STRADANULE LUI VASILE PARVAN PENTRU SALVAREA
ŞI RECUPERAREA OBIECTELOR PRE'flOASE
DIN MUZEUL NAŢIONAL DE ANTICHITAŢI
PRECUM ŞI A PIESELOR ARHEOLOGICE
DIN DOBROGEA
de ALEXANDRU PAUNESCU

Evenimentele politice ca şi acţiunile militare care s-au derulat
neincetat după intrarea României la 14/27 august 1 9 1 6 în război alături
de Tripla Inţelegere (Franţa, Anglia, Rusia etc.) sînt de altfel destul de
bine (."Unoscute. Cu toate acestea. vom mai reaminti încă două evenimente
din acelaşi an, cu consecinţe am putea spune dramatice pentru ţară.
Primul, se referă la data de 6 octombrie, cînd armata germană, condusă
de generalul Mackensen, ocupa Constanţa, dind posibilitatea armatei bul
gare să măture resturile armatei ruse din Dobrogea şi al doilea, ziua
de 23 noiembrie cind germanii au ocupat, după lupte grele, capitala ţării.
Am făcut această scurtă incursiune istorică pentru a înţelege mai
bine atmosfera atît de încordată care a determinat guvernul român să
ia o serie de măsuri de securitate şi de salvare a bunurilor celor mai
de preţ ;pe care le aveam. O primă măsură a fost luată la 20 noiembrie
cînd guvernul şi autorităţile încep retragerea în Moldova.
Din vîltoarea acestor evenimente nu putea scăpa, ca atîtea alte
instituţii şi Muzeul Naţional de Antichităţi, aflat sub conducerea lui
Vasile Pârvan.
ln acea vară fierbinte a anului 1 9 1 6, cei cîţiva arheologi ai muzeu
lui, ca D. M. Teodorescu, H. Metaxa, G. G. Mateescu, Scarlat Lambrino,
Paul Nicorescu, M. Doraş erau în plină campanie de săpături în Do
brogea (la Histria, Devegikioi etc.). Pătrunderea armatelor germana-bul
gare în această provincie îi obligă să întrerupă lucrările. Decretîndu-se
mobilizarea generală� aproape toţi, cu excepţia lui G. G. Mateescu, inapt
militar datorită bolii, sînt concentraţi. !n luna noiembrie, V. Pârvan se

refugiază în Moldova,

locul său fiind luat în calitate de "loctiitor de

director" de către prof. Ion Bogdan, pe atunci şi prorectorul Universi
tăţii. Acesta girează treburile muzeului pînă spre sfîrşitul lunii august
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1918 cind Pârvan revine din Moldova. Cam in acelaşi timp se reintorc
din concentrare şi ceilalţi arheologi.
Revenind la perioada extrem de tulbure din vara anului 1916
cînd o serie de mari valori din patrimoniul naţional ca şi tezaurul Băncii
Naţiona le trebuiau s�lvate spre a nu intra în mîna armatelor năvăli
toare.
V. Pârvan a luat hotărîrea ca bunurile cele mai de preţ ale
M.N.A. să fie depuse în sigu ranţă la Casa de Depuner}.. De aici ele au
fost transportate la Iaşi o dată cu întreg tezaurul Casei de Depuneri
Operaţiunea de impachetare a preţioaselor obiecte (în trei lăzi de
lemn şi una de fier) precum şi de transportare la Casa de Depuneri a
avut loc în cursul lumii august. Amintim doar în treacăt că suma la
oare a fost evaluat d e către muzeu, tezaurul de la Pietroasa era de
3 000 000 lei a ur 1• (fig. 1).
P�nfrtJ a .a'Vea' o .. :imagirte 'a"'t;·:rftai. Clară· a.supt:a tuturor.. p.J:�im�lor de
valoare ce pă'r.�a;��<p�t;rl,l. ·I:J.·per.ioa·qă '·\�·: 4.,Q "C!�e.:.flf;l:� � (u��le dintre ele
nerevenind, ; ��, p�, p��i \acum) \ viţripeJ,e, fr4ID()S��ţli; . . �)izeu Naţional
de Antichităţi,, -·�dăpostit în. .Palat�l .:Vpiv�rsităţM, l.u�.np. astfel drumul
Iaşului şi la scurtă weme j:i�(cel lil M9s.cov.e'i, 'vom·'preienta mai jos un
important document. Este vo1-'ba' a�· âdre5a:' M.N.A. nr. 6 din 21 martie
1917 semnată. de asistentul G. Mateescu către prorectorul Universităţii
buC:ureşten�.·Jion 'Bogd.an·:Iată conţinutul 2 (fig. 2) :
"La întrebarea Dvs. cu privire la obiectele care au fost luate diri
Muzeul nostru de la 15 August 1916 pînă astăzi, am onoarea a vă răs
P.U.��: ur!llătoar�le înt�meiat pe �<:I�laraţiil� .gartdienUor ;no;;;trL:
-
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Ai'h. MNA ( ± A rh iv a Muzeul !li N�ţiQT) a1 de Antiehit ţi ;:�1 lflsti tutiJ� i de
A-rheologie Buc1,1reşti) "...- dosarul cu inventaruJ obiectelor pretioase - oct 1916,,
f. B-12 .. . :Men t ionăm că _toate documentele din acest articol păstr�ază· o rtl>ghtf i a
origi nal ă a textuluL Două adrese' (copii - anexă bătute la · rha')i'nă) 5enirtlite de
V::. Pârvan către directorul ge n�ral al Casei de Depun eri. ·Ele .poartă �tampila .MNA
şi s emnătura indescifrabilă pentru conformitate. (f. 8). Muzeul Naţional de ,Anti
c �ităţi din Bucur�ti.
. .

1

·

Adresa nr. F3/19 August 1916

Domnule -Director Gen eral
Am o noa rea a depune o ladă de fier conţinînd Tezaurul de la Pietroasa şi
,

vă ·rog să binevoiţi
Valoarea, trei
Director,
Domnului Director

a-mi elibera cuvenita recipisă.

mi l i oan e .

SS. V. Pârv<\n
.
General al (ţ assei de Depuneri.

Adresa Nr. 174/20 August 1916

Domnule Director General,
Am onoarea a depune trei lăzi de lemn -conţinînd auraru şi odoare biseri
ceşti. din acest Muzeu. rugîndu-vă să-mi el i beraţi .cuvenita re ci p i să .
Primiţi...

