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CUVÂNT ÎNAINTE

Când se întoarce Tezaurul Românesc
de la Moscova în þarã?

Orice editor care se respectã ºi-ar dori sã tipãreascã o asemenea 
carte, orice român, orice trãitor pe aceste meleaguri ar trebui sã aibã 
pe masã, alãturi de Biblie ºi o hartã a þinuturilor româneºti, cartea în 
care ni se aratã cu tristeþe, dar cu exactitate matematicã, ce am încercat 
sã salvãm din mâinile unui nãvãlitor, pentru a încãpea în labele 
hrãpãreþe ale Rusiei.

Dumnezeu sã binecuvânteze clipa când aflându-mã la Brad 
pentru prezentarea cãrþii prietenului George Holobâcã, domnul 
Crepcea mi-a vorbit cu admiraþie despre lucrarea unui brãdean de 
origine, bucureºtean prin adopþie, domnul Petru Olosu. Aflând cã 
acest om s-a nãscut la începutul secolului trecut, mai exact în 1917, 
am devenit ºi mai atent la discheta ce mi se promitea spre editare. ªi n-
am greºit deloc: am citit cartea pe nerãsuflate, hotãrând sã o public cât 
mai grabnic. Românii au nevoie mare de adevãr. ªi cartea aceasta 
realizatã cu migalã de bijutier de domnul Petru Olosu relateazã pentru 
prima datã cum s-a trimis Tezaurul României la Moscova în 1916, 
spunând exact ce s-a trimis, actele ce au fost întocmite atunci între 
Banca Naþionalã a României ºi guvernul imperial al Rusiei, precum ºi 
pregãtirile, asigurãrile oferite de marile state ale Europei, cã Tezaurul 
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României se va întoarce în þarã. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodatã, 
ceea ce se sperã în viitor. Un popor care îºi pierde speranþa, îºi pierde 
totul!

Am citit ºi m-am cutremurat, paginile domnului OLOSU sunt 
realizate cu o deosebitã documentare, a tradus personal fiecare 
document de arhivã ca sã fie sigur cã nu se strecoarã nici cea mai micã 
greºealã. Domnul Olosu a realizat un dosar al acuzãrii. M-am întristat 
când am citit cã ministrul de finanþe Titulescu, nota pe o adresã a 
Bãncii Naþionale, cã Tezaurul trebuie trimis deîndatã din þarã la 
Moscova, în America sau „aiurea” sub presiunea trupelor mareºalului 
Mackensen.

Aºa cum am citit cu uimire ca în 1956, Nicolae Ceauºescu s-a 
încontrat cu Brejnev pentru obþinerea Tezaurului, cãpãtând doar o 
parte din „Tezaurul de la Pietroasa”. Cei doi lei tineri ºi fãrã mare 
putere atunci, au gãsit pentru moment o soluþie, soluþia finalã pe care 
Marea Rusie o amânã mereu, se bucurã ºi la biata noastrã sãrãcie. Ba 
mai are ºi neruºinarea sã nu mai „ºtie” ce a declarat Troþki la îndemnul 
lui Lenin!

Ca o constatare tristã, descopãr în spatele documentelor scoase la 
ivealã de domnul Olosu, cã de-a lungul veacurilor pentru acest tezaur 
s-au bãtut mulþi români, dar puþini conducãtori mai vechi sau mai noi 
ai românilor!?

Citiþi bine români, cartea domnului Olosu ºi vã notaþi adânc în 
minte ce conþine Tezaurul Românesc aflat în burdihanul Rusiei.

Valeriu BÂRGÃU

PETRU OLOSU
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DIN ISTORIA UNUI TEZAUR

În curând se vor împlini optzeci ºi ºapte de ani de când prima serie de 
valori din tezaurul României a fost încredinþatã delegaþilor Rusiei 
Imperiale, la data de 14/29 decembrie 1916, spre a fi strãmutatã la Moscova 
ºi pãstratã în safe-urile de la Kremlin, urmând a fi restituitã României dupã 
încheierea rãzboiului. În 27 iulie 1917 a urmat al doilea transport de valori 
din tezaurul României cu aceeaºi destinaþie ºi cu aceleaºi condiþii.

Aceste mãsuri de strãmutare au fost aprobate de Guvernul României, 
retras la Iaºi, precum ºi de Guvernul Imperiului Rus. Ele au fost impuse de 
situaþia alarmantã a desfãºurãrii operaþiilor de rãzboi, existând pericolul 
iminent ca trupele inamice ale Puterilor Centrale sã invadeze teritoriul þãrii 
noastre ºi sã acapareze tezaurul României.

Pânã la data prezentã, acest tezaur nu a fost restituit decât în foarte micã 
parte: „Cloºca cu puii de aur” ºi nu completã.

În perioada interbelicã au fost întreprinse demersuri asidui de cãtre 
Guvernele României pe lângã U.R.S.S. pentru restituirea lui, dar fãrã 
rezultat.

Dupã instaurarea regimului comunist în România, chestiunea 
tezaurului a devenit tabu ºi nu a fost abordatã sub nici o formã, în nici o 
împrejurare.

Dupã revoluþia din 1989, prin care s-a înlãturat regimul comunist din 
þara noastrã, s-a încheiat un tratat de prietenie cu U.R.S.S., semnat de 
Preºedintele României, Ion Iliescu ºi Preºedintele U.R.S.S., Mihail 
Gorbaciov. Acest tratat nu prevedea nici o clauzã privitoare la tezaurul 
României de la Moscova. Dar cum U.R.S.S. s-a desfiinþat, tratatul, 
rãmânând fãrã obiect, nu a mai fost ratificat.

În cursul anului 2003, a fost încheiat un nou tratat de prietenie cu Rusia, 
semnat de Preºedintele României, Ion Iliescu ºi Preºedintele Rusiei, 
Vladimir Putin, dar nici acest tratat nu conþine clauze privind restituirea 
tezaurului. S-a încheiat doar o Declaraþie a miniºtrilor de externe a acestor 
douã þãri, în care se prevedea înfiinþarea unei comisii care sã studieze 
aceastã chestiune.
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În cele ce urmeazã vom încerca sã înfãþiºãm istoriceºte, fãrã interpretãri, 
fãrã comentarii, (lãsând plãcerea acestui exerciþiu la latitudinea cititorilor) 
numai pe bazã de documente, etapa din „viaþa” tezaurului, cuprinsã între 
data primului transport la Moscova, predarea cãtre Guvernul Rusiei în 14/27 
decembrie 1916 ºi data Conferinþei Internaþionale de la Genua, aprilie 1922, 
care a hotãrât: „Guvernul sovietic rus va restitui Guvernului român valorile 
depozitate la Moscova de numitul Guvern român” (clauza XII). Aceastã 
hotãrâre a fost comunicatã în mod oficial delegaþiei sovietice la 2 mai 1922, 
prin intermediul Ministerului Afacerilor Strãine al Franþei. La acea datã 
România nu avea relaþii diplomatice cu U.R.S.S.

