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SOCIETATEA ISTORICO-ARHEOLOGICĂ
„BUCUREŞTII VECHI"
conf. univ. dr. Panait L Panait

Societatea Istorico-Arheologică ,,Bucureştii Vechi" s-a constituit la iniţiativa
prof. dr. Constantin Moisil, director general al Arhivelor Statului, în anul 1929, aflat
în colaborare cu prof. univ. dr. Ion Andrieşescu, directorul Muzeului de Antichităţi.
La data aceea năsăudeanul era o personalitate proeminentă a societăţii româneşti.
Născut în 8 decembrie 1876, la Năsăud, într-o familie veche de intelectuali ardeleni,
tânărul Constantin Moisil şi-a făcut instrucţia universitară la Bucureşti, audiind
cursurile marilor dascăli ai Universităţii locale; Gr. Tocilescu, N. Iorga, V.A. Urechia,
D. Onciul ş.a. Profund, în pregătirea sa profesională, patriot devotat ţării şi poporului
român, organizator neobosit în domeniul cultural şi-a început cariera ca profesor la
Focşani, Tulcea şi apoi la Bucureşti 1•
Cu prilejul sărbătoririi pensionării sale de către numismaţi, ţinută la 19 februarie
1930, Academicianului Constantin Moisil i se mulţumea pentru împlinirea a 40 de
ani de activitate didactică, 30 de ani de activitate numismatică şi 15 ani de activitate
arhivistică2 • Marile sale înfăptuiri erau introducerea ştiinţei numismatice modeme
în România şi înfiinţarea Cabinetului numismatic al Academiei, organizarea
instituţiei Arhivelor Statului, la Bucureşti şi în ţară, cu tot ce însemna dotările
materiale, pregătirea cadrelor, strângerea şi ordonarea tezaurului arhivistic vechi
şi contemporan, cercetarea acestor documente şi afirmarea ştiinţelor: sigilografia,
heraldica sau medalistica, genealogia, metrologia ş.a.
Cercetându-i viaţa avem convingerea că savantul acesta n-a avut o clipă de linişte.
Permanent iniţia ceva, ce dorea să contribuie la temeliile evoluţiei societăţii noastre,
fiind insistent, până în pânzele albe, pentru înfăptuirea a ceea ce gândea că e necesar
să se facă, chiar cu avatarurile provocate de marea criză economică declanşată şi
în România în anul 1929. Era la curent cu ceea ce se practica, în domeniile care îl
pasionau, în Franţa, Anglia, Germania, Italia, Elveţia etc., găsind surse care îl inspirau
în modernizarea actului ştiinţific şi cultural. Pentru Acad. C. Moisil, Arhivele nu erau

I. Emilia Poştăriţa, Constantin Moisil, în: ,.,Figuri de arhivişti'', Bucureşti, 1971, pp. 265-295.
2. dr. Anton D. Velcu, Sărbătorirea Profesorului Constantin Moisil, în: „Cronica Numismatică şi
Arheologicâ',nr.113-114, 1939,p.1.
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un siloz de hârtie, peste care au trecut anii, ci, instituţii vii, cu misiuni complexe, aşa
cum le vedem şi noi astăzi.
Numit în funcţia de director general al Arhivelor Statului, la l noiembrie 1923,
el informa Ministerul Instrucţiunii, un an mai târziu, că a organizat, la instituţia în
fruntea căreia se afta, o expoziţie menită să ajute la educaţia patriotică a tineretului
şcolar, dar şi a publicului adult3 • Şi-a iubit oraşul natal, unde s-a străduit să constituie
„Societatea Muzeul Năsăudean" şi îndeosebi Capitala căreia i-a dat „Şcoala practică
de arhivari-paleografi'', în 1924, pe care a ridicat-o la rang universitar, Muzeul
Arhivelor, gândind să doteze turnul clopotniţă al Mănăstirii Mihai Vodă cu un muzeu
dedicat Unificatorului pământului românesc, Mihai Viteazul.