,
Director, ss. V. Pârvan.
Domnului Director General al Cassel de Depuneri.
2 Arh. MNA
dosarul cu inventarul obiectelor preţioase, oct. 1!ll6,. f l. ,Sub
semnătura asistentului G. Mateescu se află o notă ( scri să cU .creionul roşu) .eţvinct
urfnătorul conţinut : Cele "7 (Şapt e) .evang. slave au fost predate de către · Aca.:
demia Română şi aşezate in vi tri n a respectivă (mss. şi t ipări turi ) ht anul · i920 .. �
lntr.o altă ciornă a adresei prezentate, sint făcute unele ad notăr i pe .m�rg�he.
De. pildă, la punctul 3 care $E! referă la cele patru planşe cu bijuterii d� a)ir . se
meryţionează : ,;printre .care doUă c�tărămi din Tezaurul de la Pietrbasa, cat.. ):) . 155..
;
: ··
dosar cu inve n tarul obiectelor, f. 5).
(vezi. Arh. MNA
-

..
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·

·

-
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Fig. 1. Ciorna adresei nr. 173/19 august 1916 către Casa de Depuneri
privind Tezaurul de la Pietroasa.
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Fig. 2.

Adresa :MNA nr. 6/21 martie 1917 semnată de asistentul G. Mateescu
către prorectorul Universităţii Ion Bogdan.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

PARVAN ŞJ MUZEUL NAŢIONAL DE ANTICHITAŢI

Fig. 2
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ln luna August 1916 d. Director al Muzeului a dispus împachetarea
în trei lăzi de lemn şi o casă de fier, pentru a fi depuse in pivniţele
Cassei de Depuneri, de unide apoi au fost transpolt:lte la Iaşi o dată cu
tezaurul Cassei, a următoarelor obiecte socotite ca mai de preţ din
colecţiile noastre

1. Te zaurul de la Pietroasa
2. Tezaurul de la Turnu Măgurele (manete, ineiare, 4 brăţări, 1 riton)
3. Patru planşe cu bijuterii barbare de aur
4. Pa tru cruci de argint aurit de la mrea Sna gov, epoca lui Şerban
Cantacuzen
5. Epita.f d e la mrea Cozia (1376) - (corect 1396 n.n.)
6. Epitaf de la mrea Do brov ăţ (1506)
7. Epitaf de la mrea Slatina (1556)
8. Epita.f din epoca lui Mihai Viteazul
9. Epitaf de la Preda Buzescu
10. Epitrafir din epoca lui C-tin Brâncoveanu
11. 2 Epitrafire de la mrea Cotroceni (Şerban Cantacuzen)
12. Epitrafir de iJ.a mrea Dobrovăţ (Ştefan cel Mare)
13. Epitrafir de la mrea Bistriţa (1521)
14. Epitrafir de la mrea Govora (Radu cel Mare)
15. Cădelniţă de argint în formă de clopotniţă (sec. XV-XVI)
16. Cădelniţă de argint în formă de chivot de la mrea Bistriţa (sec. XVI)
17. Cădelniţă de argint de la mrea Bistriţa
17 bis. Mantia, numită a lui Mircea de la mrea Cozia
·

18. Cădelniţă de argint (Alex. Lăpuşneanu)
19. Cădelniţă de ar gint de la mrea Tismana (sec. XVI)
20. Cruce de chiparos de la mrea Slatina (1561)
21. Engolpion de la mrea Snagov (1431).
22. Engolpion de iJ.a mrea B istriţa (sec. XVI)
23. Engolpion de la mrea Tismana (sec. XVI)
24. Tale r de argint de la mrea Tis mana (1512)
25. Taler de argint de la mrea Bistriţa (sec. XVI)
26. Taler de argint (1570)
27. Lingură încrustată cu man ete
28. Disc incrustat cu manete
29. Că ţie de argint de la m.rea Bistriţa (sec. XVI)
30. Căţie de argint de la mrea Tismarn.a (�c. XVI)
31. Covor de catifea albastră din Genua (sec. XVI, 1514, mrea B istriţa)
32. Covor de cati·fea roşie din Genua (sec. XVI, de la mrea Bistriţa)
33. Covor de catifea roşie din Genua (sec. XVI)
34. Rucaviţe de la mrea Govora (sec. XV)
35. Ruca.viţe de la mrea Bistriţa (sec. XVI)
36. 2 Rucaviţe de la mrea Cotroceni (Şerban Cantacuzen)
a7. Rucaviţe (C. Brâncovean.u)
38. Ruca.viţe (Ştefan cel Mare)
39. Evanghelie slavă in manuscris de la mrea 'tismana (1405)
40. Evanghelie slavă în manuscris (Ştefan cel Mare)
41. Evanghelie slavii tipărită (C-tin Brâncoveanu)
42. EV'anghelie slavii
42 bis. Două ripide de argint de la mrea Cotroceni (Şerl>an Cantacuzen).
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ln afară de acestea au fost luate in ziua de 23 ianuarie 1917 d�
către locotenentul bulgar Oreşcov şi de către Conservatorul Muzeului
etnografic din Sofia, Rostov, 7 evanghelii slave oare o săptămînă mai
tîrziu ne-au fost readuse de către soldaţi germani, iar acum de curând
a fi studiate " .
acestor valori d e mare irisem
nătate pentru istorţa noastră naţională, cît şi a întregului tezaur român.
ne vom opri pe scurt asupra perioadei
care cunoscutul slavist a con
dus cu tact şi înţe'lepciurte destinele acestei instituţii.
Răspunzî:nd la întrebările solicitate de către ministrul Instrucţiunii
şi Cultelor :J (fig. 3), Ion Bogdan îşi încheia memoriul său condiţionînd
răspunderea păstrării intacte a colecţiilor muzeului de prevederea in
bugetul anului 1917---;1 918 a unei sume · care să saHsfacă măcar plata
salariilor celor trei funcţionari ai instituţiei "·
răspuns asemănător

.au fost predate Academiei Române pentru
Inainte de. a prezenta odiseea atit a

în

Un

3 Arh. MNA - dosarul cu inventarul obiectelor ... , f. 2. Este vorba de adresa
Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor - Di recţiunea l nvăţămîntului secundar şi
superior, - cu nr. 1223/31 martie 1917, către p rof. Ion Bogdan, în calitatea sa
de locţiitor de director al MNA.
4 Arh.
MNA
dosarul cu inventarul o biectelor.... f. 3-3a. Ci orna copiei
adresei nr. 9/1 aprilie 1917, expedi.ată de Ion Bogdan Ministrului Instrucţiunii şi
Cultelor.
Domnule Ministru,
La adresa Dvs. cu nr. 1223/31 martie 1917 am onoarea a vă răspunde ur
m ătoarele :
1) La cele 5 intrebăFi de la inceput :
Din Muzeul Naţ. de Antichităţi cu a cărui s upraveghere am fost însărcinat
de Onor. Minister înainte de ocupaţia germană, dl. Di rector al Muzeului V. Pârvan,
in zilele de HJ şi 20 August 1916, in urma unui ordin verbal din partea d-hti
Ministru al Instr. Publice a dispus transportarea unei case de fier şi 3 lăzi de
lemn cu căruţa, continind urm ătoarele obiecte mai de preţ din Colecţiile Muzeu
lui in pivniţele Cassei de Depuneri de unde au fost duse, pe cît am putut afla
pină acum, la Iaşi, odată cu tezaurul Cassei :
-