Debutul intervenþiei României în primul rãzboi mondial, în 1916, s-a 
petrecut sub auspicii nefavorabile, sub ameninþarea crescândã a armatelor 
germane de sub comanda mareºalului Mackensen, pregãtite de invazie pe 
teritoriul României. Dezechilibrul între forþele beligerante în acest sector al 
frontului era net în favoarea inamicului nostru. Pericolul iminent al unor 
pierderi de vieþi omeneºti, distrugeri de bunuri, acapararea tezaurului 
României, a determinat retragerea din Bucureºti a familiei Regale, a 
Guvernului României, a instituþiilor fundamentale în Moldova ºi stabilirea 
lor la Iaºi, devenit astfel capitala vremelnicã a României.

Prin Decretul nr. 3120 din 17 noiembrie 1918, sediul central al Bãncii 
Naþionale a României se strãmutã ºi el la Iaºi, urmând ca toate operaþiile 
Bãncii sã se facã în noua capitalã a þãrii, unde s-au stabilit ºi sediile 
Consiliului General ºi Consiliului de Administraþie al Bãncii. Evident, 
întreg tezaurul Bãncii Naþionale a luat ºi el drumul Iaºilor.

În urma unor consultãri ºi analize cu reprezentanþii Puterilor Aliate, 
alãturi  de care România intrase în rãzboi, Franþa, Anglia, Rusia, s-a conturat 
ideea de a strãmuta tezaurul României într-o þarã care sã ofere garanþia 
pãstrãrii în deplinã siguranþã a acestuia ºi restituirea lui dupã încheierea 
rãzboiului. Discuþiile pe aceastã temã în sânul Guvernului au fost aprinse. 
Alegerea între Moscova, Londra sau chiar Cristiania (Oslo) s-a dovedit 
dificilã. S-a avansat chiar ideea de a se interveni pe lângã guvernul englez sã 
ne faciliteze depozitarea tezaurului într-o þarã neutrã. În sfârºit „allea iacta 
est”: Guvernul a hotãrât strãmutarea tezaurului la Moscova.

Dar Consiliul General al Bãncii Naþionale, întrunit la 2 decembrie 1916, 
hotãrãºte:

„1. Tezaurul se va strãmuta dacã Guvernul va încunoºtiinþa aceastã 
Bancã, fiindcã aceastã strãmutare prezintã un interes superior de stat. Numa
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dupã tratative cu Guvernul Imperial Rus va face strãmutarea întrucât 
(acesta) are sã asigure paza ºi pãstrarea lui.

.........................................................................................................

4. Se va stipula în protocolul ce se va încheia cu autoritãþile ruseºti, care 
vor primi tezaurul în pãstrare cã el este ºi rãmâne proprietatea Bãncii 
Naþionale a României, care va putea dispune de el conform cu interesele ei ºi 
îl va putea inspecta oricând prin directorii ºi cenzorii ei.” (sublinierea 
noastrã).

La aceastã hotãrâre a Bãncii Naþionale, Guvernul României, prin 
Ministrul Finanþelor Emil Costinescu, rãspunde Viceguvernatorului Bãncii 
Naþionale a României, Ioan G. Bibicescu, prin adresa nr. 777/8 decembrie 
1916, urmãtoarele:

„Strãmutarea Bãncii Naþionale de la Bucureºti la Iaºi, împreunã cu 
stocul sãu metalic, a fost negreºit fãcutã în scop de a asigura aceastã 
instituþiune ºi averea Statului, cât ºi averile care au o relaþiune mai strânsã cu 
Statul. Stocul metalic al Bãncii garantând întreaga circulaþie a biletelor de 
bancã, prezentând astãzi o mare parte din averea publicã, trebuie sã fie 
apãrat cu mare bãgare  de seamã de  un asemenea rizic ... În  consecinþã s-ar 
impune poate trebuinþa de a se lua ºi de Banca noastrã Naþionalã precauþiuni, 
ce s-au luat de puternica Bancã Naþionalã a Franþei, asigurând stocul metalic 
într-o þarã strãinã. Dacã Banca noastrã Naþionalã ar crede, precum credem ºi 
noi, cã aceastã precauþiune nu ar fi de prisos, atunci v-am propune mutarea 
stocului ºi a oricãror valori ar crede Banca la Moscova, unde tezaurul 
Imperiului aflat la Kremlin oferã o mai mare securitate decât oriunde. 
(sublinierea noastrã). Transportul în alt loc, spre exemplu la Londra, este ºi 
mult mai greu ºi expus pericolului transportului pe mare, ameninþat de 
submarinele germane.

Demersurile sunt fãcute de pe acum pe lângã Guvernul rusesc pentru ca 
mutarea averei Statului de la Casa de Depuneri ºi de la Ministerul Finanþelor 
sã se poatã eventual duce tot la Moscova.”

La aceastã comunicare a Guvernului României, guvernatorul Bãncii 
Naþionale rãspunde Ministrului Finanþelor, în aceeaºi zi, prin scrisoarea nr. 
52299/8 decembrie 1916, astfel:

„... Consiliul General al Bãncii s-a unit în totul cu vederile exprimate, 
fiind de acord asupra nevoii punerii în siguranþã a tezaurului Bãncii
 Naþionale, care este averea sa privatã, în contra unor eventuale invaziuni ale 
inamicului ºi roagã Guvernul sã ia mãsurile necesare în aceastã privinþã.”
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Deºi nu erau încã încheiate tratativele dintre Banca Naþionalã care, cu 
multã prudenþã, solicitã insistent îndeplinirea tuturor condiþiunilor 
prevãzute de Consiliul General al Bãncii în 2 decembrie 1916, în special 
punctul 4, din hotãrârea mai sus menþionatã, totuºi Guvernul temãtor de 
precipitarea evenimentelor, insistã pentru urgentarea strãmutãrii tezaurului 
României la Moscova.