Ideea Societăţii ,,Bucureştii Vechi" a apărut în condiţiile în care vatra Capitalei
îşi dezvăluia vestigiile istorice prin osârdia lui Dinu V. Rosetti şi C. S. Nicolăescu
Plopşor4. Moisil acorda o îndreptăţită atenţie acestor dovezi materiale şi pentru faptul
că era pasionat de arheologie, chiar teza sa de licenţă tratase un subiect de arheologie
preistorică, ştiinţă ce se înfiripa şi la Bucureşti cu rezultate deosebite. Era vorba
de descoperirile făcute, pe malul Lacului Tei, datând din epoca bronzului, altele
la Măgura Jilavei, urmate de cele de la Vidra, Jilava, Bucureştii Noi, Snagov ş.a. 5
În Schiţa istorică şi urbanistică ,,Bucureştii Vechi" trasă, în extras, tipărit în 1932,
Prof. Constantin Moisil expunea fotografii ale unor vase de lut ars, care dovedesc
vechimea acestei aşezări, mult material iconografic şi un text plăcut de parcus.
Pe de altă parte, Capitala tuturor românilor cunoştea, după războiul din 1916-1918,
o puternică dezvoltare edilitar-urbanistică modernizatoare6 • Se schimbau vechile
tipuri de clădiri, se lărgeau străzile, cele mai multe dintre acelea din centru pietruite,
erau împinse limitele urbei ş.a. „Vechiuf' era ameninţat cu dispariţia, lipsind oraşul
de dovezile existenţei lui multiseculare. Gândind la moştenirea generaţiilor viitoare
Acad. C. Moisil îndemna autorităţile de stat şi locale, oamenii de frunte ai ştiinţei şi
culturii naţionale, la protejarea valorilor existente la vedere sau acoperite sub iarbă.
Pentru acestea savantul avea nevoie de participarea intelectualilor, la cunoaşterea
istoriei Bucureştilor, a lăcaşelor, caselor, străzilor, a evenimentelor mai de seamă.
Tot acest program este scris în Statutul Societăţii ,,Bucureştii Vechi'', validat la
16 februarie 1930, în şedinţa găzduită la clădirea Arhivelor Statului, fosta mănăstire
Mihai Vodă de la Izvor7 • Prof. univ. dr. Ion Andrieşescu, în calitate de preşedinte
al Societăţii respective, atribuia, în 1935, paternitatea acestui statut lui Constantin
3. Emilia Poştăriţa, op. cit., p. 270.
4. Panait I. Panait, În memoria arheologilor pământului Bucureştilor, în: „Cercetări Arheologice în
Bucureşti", V, Bucureşti, 2002, pp. 8-9.
5. Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 284.
6. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, ed. a 11-a, Bucureşti, 1979, p. 167.
7. Ilie Ţabrea, Constantin Moisil, Bucureşti, 1970, p. 91.
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Moisil, cel cu care lansase chemarea din anul 19298• La rândul său prof. Henri
Stahl, expert grafolog, prieten şi colaborator al fondatorului, avea să spună şi el că
Moisil a fost „iniţiator al Societăţii „ Bucureştii Vechi" fiind şi în acest domeniu
reînvietor al trecutului oraşului ce a devenit Capitala României Mari". Magistratul
Ilie Ţabrea, biograf şi bun prieten, afirmă că Năsăudeanul a contribuit „în mare,
la influenţa „ Societăţii istorico-arheologice Bucureştii Vechi". Statutul Societăţii,
aşa cum îl sintetizează prof. univ. I. Andrieşescu în „Introducerea" sa, cu care se
deschide volumul ,,Bucureştii Vechi", an I-V, 1930-1934, tipărit în anul următor,
prezintă Capitala ca rezultat al dezvoltării întregii societăţi româneşti.