2) în legătură cu aceasta şi potrivit ordinului D-voastră vă înaintăm totodată
copiile nr. 173/19 A ugust şi 174/20 Aug. de pe adresele cu care Dl. V. Pârvan
a înaintat lăzile la Cassa de Depuneri. Recipisele de primire au fost l uate de
_ Dl. Pârvan la plecarea sa în Moldova.
3) Cu privire la intrebarea de la subpunctul 7 adică la metopele de Ia
'
Adamclissi, ele a u fost transportate din curtea Muzeului înainte de a se incepe
lucrările de constructie ale Facultătii de Stiinte. in Parcul Carol. unde au fost
�ezate toate în j u rul Palatului Artelor. Transportul lor a durat din Noembrie
1912 până in Martie 1913.
Răspunzănd acum la ultima! Dvs. intrebare dacă imi iau răspunderea de a
flăstra intact şi nevătămat restul colecţiilor rămase in Muzeu, am onoarea a v ă
!nştiinţa că nu pot face aceasta decât· cu condiţia c a i n bugetului p e 191 7/1918
din personalul Muzeului, şi-aşa destul de redus prin plecarea majorităţii funcţio
narilor în Moldova, să se prevadă cel puţin asistentul G. Mateescu, gardianul Ion
Mihai p recum şi şeful gardian C. Ionescu care locuieşte in Palatul Universităţii,
intr-o odaie de Ungă Muzeu ; aceşti doi sint cei mai vechi gardieni ai Muzeului.
Rămînerea lor este cu atit mai necesară acum cu cât Muzeul este deschis si
este des vizitat de militari streini, cari zilnic vin in acest scop in număr insemnat.
Cu ocaziunea aceasta am onoarea a vă înştiinţa că intr-o scrisoare trimi sJ
tot astăzi d-lui Prof. dr. H. Braune am răspuns la toate informaţiile ce le-a cerut
de la mine asupra Muzeului şi i-am spus că voiu p rimi răspunderea pentru supra
vegherea mai departe a lui.
·
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Fig. 3. Adresa Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor
Direcţiunea
lnvăţămtntului Secundar şi Superior cu nr. 1223/31 martie 1917
către prof. Ion Bogdan, locţiitorul de director al MNA.
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îl d a Ion Bogd an ş i prof . dr . H einz Braune, reprezentantul ocupantului
german pe linie, credem, ctdturală s.
Aşa cum am afirmat mai sus, nu vom intra însă in probleme de
detaliu privind soarta nefericită a tezauru lui român, aflat ·din luna
decembrie 1 9 1 6 la Iaşi, ci ne vom rezua a oferi totuşi cititorului unele
date esenţiale pentru a-şi putea face o imagine cît mai clară asupra lui.
La propunerea ministrului finanţelor, Consiliul de Miniştri aproba
la 1 2 decembrie 1 9 1 6 transportarea în Rusia, din motive de siguranţă a
tezaurului Băncii Naţionale, hotărîre ce survenea la o zi dup ă ce .mi
nistrul Rusiei la Iaşi, generalul A. Mossoloff comunică ministrului nos
tru de finanţe că "este autorizat telegrafic să semneze protocolul relativ
la încărcarea intr-un tren special a tezaurului Băncii Naţionale", adău
gînd că "guvernul rus garantează integritatea lui atît in timpul par
cursului cît şi pe tot timpul cît dewzitul va rămîne la Moscova" 6•
Astfel, la '1 4/27 decembrie 1�16 pleca din gara Iaşi spre Moscova
primul tr'lansport ce consta dintr-un tren format din 1 3 vagoane care
conţineau un totaiJ. de 1 738 casete reprezentînd stocul metalic de aur al
Băncii Naţionale a României, avînd o valoare de 3 1 4 580 456,84 lei aur.
La aceste casete se mai adăugau !incă două cu bijuteriile M.S. Reginei
Maria, evaluate la 7 000 000 lei aur 7• Cel de-4al doilea transport, repre
zentat de un tren compus din 24 de vagoane, se indrepta spre Moscova
în seara zilei de 27 iulie 1 9 1 7, intr-un moment în care începuse declan
şarea marei îndeştări de la Mărăşeşti. Trei din cele 24 de vagoane
conţineau 1 8 8 de casete cu btl!Ilurile Băncii Naţionale (aur efectiv, arhiva
Băncii Naţionale, titluri, efecte, depozite şi cillte valori) a căror valoare
decl arată era de 1 593 762 1 97,52 lei aur iar restul de 21 de vagoane
erau încărcate cu bU!Ilurile Casei de Depuneri, cuprinzînd 1 66 1 casete
m

5 Arh. MAN - dosar Ul cu inventarul obiectelor ... , f. 4. Este vorba de copia
scrisorii tradusă in limba română din germană, adresată prof. dr. Heinz Braune,
Bucureşti, str. Primăverii nr. 25 ; scrisoarea este înregistrată la MNA cu nr. 10/20
martie/2 aprilie 1917.