În faþa acestor presiuni, Banca Naþionalã, precautã în a preveni 
eventuale riscuri, comunicã Ministrului Finanþelor prin scrisoarea nr. 
53.402/11 decembrie 1916 urmãtoarele:

„... Se pun stãruinþi ca sã încãrcãm tezaurul Bãncii chiar astãzi spre a-l 
porni în Rusia. Strãmutarea tezaurului în þarã strãinã prezentând o gravitate 
excepþionalã, avem onoarea a vã aduce la cunoºtiinþã, Domnule Ministru, 
cã, conform votului Consiliului General al Bãncii, nu vom putea proceda la 
încãrcarea tezaurului, adicã la predarea lui în mâna unor funcþionari strãini, 
decât dacã ni se va comunica convenþiunea încheiatã cu Guvernul Imperial 
Rus, pentru garantarea acestui tezaur, ºi autorizarea datã unor funcþionari 
anume de a primi acele valori în mâinile ºi sub responsabilitatea Guvernului 
Imperial Rus”. (sublinierea noastrã).

Ministrul finanþelor a rãspuns acestei scrisori a Bãncii Naþionale cu 
promptitudine:

„Rãspunzând adresei dv. nr. 53402/11 decembrie 1916, vã comunic cã 
puteþi expedia în toatã liniºtea stocul metalic al Bãncii Naþionale la 
Moscova, spre a fi pus în tezaurul împãrãtesc la Kremlin, cãci, deosebit de 
trimiterea de la Petrograd a unui tren special cu gardã puternicã pentru 
transportul acestui stoc, ministrul Rusiei la Iaºi d-l general A. Mossoloff de 
faþã cu d-l Danielopolu, s-a angajat a semna protocolul acestei operaþiuni aºa 
cum ne va conveni, spre a ne da deplinã asigurare, atât pentru cãlãtoria la 
ducere ºi întoarcere, cât ºi pentru pãstrarea în tezaurul de la Kremlin.”

În acelaºi sens, Consiliul de Miniºtri, din care au fãcut parte Ion C. 
Brãtianu, Victor Antonescu, Vintilã Brãtianu, Al. Constantinescu, M. 
Perechide, C.I. Istrate, M.G. Cantacuzino, E. Costinescu, I.G. Duca, D. 
Greceanu, Take Ionescu ºi G. Mârzescu, prin Jurnalul nr. 20901 bis/12 
decembrie 1916 „gãseºte cã este nevoie sã se punã în siguranþã în Rusia 
tezaurul Bãncii ºi aprobã transportarea lui”.

Legea votatã în aceeaºi zi ºi promulgatã prin Decretul nr. 3204/24 
decembrie 1916 sancþioneazã hotãrârea Consiliului de Miniºtri din jurnalul 
de mai sus ºi prevede la articolul 1 :
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„... Consiliul General al Bãncii va putea strãmuta tezaurul Bãncii în 
oricare altã parte când va crede cã o asemenea mãsurã ar fi necesarã pentru a 
pune tezaurul în siguranþã ...”

În continuarea pregãtirii documentelor privind strãmutarea tezaurului 
României la Moscova, redãm mai jos, în traducerea noastrã, nota adresatã în 
limba francezã, la 11 decembrie, 1916 de cãtre ministrul Rusiei la Iaºi, A. 
Mossoloff, ministrului român al finanþelor.

Legaþia Imperialã a Rusiei Iaºi, 11 decembrie 1916
în România  J. nr. 3470/12 decembrie 1916
nr. 148

Domnule Ministru,

Am onoarea sã informez Excelenþa Voastrã cã, printr-o telegramã de 
astãzi, E.S. D-l Pokrovsky, ministrul afacerilor strãine, îmi face cunoscut cã 
E.S. D-l Bark, ministrul finanþelor, mã autorizeazã sã semnez pentru dânsul 
protocolul, cã un anumit numãr de casete cu valoare declaratã de Banca 
Naþionalã a României a fost încãrcat în tren ºi cã Guvernul rus garanteazã 
integritatea lor, atât în timpul parcursului, cât ºi în timpul depozitãrii la 
Moscova (sublinierea noastrã). Dupã aceea, aceastã încãrcãturã va trebui 
sã fie predatã ºefului escortei trenului, contra unui act special de confirmare 
a primirii.

Al doilea protocol relativ la depozitarea fondurilor la Moscova într-un 
compartiment separat, având douã chei, dintre care una va fi pãstratã de 
funcþionarul român ºi cealaltã de funcþionarul rus, va fi semnat de delegatul 
Ministerului Imperial de Finanþe la Moscova.

Binevoiþi a agrea, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele 
consideraþiuni.

ss A. Mossoloff.

Aceastã notã a fost trimisã Bãncii Naþionale a României de cãtre 
ministrul finanþelor Victor Antonescu, cu scrisoarea nr. 1151/11 decembrie 
1918, precizând urmãtoarele :

„În urma asigurãrilor verbale ale domnului Mossoloff , ministrul Rusiei, 
cã va semna protocolul de predarea stocului metalic al Bãncii a venit acum 
cu autorizarea datã de ministrul de finanþe al Rusiei, domnului general 
Mossoloff, de a semna acel protocol în numele Guvernului imperial, dând 
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toate asigurãrile trebuincioase Bãncii, atât pentru transportarea acelui stoc, 
cât ºi pentru pãstrarea lui în tezaurul imperial din Kremlin (sublinierea 
noastrã).

Acum puteþi accelera cât mai mult încãrcarea stocului, operaþiunea fiind 
de naturã a se face cât mai repede.

Puteþi lua în acelaºi timp înþelegere cu ministrul Rusiei pentru 
redactarea protocolului, care se va semna îndatã ce stocul va fi încãrcat”.

În baza acestei aprobãri a Guvernului României, Consiliul General al 
Bãncii Naþionale a aprobat transportarea tezaurului României la Moscova.

Primul transport. În ziua de 12/25 decembrie 1916 a început, în gara 
Iaºi, încãrcarea primei pãrþi din tezaurul României în trenul pentru 
Moscova, operaþiunea durând trei zile.

Au fost prezenþi la aceste operaþiuni:
- din partea Rusiei, delegatul Guvernului Imperial rus, generalul A. 