Textul respectiv rezuma, în mod clar, scopul şi direcţiile de activitate, cu
prevederi concentrate în patru Articole, cel mai dens fiind Art. 2. El se compune din
7 subcapitole pornind cu încurajarea cercetării şi săpăturilor arheologice în aşezări
de la cele mai străvechi până la acelea contemporane, existente pe teritoriul Capitalei
şi în cuprinsul jud. Ilfov. De la bun început reţinem faptul că Societatea respectivă
îngemâna istoria Bucureştilor cu cea a judeţului Ilfov, în cuprinderea căruia apăruseră
şi se dezvoltase. Urma îndatorirea strângerii patrimoniului istoric, studierea, am spune
a ,,Bibliografiei" oraşului, rodul activităţii personalităţilor marcante, născuţi sau
trăitori în Capitală, conservarea şi restaurarea vechilor monumente, nomenclatorul
stradal, încurajarea păstrării datinilor şi a instituţiilor caracteristice vieţii orăşeneşti
de aici, fixarea unor plăci comemorative pe clădiri sau la locurile în care s-au petrecut
evenimente memorabile etc.
Art. 3 stipula activitatea ,,Societăţii Bucureştii Vechi", închinată studierii
trecutului oraşului, din cele mai vechi timpuri până în anul 1862, când a devenit
Capitala României, termen ce se putea extinde până la anul 1918, când metropola de
pe Dâmboviţa devenise Capitala României Mari.
Art. 4 indica Societăţii îndatorirea de a stărui pentru înfiinţarea unui Muzeu
Municipal, fapt pentru care va lucra la înîaptuirea acestui deziderat şi la conducerea
lui, va încuraja publicarea unor lucrări istorice, arheologice, etnografice, cartografice
privind Capitala şi împrejurimile ei, va populariza istoria celui mai mare oraş
românesc etc9 •
Din Statut şi din publicaţiile apărute în acei ani reiese că membrii „Societăţii
Bucureştii Vechi" s-au angajat şi au îndeplinit misiuni de certă însemnătate, dând
un puternic imbold operei de cercetare şi de popularizare a trecutului bucureştean
prin apariţia unor volume, studii şi articole în presa vremii, îndeosebi în proaspătul
ziar „Gazeta Municipală", apărut în 1932, redactorii acestuia acordând un spaţiu
generos istoriei şi vieţii culturale bucureştene. Este perioada când grupul acesta
8. I. Andreşescu, Cuvânt Înainte, în: ,,Bucureştii Vechi", I-V, 1930-1934, pp. 3-6.
9. Ibidem, p. 5.
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acel an 14 • Starea sănătăţii fostului său coleg şi prieten Acad. I. Andrieşescu se
agrava şi fruntaşul ,.,Bucureştilor Vechi" avea să-şi trateze suferinţele pe patul
unui spital de peste hotare. În 1939 şi-a primit liniştea supremă dr. G. Severeanu,
radiat de aparatul la care lucra, ca medic radiolog. Lăsa, distinsei sale soţii, una
din cele mai valoroase colecţii particulare din Capitală, donată muzeului pe care
îl condusese defunctul aproape un deceniu. Toţi aceştia fuseseră în fruntea mai
multor societăţi ştiinţifice, printre care se afla şi ,.,Bucureştii Vechi", retragerea sau
dispariţia lor resimţindu-se dureros.
Pe de altă parte, precipitarea conflagraţiei mondiale, chema sub arme mai multe
leaturi de bărbaţi apţi serviciului militar, rărind rândurile celor animaţi de dorinţa
cunoaşterii oraşului Capitală. Pâlpâia însă această pasiune prin discuţiile purtate în
grupuri mai restrânse, alcătuite din vârstnici, cărora li se alăturau tineri învăţăcei,
dintre care unii aveau să atingă consacrarea academică. Se cultiva respectul şi
recunoştinţa faţă de înaintaşi, de care s-a bucurat şi Acad. Constantin Moisil, căruia i
s-au organizat mai multe sărbătoriri, începând cu înaltul for academic şi continuând
cu societăţile şi instituţiile fondate de Dânsul. Dr. Anton Velcu, cel mai tânăr membru
al comitetului de organizare a jubileului oferit de numismaţi, descrie festinul din 19
febraurie 1939, desfăşurat în saloanele Athenee Palace. Pentru acest eveniment a fost
aşternut un Pergament omagial dedicat ,,Domnului Profesor dr. Constantin Moisil
Preşedintele Societăţii Numismatice Române „ . " , semnat de 66 de participanţi. În
memoriile sale, tânărul, de atunci, Paul I. Cernovodeanu notează că în 1943 l-a
cunoscut pe Emanuel Hagi Mosco, la cercul lui Marcel Romanescu frecventat şi
de G.D. Florescu, generalul M. Racoviţă-Cehan, Ion Ionaşcu, Gh. Bezviconi, Tr.