Stimate D-le Profesor,
ln urma indicaţiilor Ministerului Instrucţiunii şi a scrisorii d-tră din 29 mar
tie a.c., sînt onorat să vă prezint in primul rind lista alăturată a celor obiecte
care au fost trimise la Iaşi din ordinul guvernului român înainte de ocl.liparea
Bucureştiului şi anume obiecte ale Muzeului Naţional transferate prin Cassa de
Depuneri. Lista a fost redactată de către asistentul Muzeului, dl. G. Mateescu, in
limba română, căci nu . deţinem o copie a listei pe care directorul Muzeului, dl. V.
Pârvan, la vremea respectivă a comunicat-o probabil Cassei de Depuneri.
,
In al doilea rind vă explic că Muzeul Naţional nu a suferit nici un fel d e
daune de la ocuparea oraşului, cu excepţia acestor obiecte şi al celor şapte manu
scrise slavone care au fost luate de locotenentul bulgar Oreşcov şi care se află
acum la Academia Română.
In al treilea rînd mă simt onorat să vă explic că voi prelua responsabilitatea
unei paze in viitor a colecţiei in anumite condiţiuni pe care astăzi le-am comu
nicat ministrului nostru.
Cu tot respectul,
Prof. I. Bogdan - Prorectorul
Universităţii din Bucureşti.
·

6

1 1-12.
7

M. Gr. Romaşcanu, Tezaurul Român de la Moscova, Bucureşti, 1934, p.
Ibidem, p. 12-13.
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unde se aflau bijuterii, tablouri, numerar şi alte diferite obiecte preţi
oase provenite fie de Ia particulari, fie de Ia institu ţii private şi. publ ice,
valoarea declarată a acestor bunuri fiind de 7 500 000 000 le i aur.
Recapitulind, la Kremlin se găseau deci, 3589 casete, co nţ inînd va

lori în sumă tota'lă de 9 4 1 6 4 1 7 '177,93 lei aur.
Aşa cum pe bună dreptate menţiona cunoscutul economist M. Gr.
RoJllru?canu, adevărata valoare a bunurilor Casei de Depuneri unde se
aflau valori inestimabile din patrimoniul nostru naţional - cum era u
o parte din Arhivele Statului, odoarele mănăstireşti din Moldova ş i M un
ten.ia, excepţionalele colecţii ale Academiei Române (tezaure, moned e
antice, medievale, medalii, numeroas e documente originale), pre:::u m şi
cele mai preţioase piese ale Muz eulu i Naţional de Antichită ţi - toate
acestea reprezentau o cifră mult mai mare decit cea amintită, deoarece
existau obiecte unice care niciodată mPpot fi evaluate H.
Vom trece acum Ia partea a doua a istoriei acestui tezaur şi anume
la eforturile făcute pentru restituirea iui, eforturi care, din nefericire,
au fost zadarnice, întrucît în ţară n-a revenit, aşa cum vom vedea, decit
o infi mă parte din el.
Primul efort a fost făcut de colonelul canadian Joe Boyle şi căpi 
tanul englez George Hill, care în decembrie 1 9 1 7 nu reuŞeSc să aducă ·
la Iaşi nici obiecte de aur şi nici bijuteriile coroanei regale, ci numai
hlrtie albă filigranată şi bancnote (2 504 961 bHete în valoare de
57 425 697 lei) 9.
Cel de-al doilea efort a fost făcut pe cale d iplomatică .
La 18 ianuarie 1919 se d esch idea la Paris Conferinţa de Pace. La
peste două luni de la deschiderea ei, mai exact la 8 apr il ie, delegatul
Băncii Naţionale, G. Danielopol adu cea în discuţie în faţa Comisiei Re
paraţiunilor problema tezaurului român. Din păcate, această comisie
ajungea la concluzia că transportul tezaurului la Moscova nefiind con
secinţa directă a războiului, România nu putea ridica nici o pretenţie
asupra fostelor sa'le inamice.
Eşuînd această acţiune, guvernul român supune in aprilie 1 922 pro
blema tezaurului, Conferinţei Economice Internaţiona le de la G enua
care hotărăşte prin cea de-'a XIII-a clauză că "Guvernul sovietic rus va
restitui guvernului român va lorile depozitate la Moscova " to.
După cum s-a văzut, hotărlrea de la Genua nu a avut nici un ecou
în Kremlinul lui Stalin.

Pentru recuperarea p reţioa selor obiecte a flate la Moscova, s-au făcut
mai multe intervenţii şi din partea conducerii M.N.A., atît de către
Vl Pârvan cît. şi de s uccesorii săi. In acest sens amintim scrisoarea lui

u Ibidem, p. 24-30 ; Ioan Opriş, Aventura tezaurului istoric al României, in
Revista Muzeelor, 3-4, 1990, p. 59-63. După autor "trenul băncilor" cu cele 183
de lăzi a plecat din Iaşi la 28 iulie 1917 sosind la Moscova in seara zilei de 3 au
gust. Ministrul Instrucţiunii de atunci, I. G. Duca il desemna pe Al. Lapedatu
�n calitatea sa de secretar al Comisiei Monumentelor Istorice, drept responsabil
al acestui transport avind ca adjuncţi pe profesorii G. Popa-Lisseanu şi G. Ne
dioglu (cf. :Turnalul de la Moscova al cunoscutului istoric, in Al. Lapedatu, Scrieri
alese, ediţie îngrijită cu note şi introduce!'e de I. Opriş, .Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
1985, f' 232-318);
.
M. Gr. Romaşcanu, op. ctt., p. 73-79.
1° Ibidem, p. 88 şi 98.
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Ion Andrieşescu din 1929 adresată lui Nicolae Iorga care · trebuia să
plece în curind la Congresul Comitetului Internaţional al Istoricilor de
la Veneţia. Ma1rele istoric era rugat să intervip.ă cu toată autoritatea sa
pe lîngă subnumitul Comitet, în vederea luării sub auspiciile sale a r�
cuperării oolecţiilor aflate la Moscova 11• De asemen ea, în iulie 1941, la
nici o lună de la intrarea Român iei în război, conducerea M . N.A . adresa
Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor - Direcţiunea Artelor, un
memoriu prin care sol icita recuperarea obiectelor din vechiul patrimoniu
duse in Rusia 12.
.
DUpă aproape 40 de ani de la trimiterea tezaurului nostru la Mos
cova, in iunie . 1956, guvernului imperiulu i sovietic post stalinist anunţă
cu tam-tam ca pe un "suprem act de mărinimie şi frăţie", dar în realitate
de. cea mai josnică demagogie tipic comuniStă, restituirea unei infime
părţi din acest tez.aur 1:1 •
'

Colecţiile cu obiectele restituire au format obiectul atit al unei e:x-po
ziţii deschisă în luna august 1 956 la Muzeul de Artă al Republicii cit şi
al .unor studii realizate de un grup de distinş i cercetători publicate în
anul 1 958 în volumul Studii· asupra tezaurului restituit de U.R.S.S.
Ceea ce ne preocupă în privinţa identifioării obiectelor, este con
fruntarea fişelor (cite s-au mai păstrat, întocmite în grabă în

pieselor trimise de muzeu
ce const itu iau

1 9 16) ale
în ţară, atit a obi•ecte'lor
cît şi al celor din fostul patrimon iu

cu originalele revenite

tezaurele antice H

M.N.A.