Mossoloff ;
- din partea României, Theodor Capitanovici, directorul Bãncii 

Naþionale, Anghel Saligny, cenzor ºi M.Z. Demetrescu, casier central al 
Bãncii.

Odatã terminate operaþiile de încãrcare a vagoanelor, de sigilare, de 
plumbuire a uºilor vagoanelor, în 14/27 decembrie 1916 s-a redactat un 
protocol, în limba francezã, în trei exemplare originale din care unul s-a 
predat delegatului Guvernului rus, al doilea ministrului finanþelor 
Guvernului român ºi al treilea delegaþilor Bãncii Naþionale a României.

Redãm mai jos, în traducerea noastrã, acest protocol.
 

PROTOCOL
încheiat la Iaºi la 14/27 decembrie 1916, cu ocazia

 încãrcãrii tezaurului Bãncii Naþionale.

Banca Naþionalã a României, voind sã punã în siguranþã tezaurul sãu 
de aur, care sã garanteze emisiunea de bilete de bancã ºi care constituie 
proprietatea sa privatã, a hotãrât, potrivit deciziei Consiliului sãu General 
sã transporte acest tezaur în Rusia.

Banca Naþionalã a României, obþinând asentimentul Guvernului 
Imperial rus în aceastã chestiune, la intervenþia Guvernului român, a 
încredinþat acest tezaur delegatului Guvernului Imperial al Rusiei, care a 
procedat, în gara Iaºi, în prezenþa delegaþilor Bãncii Naþionale a României, 
la încãrcarea în vagoane a casetelor de lemn, conþinând numitul tezaur, 
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casete închise ºi sigilate cu sigiliile delegaþilor Bãncii Naþionale a 
României ºi la aplicarea de sigilii pe vagoane. (sublinierea noastrã). În ziua 
de 12/25 decembrie 1916 s-au încãrcat ºapte (7) vagoane cu numerele :

218873 Privalanski 183002 HNK 300668 MPK
324609 Pb 38815 Cz 346002 PM
170007 Py, 
punându-se în fiecare vagon câte o sutã (100) casete, deci în total ºapte 

sute (700) casete.
În ziua de 13/26 decembrie 1916 s-au încãrcat alte ºapte (7) vagoane 

purtând numerele :
889135 A2Mnu 500954 MKHuU 44083 CzBM
286927 Py 605008 uqubuc 112150 I - OB
597596 uqubuc
punându-se în fiecare vagon câte o sutã (100) casete, cu excepþia 

vagonului nr. 44083 CzBM, în care s-au încãrcat 140 (una sutã patruzeci) 
casete, deci în total 740 (ºapte sute patruzeci) casete.

În ziua de 14 / 27 decembrie 1916 s-au încãrcat alte trei vagoane, 
purtând numerele :

290221 CzBM 528259HNK 225692 I - OB
punându-se în primele douã vagoane câte o sutã (100) casete ºi în al 

treilea 98 (nouãzeci ºi opt) casete, deci în total 298 (douã sute nouãzeci ºi 
opt) casete.

Valoarea totalã în aur efectiv, compusã din monede de naturi diferite ºi 
de lingouri de aur, încãrcate în susnumitele vagoane, este de lei aur 
314.580.456 bani 84 (trei sute patrusprezece milioane, cinci sute optzeci 
mii, patru sute cincizeci ºi ºase lei aur ºi optzeci ºi patru bani), conform 
declaraþiilor Bãncii Naþionale a României. (sublinierea noastrã). Noi 
declarãm cã sigiliile aplicate pe fiecare casetã sunt intacte. În afarã de 
tezaurul Bãncii Naþionale mai sus menþionat, s-au încãrcat în acelaºi vagon 
nr. 225692 I - OB încã douã casete purtând sigiliul Bãncii Naþionale a 
României, casete a cãror valoare declaratã este de ºapte milioane (7). 
(Bijuteriile Reginei Maria - n.n.).

Uºile fiecãrui vagon au fost închise cu douã lacãte ºi au fost sigilate 
fiecare cu douã sigilii, unul aplicat de delegatul Guvernului Imperial rus ºi 
celãlalt, acela al Bãncii Naþionale a României, aplicat de delegaþii acestei 
Bãnci. În plus, fiecare uºã a fost plumbuitã cu plumbii Bãncii Naþionale a 
României.
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Tezaurul Bãncii Naþionale a României, precum ºi douã casete se gãsesc, 
din ziua în care au fost încredinþate delegatului Guvernului Imperial al 
Rusiei ºi încãrcate în vagoane, sub garanþia Guvernului Imperial al Rusiei, 
în ce priveºte siguranþa transportului, siguranþa depozitului, precum ºi 
întoarcerea în România. (sublinierea noastrã). Când acest tezaur va fi 
depus în Rusia, în compartimentul rezervat de Guvernul Imperial, se va face 
un inventar al conþinutului casetelor, inventar despre care se va face 
menþiune în protocolul ce se va încheia acolo, care va constata, printre 
altele, efectuarea depozitului precum ºi valoarea sa.

Prezentul protocol a fost redactat în trei exemplare originale, din care 
unul a fost luat de delegatul Guvernului Imperial al Rusiei, altul de 
Ministrul Finanþelor al Regatului României ºi al treilea de delegaþii Bãncii 
Naþionale a României ºi a fost semnat de Excelenþa Sa General -locotenent 
Mossoloff, trimis extraordinar, ministru plenipotenþiar al Majestãþii Sale 
Împãratul Rusiei, acþionând ca delegat în aceastã chestiune al Guvernului 
Imperial Rus, de Domnul Victor Antonescu, Ministrul Finanþelor al 
Regatului României ºi de delegaþii Bãncii Naþionale a României, Domnul 
Theodor Capitanovici, director, Domnul Anghel Saligny, cenzor ºi Domnul 
M. Z. Demetrescu, casier principal al Bãncii.

Încheiat astãzi 14 / 27 decembrie 1916 la Iaºi, România.
Ministrul Rusiei
(ss) A. Mossoloff

Eu, subsemnatul Victor Antonescu, Ministrul Finanþelor României, 
certific cã Banca Naþionalã a României a transportat tezaurul sãu la 
intervenþia ºi cu consimþãmântul Guvernului român ºi cã tezaurul constituie 
proprietatea Bãncii Naþionale.