Larionescu ş.a. 15 Unii dintre ei cunoşteau direct activitatea ,,Societăţii Bucureştii
Vechi". Ilie Ţabrea, fruntaş şi el al ,,Societăţii Bucureştii Vechi'', scrie că instituţia
respectivă şi-a încetat activitatea în 1947, când a decedat Acad. Ion Andrieşescu.
Ocupaţia trupelor sovietice, începută în 1944, a provocat tulburătoare răsturnări
sociale în România, cu efecte dramatice care au stânjenit şi preocupările acestor
intelectuali care nu înţelegeau ce li se pregătea. Deocamdată ei continuau să se
strângă, cu cercurile lor, în locuinţe personale, precum vechii creştini. În aceste
condiţii, în anul 1956, Emanuel Hagi Mosco, devenit unul din fruntaşi, a fost sfătuit
de către prof. dr. George Potra să strângă cercul de istorici ai vechiului Bucureşti.
Faptul este consemnat şi de E. Hagi Mosco care transmite prin luxosul său volum
„Bucureşti. Amintirile unui oraş", apărut în 1995, următoarele: ,J.,a începutul anului
1956, de pe urma sugestiei prof G. Potra, am hotărât, împreună cu G.D. Florescu,
14. Numit director al Arhivelor Statului în 1. XI.1923, pensionat la l .II.1938, cu prelungire de şedere
în funcţie până în luna septembrie acel an, Ilic Ţabrca, op. cit., p. 68.
15. Paul Cemovodeanu, Cuvânt Înainte la voi. ,,Bucureştii. Amintirile unui oraş", Bucureşti, 1995, pp. 5-6.
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un mic grup alcătuit din câţiva dintre aceia care se ocupă de trecutul
Pentru denumirea acestui cerc G.D. Florescu şi P. Cemovodeanu au
propus denumirea ,,Bucureştii Vechi".
Grupul respectiv nu avea un sediu public ci îşi desfăşura activitatea în locuinţa lui
E. Hagi Masco şi în cea a dr. N. Vătămanu, medic dermatolog, istoric al medicinei
dar şi al Capitalei. Oamenii aceştia şi-au propus un mod de activitate intim şi
riguros. Întrunirea avea loc miercurea, din 15 în 15 zile, prin rotaţie; Hagi Mosco-N.
Vătămanu. Comunicări făceau Masco, Patra şi Vătămanu, iar la discuţiile, care
puteau fi prelungite până şi după ora 24, participa auditoriul. Se punea accentul pe
informaţia documentelor inedite, a izvoarelor istorice, în ansamblu, istoria unor case
boiereşti, biserici, evenimente deosebite etc. Amfitrionii erau persoane onorabile, cu
vaste cunoştinţe, respectaţi de participanţi.
E. Hagi Masco, descendent al unei vechi familii boiereşti 17 , cu o bogată bibliotecă,
iar dr. N. Vătămanu 18 , bucureştean prin naştere, locuitor al unui spaţios apartament
de pe Calea Victoriei, sfărâmat de cutremurul din 4 martie 1977, care a provocat nu
numai distrugerea unor valori istorice ci şi moartea soţilor, D-na Vătămanu fiind
imobilizată la pat. Anterior acestei nenorociri am fost primit, pentru un consult al
mamei mele, de către medic şi am văzut o parte din vestigiile romane descoperite
în cartierul Giuleşti, din Bucureşti, puse într-o vitrină, din sufragerie. Erau, la prima
vedere, amforete din lut, lucrate la roată, dar şi unele piese din metal. Alte obiecte,
din acelaşi loc, au intrat, din fericire, în colecţiile Muzeului Bucureşti şi sunt, nu
numai spectaculoase, ci şi valoroase prin aceia că arată o prezenţă romană, aici, în
centrul Câmpiei Române.