In ceea ce priveşte tezaurele antice, putem spune că atît tezaur ul

de la Turnu M ăgurele (format din

cinci manşoane cilindrice de aur ,

unul lucrat din electrum de forma unui

butoiaş,

un

cilindru de aur

de buclă şi 4 1 9 inele mici d e aur), cît şi te zaurul
de la Pietroa.sa (compus din .1 2 pie se în aur masiv şi piese încrustate cu
pietre preţioase, în greutate totală de 1 8,7975 kg), precum şi rhytonul de
mult mai mic,

un inel

1 1 Arh. MNA - dosarul cu inventarul objectelor ... , f. 30 �i f. 31 (vezi copiile
adreselor nr. 42 şi 46/3 mai 1929, f. 30) �i copia adresei nr. 25/21 februarie
1931
.
(f. 31).
12 Arh. MNA - dosarul cu inventarul obiectelor .. , f. 32. Memoriul !.emnat de
H. Metaxa (pentru Director) poartă nr. 329/12 iulie 1941.
13 Comisia guvernului român care a plecat Ia Moscova spre a lua in primire
particica de tezaur, a · fost condusă de acad. Mihai Ralea. Cu această ocazie, isto
ricul şi criticul de artă, George Oprescu, care a făcut parte din comis.ie. ne oferă
o serie de informaţii interesan4!. El ne spune că tezaurul expus In citeva săli,
le-a fost prezentat de către generalul Vedenin, comandantul Kremlinului. Acesta
Je-a precizat că tezaurul expus cuprindea 33 kg de aur, 690 kg de argint, 12,12
carat� de briliante, 30,03 carate de rubine, 184,55 carate de smaralde precum şi
1350 tablouri.
Astfel, colecţia care a revenit in ţară conţinea, după acad. George Opr�cu :
39 320 piese, dintre care, aproximativ 35 000 de. monede şi medalii, 1 350 de tablouri
(picturi, gravuri şi desene, din care 120 sint iscălite de Grigorescu) �iar restul,
cam 2 500 obiecte de orfevrărie medievală şi broderii liturgice, icoane şi stofe
datînd din secolul al XIV-lea cind se fundează primele state bine organizate
româneşti pînă la finele secolului al XVIII-lea". Altfel spus, tezaurul era con
stituit din trei mari grupe : monedele şi tezaurul de la Pietrqasa, arta medievală,
arta m.odernă �i contemporană (vezi George Oprescu, Introducere la volumul
Stuâii asupra .tezaurului restituit de U. R.S.S., Bucureşti 1958, p. 1 0-11).
14 Arh. MNA - dosarul cu inventarul obiectelor, f. 1 3 (fişe întocmite de
H. Metaxa).
.
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la Poroina de argint aurit, au reintrat in patrimoniul M.N.A. 15 ca ulte
rior să fie cedate de Institutul de Arheologie, Muzeului Naţional d-e
Istorie a României.
Asupra celorlalte obiecte· (bisericeşti, ţesături, manuscrise etc.) apar
ţinînd oîndva Muzeului Naţional de Antichităţi, nu ne putem pronunţa
in ce măsură ele au revenit integral sau nu în ţară, deoarece, o dată cu
anul 1956 ele n-au mai reintrat in patrimoniul acestei instituţii, ci in
cel al Muzeului Naţional de Artă.
Totuşi, confruntind fişele însoţite de fotografii ale acestor obiecte
publicate în lucrarea arhitectului Spi'fidon Cegăneanu w, cu obiectele
revenite - descrise şi ilustrate în articolele specialiştilor Teodora Voi
nescu 17, Corina Nicolescu 18, M. A. M;usicescu 19, E. Lăzărescu şi 1 . R.
Mircea 20, - nu am putut reaHza d-ecît o identificare parţială a lor.
In cea de a doua parte a expunerii noastre vom căuta să prezentăm
oît mai succint soarta, din păcate destul de nefericită, pe care au avut-o
atit clădirile care adăposteau expoziţiile arheologice şi chiar instrumen
tele necesare săpăturilor din cetăţile antice cercetate sau în curs de
cercetare, cit şi îndeosebi, numeroasele piese arheologice de mare va
loare ştiinţifică descoperite la Tomis, Ulmetum, Histria, Callatis şi
T·ropaeum.
Aminteam în introducere că în octombrie 1 91 6 Dobrogea este ocu-
pată de armatele germano-bulgare.
Despre dimensiunile pierderilor ca urmare a acestei ocupaţii aflăm
atit din memoriu� lui Vasile Pârvan către Ministerul Instrucţiunii Pu
blice din 1/,14 noiembrie 1 9 1 8 21• (fig. 4), cît şi din adresa nr. 1/1 ianuarie
15

Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Tezaurele antice, în vol. Studii asupra tezau