Ministrul Finanþelor
(ss) Victor Antonescu

*  *  *

Trenul spre Moscova a fost însoþit de delegaþii Bãncii Naþionale a 
României, directorul Th. Capitanovici, cenzorul A. Saligny, care au primit 
însãrcinarea sã rãmânã la Moscova ºi sã pãstreze douã din cheile de la safe-
urile unde se va depozita tezaurul României.

*  *  *
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Dupã sosirea primului transport al tezaurului României la Moscova, 
delegaþii României ºi ai Rusiei au procedat la inventarierea ºi verificarea 
conþinutului casetelor în care fusese ambalat acest tezaur. Operaþiile au 
început în 9 ianuarie 1917 ºi au durat 26 de zile, fiind încheiate în ziua de 4 
februarie 1917. (Reamintim cititorilor cã tezaurul fusese împachetat la Iaºi 
în 1738 casete, conþinând o valoare totalã de 314.580.456,84 lei aur ºi 2 
casete cu bijuteriile Reginei Maria cu o valoare de 7.000.000 lei aur).

Rezultatele acestei inventarieri ºi verificãri detaliate ale acestui prim 
transport al tezaurului la Moscova au fost consemnate în procese - verbale 
încheiate în fiecare zi.

Dupã terminarea acestor operaþiuni s-a procedat la depunerea tezaurului 
la Kremlin, în compartimentele speciale din Palatul Armurelor. Cu aceastã 
ocazie s-a încheiat un protocol în limba francezã, la data de 16 februarie 
1917, semnat de delegaþii Bãncii de Stat a Rusiei ºi Bãncii Naþionale a 
României.

Redãm mai jos acest protocol în traducerea noastrã.

PROTOCOL
încheiat la data de 16 februarie 1917  cu ocazia depunerii
tezaurului aur  al Bãncii Naþionale a României la Kremlin

Ca urmare protocolului semnat de noi la Moscova în 21 decembrie 
1916, noi, subsemnaþii delegaþi ai Ministerului Finanþelor Vasili Iacovlevici 
Kovalniþki, consilier de stat, actual director al Sucursalei Bãncii de Stat din 
Moscova, N.W. Weniaminoff, directorul caselor numitei sucursale ºi V.I. 
Iacovleff, subdirector al Bãncii de Stat din Moscova, pe de o parte, ºi Th. 
Capitanovici, directorul Bãncii Naþionale a României, A. Saligny, cenzor ºi 
M.Z. Demetrescu, casier principal al numitei Bãnci, pe de altã parte, primii 
acþionând conform dispoziþiilor ministrului de finanþe nr. 1267 din 14 
decembrie 1916, am întocmit în prezenþa domnului Pierre Guerin, consulul 
României la Moscova, reprezentant al Guvernului român, prezentul proces-
verbal, dupã cum urmeazã :

Dupã protocolul semnat în 14/27 decembrie 1917 la Iaºi, s-a început în 
9 ianuarie 1917 efectuarea unui inventar detaliat al conþinutului a 1740 
casete, cu sigiliile Bãncii Naþionale a României, depus la 21 decembrie 
1916 în compartimentul de rezervã al sucursalei Bãncii de Stat la Moscova 
Kremlin, Palatul Armurelor, în scopul verificãrii conþinutului casetelor ºi 
valoarea sa.
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Înainte de deschiderea casetelor s-a procedat conform protocoalelor 
din 21 decembrie 1916, la o inspecþie minuþioasã a sigiliilor Bãncii 
Naþionale a României de pe toate cele 1740 casete ºi în acelaºi timp s-a 
procedat la o clasificare a casetelor, dupã natura monedelor. Sigiliile a 774 
casete au fost gãsite degradate, totuºi s-a constatat cã o parte considerabilã 
a acestor degradãri are caracterul unor foarte mici fisuri produse de 
schimbarea temperaturii sau provenind din ºocurile inevitabile din timpul 
transportului ºi al diverselor manipulãri.

Apoi s-au stabilit de comun acord condiþiile ºi ordinea de verificare a 
valorilor, precum ºi formalitãþile de îndeplinit la aceastã verificare.

1. În primul rând se vor deschide casetele cu sigiliile degradate ºi apoi 
celelalte în ordinea categoriilor de monede.

2. Se vor deschide casetele conþinând 8 saci, fiecare cu monede de aur 
de aceeaºi valoare, se va numãra conþinutul numai a doi saci ºi se vor 
cântãri toþi cei 8 saci, verificând greutatea ºi valoarea indicatã pe fiecare 
fiºã ºi aplicând noi fiºe pe sacii numãraþi.

3. Valorile care dintr-o cauzã oarecare nu vor putea fi numãrate, nici 
cântãrite sunt acceptate cu valoarea declaratã de Banca Naþionalã a 
României.

4. Dupã verificarea fãcutã, conþinutul de valori va fi reînchis în casete, 
care vor fi sigilate din nou de Banca Naþionalã a României.

5. În fiecare zi se va redacta un proces-verbal sumar asupra procedurii 
de verificare; dupã aceasta, la sfârºitul verificãrii, se va face un tablou de 
lucrãri care va fi ataºat la protocol.

6. Un tablou detaliat al valorilor depozitate, cu indicarea numãrului de 
casete, de saci ºi a naturii monedelor ºi a valorii lor în lei va fi de asemenea 
ataºat prezentului protocol.

Urmând prescripþiile indicate, verificarea ºi recepþia valorilor care 
constituie proprietatea Bãncii Naþionale a României au fost efectuate timp
de 19 zile, începând cu 9 ianuarie pânã în 4 februarie inclusiv, dupã cum 
urmeazã:

a) 1737 casete au fost deschise ºi dupã verificare au fost reînchise 
aplicând noi sigilii ale Bãncii Naþionale a României;

b) 13.023 saci cu monede de aur au fost cântãriþi ºi din acest numãr de 
saci, 3565 saci au fost deschiºi ºi monedele pe care le conþineau au fost 
numãrate ºi s-a fãcut o nouã înscriere pe etichete (fiºe);

c) Lingourile de aur au fost inspectate la vedere ºi parþial cântãrite ºi 
au fost acceptate pentru valoarea ºi greutatea declarate;
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d) Ceilalþi saci cu diferite monede în sumã de 103.605 lei ºi 12 bani au 
fost acceptaþi la valoarea indicatã pe aceºti saci sigilaþi;

e) Alþi doi saci cu valori speciale (bijuteriile Reginei Maria - n.n.) în 
valoare declaratã de 13.065 lei 86 bani au fost recepþionaþi fãrã a fi 
deschiºi.