Din informaţiile istoricului Ştefan Pleşia, primite de la părintele său, Dan Pleşia,
rezultă că cercul de istorie respectiv era frecventat, în afară de cei menţionaţi anterior,
de către prof. univ. E. Vârtosu, Aurelian Sacerdoţeanu, G. Patra, Dan Berindei, fraţii
Dan şi Paul Cemovodeanu ş.a. Nominalizarea numelor lor este suficientă pentru a
aprecia calitatea acestor participanţi, mulţi dintre ei, deveniţi somităţi ale ştiinţei
istorice româneşti. Înăsprirea măsurilor organelor Siguranţei de stat, care au făcut
atâtea victime, a dat griji şi celor două gazde de unde pleca, în noaptea târzie, un
grup de inşi, ale căror preocupări puteau fi considerate subversibile, aşa cum s-a
mai întâmplat în Capitală. Ca atare organizatorii au căutat şi alte soluţii şi s-au
oprit asupra aceleia pe care urma să o propună Muzeul Municipiului Bucureşti,

Bucureştilor" 16 •

16. Emanoil Hagi Mosco, În loc de Prefaţă la ,,Bucureştii. Amintirile unui oraş", p. 15.
17. Emanoil Hagi Mosco născut la 5 oct. 1882 într-o veche familie de boieri, fost membru al
Societăţii de Genealogie ,,Ad/er"-Viena, al Comisiei heraldice consultative din România, numit
primar al Sectorului IV, Bucureşti, în 1941.
18. Nicolae Vătămanu, 1897-1977, medic, Preşedinte al Secţiei de istoria medicinei şi al Uniunii
societăţilor de ştiinţe medicale, publicist.
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condus de prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, instituţie aflată în febra sărbătoririi celor 500
de ani de la cea mai veche atestare documentară a numelui Bucureşti. Prin Paul I.
Cernovodeanu, salariat al muzeului, s-a propus, proaspătului director al instituţiei
respective, găzduirea acestor întâlniri ştiinţifice, în faptul zilei şi nu noaptea,
cu programe afişate, la care puteau participa cei pasionaţi de istoria Bucureştilor
vechi. Mânuitorii acestei mişcări au fost Emanuel Hagi Masco, G.D. Florescu,
G. Patra, Paul Cernovodeanu-muzeograf principal, susţinut de istoricul Petre Ş.
Năsturel, angajat scurt timp după această hotărâre şef al Secţiei medievale. Toţi
îşi exprimau, cu entuziasm, colaborarea la evenimentul semimilenar al Capitalei,
inclusiv redeschiderea Muzeului Bucureşti, stabilită a fi în Casa Cesianu de pe Calea
Victoriei, 15 I. În anul 1956 tot patrimoniul instituţiei fusese strâns în camerele
clădirii, depus impropriu, dar supus unei inventarieri generale. Se lucra pe mai multe
direcţii, prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, fiind adus, după ce îşi încheiase directoratul la
Arhivele Statului, pentru a pregăti acest moment. Permanent era prins în tot felul
de discuţii prezente şi de viitor, lăsând îndatoririle curente Directorului adj. prof.
Florian Georgescu şi şefilor de secţie care erau: dr. Vlad Zirra, dr. P.Ş. Năsturel, prof.
Marin Nicolau-Golfin şi prof. Petre Dache.
În aceste condiţii Muzeul Bucureşti a devenit gazda acestui ciclu de comunicări
şi dezbateri lăsat de generaţia anterioară a ,,Societăţii Bucureştii Vechi". În 1956 s-au
regrupat seniorii aflaţi în viaţă, alăturându-se: Virgil Cândea, savantul armean H.Dj.