rului ... , p. 36-56.
16

Spiridon Cegăneanu, Obiecte bisericeşti (Secţiunea Eclesiastică), Muzeul
Naţional de Antichităţi, Bucureşti, 1911, p. 1-66.
17 Teodora Voinescu, Argintăria in colecţia de artă medievală din tezaur, in
Studii asupra tezaurului . .. , p. 57-1 15.
S-au identificat prin imaginile foto opt piese : 2 cadelniţe (una de la m rea
Tismana şi alta de la mrea Bistriţa), ferecătură de la Nicodim. 1405, de la m re a
Tismana, două panaghiare (unul de la Tismana şi altu l de la Bistriţa) şi un taler
de la Neagoe Basarab, 15 14, de la Tismana.
1 8 C orina Nicolescu, Broderiile din Ţara Românească in secolele XI\'
X VIl 1,
in acelaşi volum .. . . p. 1 1 7-148.
S-au identificat fotografiile a şase obiecte : un· epitaf de la m rea Cozia din
1396, un epitrahil (epitrafir) dăruit mănăstirii Bistriţei la 152.1 , trei ţesături (co
voare) italiene din sec. XV-XVI fe la mrea Bistriţa (unul din · ele dăruit in 1514 de
Neagoe Basarab) şi o rucaviţă (mînecuţe) din sec XVI de la mrea Bistriţa.
19 M. A. Musicescu, Broderia din Moldova in veacurile XV-XVIII, in ace
laşi volum, p. 149-171. S-au identificat prin imaginile foto trei piese două epitafe
(unul de la Dobrovăţ, 1506 şi altul de la m rea Slatina, 1 556), şi un epitrahil de la
Dobrovăţ.
:!U E. Lăzărescu şi I. R. Mircea, Manuscrisele, in acelaşi volum, p. 211-232.
Se pare că numai două manuscrise din cele nouă amintite de autori s-au iden
tificat : evangheliarul lui Nicodim (1404-1405) de la Tismana. care credem că este
acelaşi cu "evanghelia slavă in manuscris de la mrca Tismana (1405)" înscrisă 1:�.
nr . 39 pe lista-tezaur MNA şi evangheliarul de la Bistriţa, 1502 care apare pe
lista-tezaur MNA la nr. 40 sub denumirea de "evanghelie slavă in manuscris (Şte
fan cel Mare)".
21 Prezentăm in intregime punctul 2 (cu toate subpunctele a-f) ale acestui
memoriu, semnat de V. Pârvan, păstrat in copie-ciornă şi care poartă nr. 103
din 1/14 noiembrie 1918 (vezi Arh. MNA - rlosarul cu inventarul 'obiectelor. .. , f.
24-25).
-
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Fig. 4. Copia-ciornă a memoriului nr. 103 din 1 /14 noiembrie 1918
adresat de Vasile Pârvan către miniStru (a se vedea subpunctele a-f).
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19.�9 � . cătr-e ac7laşi minister, însoţită de tabelele pagubelor materiale şi
şt�ţiţiCe
sufente de secţiunile locale ale Muzeului Naţional .de Anti
ch1taţ1 de pe urma armatelor năvălitoare.
Domnule Ministru,
La ordinul D -voastră nr. 440i3 din 12 Nov. 1918 am onoarea a vă raporta
următoarele :
.
.
.
.
.
.
2) Pagube mari a suferit această Instituţie in Dobrogea, unde secţiunile locale
au fost cu desăvîrşire distruse de armatele năvălitoare şi anume :
a) La Mangalia, Secţiunea Muzeului instalată in localul Primăriei şi cuprin
zind intre altele o importantă serie de tipare pentru figurine de lut, precum şi un
insemnat material epigrafic şi sculptura! a fost ridicată în intregime de bulgari.
b) La Adamclissi inscripţiile şi fragmentele arhitectonice descoperite in săpă
turi au avut aceeaşi soartă, iar in Idealul Muzeului de acolo armata bulgară şi-a
adăpostit câtăva vreme caii, astfel îhcit clădirea trebuie să fie cu totul deteriorată.
c) La Constanţa, Muzeul instalat in bufetul din grădina publică a fost jefuit
total. Pe lîngă o însemnată cantitate de inscripţii şi sculpturi în piatră cum şi de
obiecte ceramice, de sticlă şi de bronz, jefuitorii au mai găsit aici şi colecţii de
obiecte antice de podoabe, de aur care după povestirea ' directorului secţiei locale
n-au mai putut fi salvate in graba cu care s-a făcut evacuarea oraşului.
d) Muzeul Ulmetum (corn. Pantelimonul de Sus), înfiinţat de noi cu obiectele
găsite in săpăturile Cetăţii, astăzi nu mai există. Avem informaţii sigure că toate
aceste obiecte (care umpleau două odăi şi un vestibul) au fost ridicate de autoritatea
militară bulgară şi cărate nu se ştie unde în nişte care cu boi. Clădirea iarăşi
a Muzeului a fost devastată luîndu-i-se ferestrele, uşile, pardoseala. de sein 
dură etc. şi fiind lăsată ca o simplă ruină.
e) La Hârşova încă de multă vreme exista un Muzeu in localul şcoalei pri
mare de sub direcţia d-lui Cotovu. Şcoala a fost distrusă iar de lucrurile din
Muzeu nu se ştie nimica.
f) Afară de acestea, Muzeul a pierdut toate materialele şi instrumentele nece
sare lucrărilor şi care erau depozitate in diferitele centre cu urme antice din
Dobrogea şi anume : 4 vagoane Decauville, 244 m. şină depozitate la Devegikioi
(Abrittus), 14 vagonete şi circa 2 km şină depozitate la Histria şi Ulmetum. P8te
!1.00 lopeţi, casmale şi tarnăcoape depozitate la Histria, Constanţa, MaJ"\galia şj
Devegikioi, 8 (opt) paturi de campanie cu opt pături şi cu cîte două rînduri de albituri,
2 (două) corturi de dimensiunile 4 X 5 m, 1 cort mare de dimensiunile 4X12 m.
In afară de acestea o sumă de alte obiecte întrebuinţate pentru menajul
personalului ştiinţific şi administrativ al săpăturilor.
Mari stricăciuni a suportat şi principalul nostru şantier da la Histria unde
in vederea ridicării casei săpăturîlor gata din piatră până la înălţimea pragului
inferior al ferestrelor, la data pe 14 august 1916 se cărase tot materialul trebuitor
pentru a fi sfîrşită, adică olane, cărămidă, var, nisip, piatră, lemnărie etc.
De asemenea; toată lemnăria lucrată (�i, ferestre etc.), era gata la Constanţa
la tîmplarul Andrei Ionescu.
Gălătorii care au fost pe acolo (i.s. archiepiscopul . . . . . . in special) n-a)l
mai văzut nimic acolo : nici material de clădire, nici material arheologic nou des
coperit de noi şi care ca şi la Ulmetum pare a fi fost de asemenea furat.
ln special in chestiunea casei de la Histria subsemnatul personal se află des
coperit intrucit făcusem plăţi din banii mei ln vederea fondului de 1 5 000 lei ce
mi se acordase de Comisia Monumentelor Istorice in vara anului 1916 pentru clă
direa casei săpăturîlor de la Histria, fond care a rămas total neridicat de mine,
intrucit la mobilizare fiind şi eu chemat la serviciul militar ca voluntar invitat de
Ministerul de Războiu nu m-am mai putut ocupa de chestiunea acelor sume.
O evaluare in bani a pagubelor totale ştiinţifli.ce şi de material ce ni s'a făcut
in Dobrogea de armatele năvălitoare, nu se va putea face precis decât la faţa
locului. Din cele expuse mai sus Domnia Voastră poate insă vedea că ele sint
foarte lnsemnate şi despăgubirea serviciului săpăturilor arheologice de pe lingă
Muzeul de Antlchităţi va trebui să fie făcută ţinindu-se ' seama
de toate aceste
pierderi, daci nu e ca munca noastră de aproape un deceniu acolo să rămâie pier
dută, avAnd a se lua totul de la capăt.
22
Arh. MNA - dosarul cu inventarul obiectelor..., f. 20 (ciornă-copie nr.
1/1 Ianuarie 1919 către ministrul Instrucţiunii Publice).
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Aceste tabele trebuiau să servească la formularea pretenţiilor de
despăgubire şi restituire a tUJturor . bunurilor ce urmau a se face.
Nu vom insista asupra Fişei A a tabel�ui anexă de la adresa men
ţionată, deoarece ea se referă integral la construcţii, materiale şi unelte,
fie ridicate, fie distruse sau devastate de către armata bulgară în timpul
,

ocupaţiei 23•

Dar, ceea ce ne interesează în mod special, sînt materialele arheolo
gice ridicate d� aceeaş i armată de ocupaţie de la cetăţile Tomis, Ulme
tum, Histria, Callatis, Tropaeum - şi transportate Hegai in Bulgaria .
Pentru a avea o imagine cit mai exactă asupra acestor piese, unele
dintre ele, inesti.ma!bile valori ştiinţifice, ne îngădu im să prezentăm inte
gral Fişa B a tabelului-anexă 24 (fig. 5-6).