Toate valorile efectiv verificate, adicã numãrate sau cântãrite, au fost 
gãsite perfect conforme, în ce priveºte numãrul ºi valoarea lor, declaraþiilor 
fãcute de Banca Naþionalã a României ºi, adãugând la suma lor aceea a 
celorlalte valori neverificate efectiv, se obþine suma totalã a tuturor 
valorilor de 321.580.456 lei (lei aur - n.n.) ºi 84 bani, care au fost declarate 
încã de la început de Banca Naþionalã a României.

Date detaliate privind mersul lucrãrilor de verificare ºi starea valorilor 
verificate sunt menþionate în douã tablouri anexate prezentului protocol ºi 
semnate de cãtre delegaþi, conform procedurilor prescrise.

La sfârºitul tuturor operaþiunilor de verificare ºi de recepþie, aceste 
1738 casete conþinând valorile ce constituie proprietatea privatã a Bãncii 
Naþionale a României în sumã de 314.580.456 lei aur 84 bani ºi alte douã 
casete cu o valoare de 7.000.000 lei aur, deci în total una mie ºapte sute 
patruzeci (1740) casete sigilate cu sigiliile Bãncii Naþionale a României 
pentru suma totalã de trei sute douãzeci ºi unu milioane cinci sute optzeci 
mii patru sute cincizeci ºi ºase lei aur ºi 84 bani (321.580.456 lei aur ºi 84 
bani) au fost depozitate în acelaºi compartiment de rezervã al sucursalei 
Bãncii de Stat la Moscova în Kremlin (Palatul Armurelor) sub garanþia 
Guvernului Imperial Rus pentru siguranþa depozitului, în conformitate cu 
datele înserate în prezentul protocol. (sublinierea noastrã)

Asupra acestora subsemnaþii au convenit :
1) Având în vedere verificarea minuþioasã a condiþiunilor în care vor fi 

pãstrate valorile, garantând în mod perfect interesele celor douã pãrþi, o 
nouã verificare detaliatã nu va fi nevoie sã fie efectuatã la restituirea 
tezaurului Bãncii Naþionale a României, (! ! nota noastrã), ci se va limita la 
deschiderea casetelor ale cãror sigilii vor fi fost serios deteriorate. 
Fracturile produse pe sigilii prin schimbarea temperaturii sau ca urmare a 
ºocurilor, nu trebuie sã serveascã de motiv pentru deschiderea casetelor, 
dacã ansamblul altor indici nu inspirã îngrijorare.

2) În timpul în care valorile se vor gãsi la Moscova, reprezentanþii 
Bãncii Naþionale a României acreditaþi valabil, vor avea la orice orã acces 
la compartimentul de rezervã, unde este pãstrat tezaurul acestei Bãnci ºi 
vor putea face inspecþii ºi verificãri parþiale.
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Totuºi intrarea în compartimentele de rezervã, precum ºi orice fel de 
operaþiuni asupra valorilor nu vor fi permise decât în prezenþa 
funcþionarilor autorizaþi de sucursala Bãncii de Stat din Moscova, preveniþi 
din timp. Pentru toate intrãrile în compartimentul de rezervã ºi pentru toate 
felurile de operaþiuni va fi încheiat un proces-verbal sumar.

Restituirea tezaurului nu va fi posibilã decât la prezentarea de depline 
puteri speciale ale delegaþilor Bãncii Naþionale a României.

La data de 4 februarie 1917, toate operaþiunile fiind terminate, uºile 
compartimentului rezervat depozitului Bãncii Naþionale a României au fost 
închise. Pe uºa interioarã (grile de fier) a fost aplicat sigiliul Bãncii 
Naþionale a României ºi pe uºa exterioarã (coffre fort) sigiliile delegaþilor 
Ministerului Imperial de Finanþe iar cheile au fost date, cea de la uºa 
exterioarã domnului Vasili Iakovlevici Kovalnitzky, administratorul 
sucursalei Bãncii de Stat din Moscova, iar cea a grilei uºii exterioare 
precum ºi cea a grilei interioare domnului Th. Capitanovici, delegatul 
Bãncii Naþionale a României ºi directorul acestei Bãnci, care este autorizat 
sã rãmânã la Moscova pânã la o nouã dispoziþie a Bãncii.

Au fost puse în post santinele lângã uºa de intrare a acestui 
compartiment ºi servanþi ai Bãncii de Stat (ruse) au fost, de asemenea, 
însãrcinaþi cu paza sa.

Prezentul protocol, redactat în paralel în limba francezã ºi în limba 
rusã, a fost întocmit în patru exemplare, douã au fost remise conducãtorului
Bãncii de Stat din Moscova ºi celelalte douã reprezentantului Guvernului 
român ºi delegaþilor Bãncii Naþionale a României.

Încheiat la Moscova, 16 februarie 1917.
(ss) Vasili Iacovlevici Kovalnitzky -

Consilier de Stat, actualul conducãtor al sucursalei
Bãncii de Stat din Moscova.

(ss) N. W. Weniaminoff -
Directorul caselor Sucursalei Bãncii de Stat din Moscova.

(ss) W. I. Iacovleff -
Subdirector al Bãncii de Stat

(ss) Th. Capitanovici
(ss) Anghel Saligny
(ss) M. Z. Demetrescu
(ss) P. Guerin
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Valorile rezultate din verificãrile consemnate în procesele-verbale 
zilnice, menþionate în protocolul de mai sus, au fost anexate acestui 
protocol. Redãm mai jos sinteza cifricã a acestor douã tabele (apud G. 
Romaºcanu).

TABLOU SINTETIC
AL VALORILOR DIN PRIMUL TRANSPORT AL

TEZAURULUI ROMÂNIEI DEPUS LA MOSCOVA
 

Nr. de 
casete 

aur 

Conþinutul 
casetelor 

Suma 
Cursul 
în lei 

Valoarea lei aur 

111 Lire engleze 888.482 25,22 22.357.076,04 

550 Coroane austriece 87.793.560 1,05 92.188.488 

726 Mãrci germane 116.050.000 1,235 143.321.750 

48 Lire otomane 379.074,75 22,70 8.604.996,82 

7 Carolini * 1.065.705 1,0 1.065.705 

288 Napoleoni 46.117.140 1,0 46.117.140 

3 
Monede ruseºti 

noi ºi vechi 
177.212,10 2,66 471.384, 20 

1 Monede diferite 103.605,12 1,0 103.605,12 

3 Lingouri de aur 337.247,80 1,0 337.247,80 

1 Diferite valori 13.063,86 1,0 13.063,86 

2 
Bijuteriile Reginei 

Maria 
7.000.000 1,0 7.000.000 

1740 Casete în valoare totalã în lei aur 321.580.456,84 

 * Carolinii erau lei de aur bãtuþi în timpul domniei Regelui Carol I - n.n.) 