Siruni, O. Iliescu, mai tinerii N.I. Mănescu şi M. Ştephănescu, aflaţi în colaborare cu
fraţii Cernovodeanu, elevii Matei Cazacu şi Ştefan Andreescu, inclusiv muzeografi
ai instituţiei de găzduire, unii dintre ei cercetători consacraţi, alţii abia ieşiţi de pe
băncile facultăţii, în rândul cărora mă încadram. Sala de lucru se afla la parterul
laturei din Calea Victoriei a vechii case boiereşti, spaţiul putând oferi o capacitate de
50-60 de persoane. Era plină de fiecare dată, asigurându-se comunicări de valoare,
cu teme ce stârneau interesul istoricilor de tot felul, arhitecţilor, medicilor, vârstnici
şi tineri în formare. Se menţineau aceleaşi maniere, rândurile din faţă fiind rezervate
venerabililor şi chiar scaunele erau repartizate după vârstă. E. Hagi Masco, născut
la 5 octombrie 1882, luna lui brumărel, avea prioritatea pe care şi-o apăra, cu glume
şugubeţe, în caz de atentat din partea lui G.D. Florescu, născut abia în 1893. Când se
prezenta istoricul unei case mai importante sau chiar palat, biserică etc. se despica
firul în patru, cu discuţii de mare aprofundare. Să-i spunem, preşedintele acestei
adunări, E. Hagi Masco punea la punct vorbitorul său, pe unii din participanţii la
discuţie, precizând până şi câte trepte avea scara principală de acces, câte ferestre
spărgeau faţada, ce culoare aveau pereţii, nu mai vorbim de acoperiş ş.a.
La genealogie, stăpân pe sireaua tuturor familiilor boiereşti, lucru ce stârnea, cu
interes şi înalta societate invitată la Palatul regal, aici la casa Cesianu, precizările
purtătorului de ţinută paşoptistă, era lege. Îmi aduc aminte, că aproximativ în acei
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ani, având fericirea să lucrez în acelaşi birou cu Dl. George D. Florescu, am ascultat o
destăinuire a sa, care a început cu aceste cuvinte: ,,Dragă P eu vreau să-ţi spun acum,
dar nu doresc să mă laud. Eu, adică şi fiii mei, suntem urmaşii celor care am fost
contemporani şi apropiaţi ai lui Mihai Viteazul. Şi iată cum ... ". A urmat un veritabil
recital de erudiţie, de genialitate, pe care l-am urmărit, în nemişcare pe scaunul meu,
timp de aproape două ore. Nume de bătrâni boieri, stră-străbunici şi de prunci, naşteri
şi înmormântări, legături de tot felul, moşii şi palate şi atâtea altele spuse cu deplină
siguranţă. Acesta era G.D. Florescu. Alţi combatanţi, pe frontul ştiinţei se dedublau
frumos. Şeful meu Petre Ş. Năsturel şi dânsul urmaş al ilustrei familii de boieri
luminaţi, era un combatant vehement în dezbaterile Cercului acela, să-i spunem
,,Bucureştii Vechi", dar jovial şi zâmbitor în tot cursul zilelor. Era o fericire să lucrezi
şi să înveţi de la un asemenea viitor savant, retras în Oraşul Luminilor de pe malurile
Senei. Un medic evreu ne vorbea cu patos despre „bisericuţa" (cuvântul îi aparţine)
la dangătul căreia se trezea dimineaţa, într-una din zonele centrale ale Capitalei. Au
fost şedinţe în care i-am văzut şi i-am ascultat pe rabinul şef Moses Rosen, pe marele
arhitect G.M. Cantacuzino, care a dat înfăţişarea de azi a Palatului Brâncovenesc
de la Mogoşoaia, pe savantul armean, H.Dj. Siruni, cu care am colaborat, puţini
ani mai apoi, eu ca învăţăcel, la publicarea unui valoros tezaur numismatic cu piese
otomane 19, pe D-na arh. H. Delavrancea, apărătoarea, de mai târziu, a bisericii Sf.