"1. De Za Muzeul din Constanţa"
1 . Cele 64 bucăţi epigrafice (inscrip ţii) şi sculpturale antice descrise 'in
studiul "Monumente inedite din Tomis" în Buletinul Comisiunei

Monumentelor istorice, fasc. 28, 29, 30.
2. O colecţie de 12 vase mari de lut
3. Idem, vase mici de lut ars
4. O colecţie de c. 30 vase mici de sticlă
5. O serie de 50 lămpi antice de lut ars
6. O tavă mare şi trei vase mici de bronz
7. O serie de 1 2 figurine şi obiecte mici de bronz
8. Un lanţ, două tortiţe şi nouă obiecte de podOaJbă, toate din aui"
(un mormînt).
23

Arh. MNA - dosarul cu inventarul obiectelor ... , f. 14-16.
!n fişa A . a tabelului,
pagubele la care ne referim sint enumerate astfel :
I Mllzee regionale (1 - Pantelimonul de Sus, 2 - Constanţa, 3 - Caransuf 'Ris
tria), 4 - Adamclissi). Se referă la devastarea caselor muzeale.
II Material rulant de construcţie şi instrumente. Sint prezentate pe cetăţi :
Ulmetum, Histria, Callatis, Tropaeum şi Abrittus (identificată atunci ca fiind
cetatea de la Devegichioi), toate materialele ridicate de ocupanţi şi anume : va
gonete Decauville, şine metalice, macazuri, ,.trenuri" cu roţi de oţel montate pe
osii, tirnăcoape, casmale, lopeţi, jaloane etc., iar pentru Histria (10 000 cărărn.izi,
5 000 olane, 1,474 m3 scindură, 10 000 kg var, 20 kg cuie) ;
III Mobilier şi gospodărie pentru personalul ştiinţific-administrativ şi de
pază. Aceste materiale se referă la pinze de cort, paturi, cearşafuri, prosoape, ta
cimuri, scaune, etajere, dulapuri, vitrine, birou şi altele furate din magaziile de la
Histria (indeosebi), Ulmetum şi Constanţa,
Valoarea tuturor pagubelor enumerate in tabelul - fişa A este indicată la
vechiul preţ la 60 238 Iei iar la preţul "actual" (adică la cel din noiembrie 1918)
la 397 850 iei.
Despre devastarea acestor muzee, inclusiv al celui de la Hirşova (creat din
iniţiativa personală a lui M. Cotovu) vezi şi Radu Vulpe, Muzeul Naţional de Anti
chităţi, in Boabe lie Griu, an 1, nr. 3, 1930, Bucureşti, p. 5-6 : Z. Covacef, M. Mi
haU, A. Pop şi A. V. Rădulescu, Le Musee d'histoire Nationale et Archeologie de
Constanza, In Pontica, !2, 1979, p. 2 7.
24 Arh. MNA - dosarul cu inventarul obiectelor. . , f. 17-19. Filele 17-19
reprezintă cioraele după care s-a copiat Fişa B de pe f. 17. In partea de sus, stinga,
a.f. 18 s-a •fAcut ulterior urmAtoarea notare semnată de Ion Nestor : "Găsită in
moştenirea H. Metcu:a. La dosarul ,.ColecţiUe Muzeul ui . 28.X.1944". Fişa B, la
care ne referim, poartă următorul titlu : "Materiale arheologice luate de Bulgari şi
.

"

pe care trebuie să le aduc4 lnapot la locul de unde au fost ridicate".
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Fig. 5. Fişa B a tabelului-anexă cu materialele arheologice ,.
.din cetăţile . antice din Dobrogea ridicate de armata bulgară.
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Fig. 6. Ciorna Fişei B a tabelului-anexă intocrriită de H. Metaxa
după care s-a copiat Fişa B (de la fig. 5.). In ciornă apar unele date 1n plus..
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9. Colecţia de monete antice de bronz şi argint, c. 5oo bucăţi
1 0. Arhiva Secţiunei împreună cu inventarul detaliat al Colecţiunilor şi
cu cărţile şi revistele de specialitate.
Il.

De la Muzeul Cetăţii Ulmetum (Pantelimonul de Sus.
jud.
C(}nstan�) (Catalogul amănunţit publicat de V. Pârvan in "Ce
tatea Ulmetum", III, p.' 27. şi urm.)
�

1. 33 inscripţii şi �ulpturi antice
2. 23 rîşniţe şi fragmente de rlşniţe antice de piatră
3. 2 piuliţe de p,iaţră
4. 5 teici
5. 2 fragmente de candelabre de piatră
6. 73 vase şi fragmente de vase Ei@. lut
7 1 O olane mari de acoperiş
8. 1 1 cărămizi mari
9. 18 sUlpOI'turi de cupe de sticlă şi alte fragmente de sticlă
10. 1 1 lămpi de lut
1 1 . 8 fusaiole de lut
1 2. O aplică de bronz
1 3. 12 obiecte de fter·
14. 5 coarne de cerb
1 5. 2 capace de lut
16. O colecţie de ghiulele de piatră
1 7. 1 O fragmente di·ferite de lut, sticlă şi os.
• .

III

..

De la Cetatea Histria (Caranasuf - jud. Constanţa)
A. Obiecte ascunse de noi în pămînt cu ocazia evacuării
şi arătate apoi duşmanului de Bulgarii din Caranasuf.

1 . 38 inscripţii descoperite in prima campanie de săpături şi descrise
de noi in comunicarea făcută Academiei Române : Histria IV
2. 10 monumente ep�grafice descoperite în campania din 1 9 1 6, incă
inedilte
3. O statuie bărbătească de marmoră, fără cap
4. Un cap de marmoră a lui Apollo, mărime colosală
5. Un frumos relief de marmoră : Apollo intr-un car tras de doi ,cai
6. 20 fragmente sculpturale de piatră şi de marmoră
7. 10 amfore de diferite mărimi
8. O mare cantitate de fragmente ceramice
9. O serie de lămpi de lut
1 0. O serie de obiecte de fier
ll. O serie de fragmente de mozaic şi placaj de marrmoră găsite la băi
12. 6 chipuri mari, care au fost distruse pe loc, neputîndu-se căra.