   Consiliul de Administraþie ºi Consiliul de Cenzori al Bãncii Naþionale 
a României, fiind informate cu privire la operaþiile de verificare a tezaurului 
României ºi depunerii lui la Moscova în safe-urile de la Kremlin au întocmit 
un raport asupra acestora, prezentat Adunãrii generale a Acþionarilor din 19 
februarie 1917 (Victor Slãvescu, Istoricul Bãncii Naþionale a României, 
1925), din care citãm urmãtoarele :
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„Cu grija de a pune la adãpost de orice eventualitate aceastã avuþie în aur 
a Bãncii, adunatã cu muncã de ani îndelungaþi, Consiliul nostru General a 
dispus cu învoirea guvernului, strãmutarea ei la Iaºi, iar în timpul din urmã, 
profitând de marea bunãvoinþã a guvernului M. S. Împãratul Rusiei, care ne-
a pus la dispoziþie în Palatul Kremlin (Moscova) un compartiment special, 
am strãmutat acolo, cu autorizarea guvernului ºi potrivit legii din 25 
decembrie 1916 cele 314.580.456,84 ce aveam în tezaurul nostru de la Iaºi.

...Vã rugãm a vã uni cu noi spre a exprima ºi cu aceastã ocazie 
recunoºtinþã Guvernului rusesc”.

Cu acest raport întreaga procedurã de strãmutare ºi predare a primei 
pãrþi din tezaurul României cãtre Guvernul Imperial rus, depozitarea lui la 
Kremlin în compartimente speciale, cu garantarea de cãtre acest guvern a 
pãstrãrii în deplinã siguranþã ºi a restituirii României dupã rãzboi - a fost 
terminatã.

Dar dupã numai câteva luni, un al doilea transport de valori din tezaurul 
României, lua drumul Moscovei.

*  *  *

În 1917 în Rusia izbucnise revoluþia. Pe frontul româno-rus, ce avea 
misiunea sã apere graniþele de sud ºi de vest ale þãrii, dar controlând în acel 
timp doar teritoriul Moldovei, apãruserã semne de indisciplinã gravã în 
sectorul armatei ruseºti. Unii ostaºi „cioloveci” incitaþi de propaganda 
„revoluþionarã” comunistã refuzau sã mai lupte. Pe de altã parte armatele 
Puterilor Centrale pregãteau ofensiva decisivã, prin care erau convinse cã 
vor pune stãpânire pe întreg Regatul României, a cãrui administraþie 
centralã, inclusiv Familia Regalã, Parlamentul, Guvernul etc., se retrãsese 
din timp la Iaºi, devenit capitala vremelnicã a României.

Sub ameninþarea pericolului iminent al invaziei Moldovei de cãtre 
armatele inamice, Guvernul României pune din nou în discuþie 
oportunitatea evacuãrii instituþiilor centrale de stat, dar de data aceasta în 
Rusia. Guvernul Imperial Rus a stabilit, ca urmare a dorinþei Guvernului 
Regal Român, ca oraºul Kerson sã fie sediul de refugiu al acestuia. A început 
astfel al doilea exod pentru administraþia centralã a României, dar de data 
aceasta pe þãrmuri strãine. Parlamentari, personalitãþi ale vieþii publice ºi 
private, au fost nevoiþi sã ia drumul strãinãtãþii.

În aceastã situaþie criticã gravã, Consiliul de Miniºtri al României, 
format din Ion I.C. Brãtianu, M. Perekide, Take Ionescu, Barbu ªt. 
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Delavrancea, Emil Costinescu, D. Greceanu, Al. Constantinescu, M.G. 
Cantacuzino, Nicolae Titulescu, I.G. Duca, Gheorghe Mârzescu, C. 
Iancovescu, acceptând propunerea lui Nicolae Titulescu, ministrul 
finanþelor din acest guvern, a hotãrât prin Jurnalul nr. 275 bis din 18 iulie 
1917, strãmutarea în Rusia a sediului Bãncii Naþionale a României ºi a pãrþii 
din tezaur ce mai rãmãsese încã la Iaºi.

Aceastã hotãrâre a fost comunicatã Guvernatorului Bãncii Naþionale a 
României de cãtre Nicolae Titulescu, ministrul finanþelor, prin adresa nr. 
11960 din 22 iulie 1917, al cãrei conþinut îl redãm mai jos.

„Am onoarea a vã înainta în copie Jurnalul Consiliului de Miniºtri din 
18 iulie a.c. prin care Banca Naþionalã a României este autorizatã , conform 
articolului 1 al Legii publicate în Monitorul Oficial nr. 233/1916, a-ºi 
strãmuta aiurea sediul ºi avutul ei, cât ºi pe cel care îl are în pãstrare. În 
consecinþã vã rog ca dintr-o datã sau în mai multe rânduri, sã luaþi mãsurile 
necesare pentru ca, faþã de împrejurãrile eventuale, interesele Bãncii sã fie 
apãrate. Bineînþeles, vã rugãm sã þineþi seama cã Statul va avea aci nevoie 
mai departe de concursul Bãncii ºi deci vã rugãm a îngriji sã se reþinã stocul 
necesar de bilete de bancã pentru acest scop, Banca funcþionând mai 
departe aci”. 

Instituþiile bancare au fost înºtiinþate sã ia mãsuri urgente ca „avutul 
societãþii constând în titluri, efecte de orice naturã, obiecte preþioase etc., sã 
poatã fi expediate imediat în Rusia”.

Bãncile importante precum: Banca Comercialã Românã, Banca 
Comerþului, Banca Marmorosch Blank, Banca Româneascã, au fost rugate 
sã comunice dacã „în acest scop de a funcþiona mai departe pentru 
populaþia neevacuatã, voiesc a fi autorizate sã pãstreze 10% Moldovei ºi 
20% Iaºilor din portofoliul lor ºi o egalã proporþie din suma depunerilor, 
titlurile urmând a fi trimise aiurea în toate cazurile”. (sublinierea noastrã).