Gheorghe Nou, despre care un zvon hain prezicea demolarea acestui lăcaş 20 unde
odihnesc osemintele Brâncovenilor alăturate de cele ale blândului domn fanariot
Ioan Mavrocordat şi pe atâţia alţii.
N-am auzit, eu, nici o cuvântare dedicată anilor contemporaneităţii de atunci,
cât au fost găzduiţi membrii acestui cerc acolo. S-a vorbit, în bună parte, în lumina
prevederilor statutului „Societăţii Bucureştii Vechi", chiar şi atunci când nevinovatul
dr. N. Vătămanu a propus să fie programată o dezbatere privind paradisele boiereşti
existente de-a lungul secolelor în Capitală. Această sugestie venea după ce se
vorbiseră despre mănăstiri şi biserici, case boiereşti, hanuri domneşti şi negustoreşti,
călători străini şi atâtea altele, care nu mai erau necesare „omului nou" ce se năştea!
Nu am nici un act scris, or fi! Nu mai trăieşte nici unul din fruntaşii cercului de atunci
ca să-l pot întreba, dar cunosc, că în 1958, pretestându-se urgentarea pregătirilor
festivităţilor dedicate celor 500 de ani ai Bucureştilor, în cadrul cărora s-a inaugurat,
la 23 ianuarie 1959, expoziţia din sălile Palatului Şuţu, a fost suspendată şi
manifestarea acestui grup de intelectuali.
19. H. Dj. Siruni şi Panait I. Panait, Tezaurul de la Gâşteşti şi unele probleme privind circulaţia
accelei pe teritoriul oraşului Bucureşti şi în împrejurimi, în: ,,Bucureşti. Materiale de istorie şi
muzeografie", II, Bucureşti, 1965, pp. 189-204.
20. Panait I. Panait, Daniel Flaut, Arheologie medievală română, Constanţa, 2004, p. 276, n. 105.
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Ca atare cercul chiriaş, fără arginţi, de la Casa Cesianu şi-a încheiat zbuciumata
lui existenţă în 1958, membrii lui fiind invitaţi la ciclurile Muzeului de Istorie şi Artă
al Muzeului Bucureşti, ca şi la alte manifestări culturale sau ştiinţifice care nu mai
purtau sigla ,,Bucureştii Vechi".

Fig. 1 Prof. C. Moisil şi Comitetul de organizare
a festivităţii din 19 februarie 1939, din Ilie Ţabrea,

Constantin Moisil,

Bucureşti,

1970.
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Fig. 2 Medalie bătută cu ocazia sărbătoririi
Academicianului la 19 februarie 1939 (avers şi revers)
Autor: E. W. Becker

SUMMARY
The „ Bucureştii vechi" („ Old Bucharest ") historical and archeological society
was founded at the initiative of prof dr. Constantin Moisil, general director of the
State Archives, in 1929, and with the collaboration ofprofuniv.dr.Ion Andrieşescu,
director ofthe Museum ofAntiquities. Academician Constantin Moisil, celebrated by
the Romanian numismats an February 19th 1930, was recording, at that moment, 40
years of didactica! activity, 30 years of numismatic activity, 15 years of archivistic
activity. He was the one who introduced the modern numismatic science in Romania,
who founded the Numismatic Cabinet of the Roman ian Academy, who contributed in
organizing the State Archives inBucharest and within the country. He was informed
about al! the current practices in the fields that intersted him in France, England,
Germany, Switzerland a.s.o.,finding there sources of inspirationfor his own restless
initiatives in modernizing the scientific and cultural life of his country. During
his eppoch, the old vestiges of Bucharest were menaced of becoming extinct due
tovarious changes, so A cad. C.Moisil launched a call for the cultural authorities of
his time to get involved indiscovering and perserving the history of the Capital, of
its buildings, streets, events.All these concerns were stipulated by the program of
the „Old Bucharest" Society, vlaidated an February 16th, 1930. The concern with
various historic aspects of the life of the Roman ian Capital was shared by the „ Old
Bucharst" Society and the Museum of Bucharest.
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