B. Obiecte încastrate în zid şi lăsate de noi acolo,
scoase de Bulgari şi duse cu ei.

1. O inscripţie pe marmară neagră din sec. IV a. Chr.
2.. O inscripţie de calcar de o importanţă deosebită pentru imprejurările
politico-economice ale regiunei din s�. I d. Chr.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

38

ALEX. PAUNESCU

IV. De la Muzeul din Mangalia :
1 . 1 2 inscripţii şi fragmente de inscripţii greceş.ti Şi latine
2 . O frumoasă stelă funerară de marmoră cu relief zugrăvit
3; O serie de capitele de ffiall"IlO
l I'ă
·
4. Un sarcofag mare, un capac de sarcofag din curtea subprefecturei
5. O friză cu ghirlande şi bucrani
6 , 6 ulcioare de lut cu toartele ştampilate
7. 10 tăblii de caucelli de marmoră (în. mai multe fragmente) găsite
în săp ături
8. 3 bucăţi de mozaic de marmoră cu încrustaţii de pastă colorată,
găsite în săpături c
9. 1 5 capiteluri creştine de marmo;ră, găSite în săpături
10. Un mare capitel corintic de matmoră, găsit in săpături
1 1 . Fragmentul unei statuete de marmoră : partea inferioară a unei
Victorii alergînd, găsit in săpături
1 2 . Mai multe fragmente ornamentale de marmoră, găsite în săpături.-

V. De la Muzeul din Ada.mclissi
1 . 49 bucăţi sculpturale, descrise de dl. G. Murnu, in studiul

"Mo
numente de piatră din colecţia de antichităţi a Muzeului din Adam
clissi ", Buc., 1 913.
2 . O serie de 1 5 fragmente de inscripţii din: care 7 inedite
3. Mai multe oapitele creştine de la basilica de marmoră
4. 2 chiupuri mari de lut
5. Mai multe bucăţi arhitectonice de 1a Monumentul T·riumfal".
Pentru recuperarea materialelor arheologice mai sus . enumera te,
aflate in ţara vecină, s-lau făcut eforturi atît de către Vasile Pârvan 25
cît şi de su ccesorul său Ion Andrieşescu 26•
Din păcate , toate aceste intervenţii, inclusiv cele către Conferinţa
de Pace de la Paris (privind capitolul despăgubirilor cuvenite statului
român), au rămas fără ecou la acea vreme şi după aceea, situaţia nefiind
rezoivată nici astăzi.
25 Arh. MNA - dosarul cu inventarul obiectelor.. . , f. 2 1 şi 22. Adresă-copie
din 23 martie 1919 a lui V. Pârvan către iL. Sinigallia, domiciliat In Calea Rahovei
il.22, Loco (f. 21) şi adresa-copie nr. 63/3 aprilie 1920 a lui V. Pârvan căţre Minis
terul Instrucţiunii Publice (f. 22).
L. Sinigallia a imprumutat in vara anului 1916 pentru trei luni de zile mai
multe materiale (vagonete, şine, macaz) necesare săpăturilor arheologice intre
prinse la cetatea socotită a fi Abrittus de pe teritoriul satului Devegichioi (fostul
jud. Caliacra). Proprietarul acestor materiale solicită acum despăgubiri pentru
acestea intrucit .,războiul le-a distrus şi imprăştiat ca
' multe alte materiale ale
statului sau imprumutate, aflate in Dobrogea".
ln legătură cu disputa Sinigallia şi MNA, in adresă se menţionează : "Se va
rezolva numai după incheierea definitivă la Conferinţa Păcii a capitolului despă
gubirilor cuvenite statului nostru. Muzeul Naţional d� Antichităţi e inscris oficial
cu o sumă importantă după obţinerea căreia se va calcula partea ce vă revine".
26 Arh: MNA - dosarul cu înventarul obiectelor. . . , f. 28-29. Memoriu adre
sat Ministerului Cultelor şi Artelor nr. 81/13 Sept. 1927 prin care I. Andriesescu
afirmă că pină la această dată nu primise nici o despăgubire pentcu pierderile
muzeului, nici de la Conferinţa Păcii Şl nici de Ia statul romAn.
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Concluzia care se degaj ă din cele expuse este aceea că, dacă în
cercăm să compară m, măcar sub aspect cantitativ ce a dat România,
spre păstrare Kremlinului în anii 1916---<1 917 şi ceea ce a primit in
1956, putem afirma cu tărie că există încă o mare diferenţă. Recupe
rarea bunurilor rămase la Moscova, reprezintă, fără îndoială, o impor
tantă problemă de stat ce nu poate fi soluţionată decît la nivel inalt.
Este necesar ca guvernul român să intervină prompt şi hotărît la ac"tuala
oondueere a F·ederaţiei Ruse. La cele ce încă mai există la Moscova,
ne ingăduim să mai adăugăm două tezaure. Este vorba, in primul rind,
de inventarul "mormîntului crăiese" de la Conceşti (jud. Botoşani), des
coperit întîmplător prin anii 18H-1812 şi confiscat de generalul rus
Ciciagoff, comandantul armatei ruse, care se afla atunci in Moldova ca
urmare a războiului ruso-turc.
Inventarul păstrat în prezent la Muzeul Ermitaj, constă din obiecte
de aur şi argint (colan, placă trapezoidală incrustat;l cu pietre preţioase,
aplice, coif, frunzuliţe, a mforă, vas-căldăruşă, platou, etc.). După studii
mai recente, aceste obiecte ar aparţine unui conducător hun, ingropat
cu calul .său şi care ar data din prima jumătate a secolului V d. Hr. 27.
Cel de-al doilea tezaur, descoperit pe teritoriul judeţului Botoşani se
află din anul 1904 la Muzeul de Istorie din Moscova. El cuprinde obiecte
de argint (vase, monede, linguri) datate de pe la sfîrşitul sec. IV sau
începutul sec. V d. Hr. 28.
In încheiere, este necesar să subliniem că pentru revenirea in ţară,
atit a pieselor aflate la Moscova, care constituiau inainte de 1 9 1 6 mîn
dria exponatelor Muzetrlui Naţional de Antichităţi, cit şi a obiectelor
antice ridicate de armata bulgară din· Dobrogea, prezente in diverse
muzee din Bulgaria, Vasile Pârvan s-a aflat în fruntea acestei patriotice
strădanii.
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