Guvernul fiind schimbat, noul Guvern al României a luat legãturã cu 
noul ministru plenipotenþiar al Imperiului Rus la Iaºi, Poklewsky Koziell, 
care s-a adresat ministrului de finanþe al României prin scrisoarea nr. 
1621/24 iulie 1917 în limba francezã, scrisoare pe care o redãm mai jos în 
traducerea noastrã :
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LEGAÞIA RUSIEI ÎN ROMÂNIA Iaºi, 24 iulie 1917
Nr. 1621

DOMNULE MINISTRU,

Am onoarea sã informez Excelenþa Voastrã cã printr-o telegramã de 
astãzi am solicitat Guvernului rus autorizaþia de a semna pentru el diferitele 
protocoale privind predarea valorilor de toate felurile autoritãþilor ruse, 
valori pe care Statul român, Banca Naþionalã a României ºi oricare 
instituþie publicã a României sunt în situaþia de a le evacua în Rusia, precum 
ºi garanþia Guvernului rus privind integritatea acestor depozite în timpul 
transportului ºi dupã sosirea lor la destinaþie. (sublinierea noastrã).

Deoarece situaþia actualã obligã la plecarea imediatã a diverselor 
valori ºi nu s-ar putea acomoda întârzierilor pe care le-ar implica 
aºteptarea unei autorizaþii în forma cuvenitã din partea Guvernului meu, 
informez Excelenþa Voastrã cã eu voi semna începând din acest moment 
diferitele protocoale, aºteptând o ratificare ulterioarã a Guvernului rus.

Al doilea protocol, relativ la depozitarea într-un compartiment separat 
având douã chei, din care una va fi pãstratã de funcþionarii români ºi 
cealaltã de funcþionarii ruºi, va fi semnat de delegatul ministrului de finanþe 
la Moscova.

Binevoiþi a agrea, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele 
consideraþiuni.

(ss) Poklewsky Koziell

Guvernul Imperial Rus a rãspuns fãrã întârziere cererii telegrafice a 
ministrului plenipotenþiar Poklewsky Koziell ºi i-a acordat depline puteri de 
a semna protocoalele referitoare la evacuarea valorilor Bãncii Naþionale a 
României ºi instituþiilor publice din România.

Redãm mai jos, în traducerea noastrã din limba francezã, conþinutul 
scrisorii nr. 1672 /27 iulie 1917, adresatã ministrului de finanþe român, prin 
care i se aduce la cunoºtinþã aceastã împuternicire :
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LEGAÞIA RUSIEI Iaºi, 27 iulie1917
 Nr. 1672

DOMNULE MINISTRU,

Urmare scrisorii mele nr. 1621 din 24 iulie 1917, am onoarea sã aduc la 
cunoºtinþa Excelenþei Voastre cã am primit de la Guvernul meu depline 
puteri necesare pentru a semna protocoalele privind evacuarea în Rusia a 
valorilor aparþinând Bãncii Naþionale ºi altor instituþiuni publice din 
România.

Comunicându-vã cele precedente vã rog, Domnule Ministru, sã agreaþi 
asigurarea înaltei mele consideraþiuni. 

(ss) Poklewsky Koziell

În baza acestor documente al doilea transport al tezaurului României a 
luat drumul Moscovei în 27 iulie 1917, dupã ce primul transport luase 
acelaºi drum al pribegiei în 14/27 decembrie 1916. Pribegie, pentru cã pânã 
la data prezentei, noiembrie 2003, tezaurul României de o considerabilã 
valoare ºi nu „mai mult un simbol” cum s-a spus recent la cel mai înalt nivel, 
nu a fost restituit României, proprietarei lui legitime, recunoscute ºi 
garantate de Guvernul Rusiei, cãruia i-a fost predat în anii 1916-1917.

Încãrcarea în trenul de Moscova pentru cel de al doilea transport, a 
valorilor Bãncii Naþionale a României, care adusese la sediul sãu central din 
Iaºi toate valorile din sediile sale din þarã, precum ºi a valorilor Casei de 
Depuneri ºi Consemnaþiuni ºi a celorlalte instituþiuni publice ºi particulare, 
a început în 23 iulie 1917 ºi a durat pânã în 27 iulie a aceluiaºi an.

Cu acest prilej s-au încheiat douã protocoale, unul pentru valorile 
Bãncii Naþionale a României ºi al doilea pentru valorile Casei de Depuneri ºi 
Consemnaþiuni a României, ambele redactate în limba francezã ºi semnate 
de reprezentanþii autorizaþi ai Rusiei Imperiale ºi ai Regatului României.

Redãm în cele ce urmeazã conþinutul acestor protocoale în traducerea 
noastrã.
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 PROTOCOL
încheiat la Iaºi în 27 iulie/8 august 1917

cu ocazia  trimiterii la Moscova al celui de al doilea transport
cu valorile Bãncii Naþionale a României

Banca Naþionalã a României, dupã înþelegerea cu Guvernul Român, 
voind sã punã în siguranþã propria sa avuþie în posesia sau în pãstrarea sa, 
precum : titluri, efecte, valori, depozite, pãrþi din arhivele sale ºi cãrþi, acte 
etc., precum ºi partea stocului sãu metalic în aur, proprietatea sa privatã, 
care se gãsea încã la Iaºi, cu o valoare de 574.523 ºi 57 bani (cinci sute 
ºaptezeci ºi patru mii cinci sute douãzeci ºi trei lei ºi cincizeci ºi ºapte bani), 
(lei aur - n.n.) a hotãrât conform deciziei Consiliului sãu general sã 
transporte toate acestea la Moscova.

Banca Naþionalã a României dupã ce s-a pus de acord prin intervenþia 
Guvernului Român cu reprezentantul Guvernului Rus ºi conform scrisorii 
lui nr. 1621/24 iulie 1917 adresatã Ministerului Finanþelor României, a 
încredinþat toate aceste valori delegatului Guvernului Rus în gara Iaºi, care 
a procedat, în asistenþa delegaþilor Bãncii Naþionale a României, la 
încãrcarea în vagoane a casetelor de lemn conþinând numitele valori, casete 
închise ºi sigilate cu sigiliile Bãncii Naþionale a României ºi cu aplicarea de 
sigilii pe vagoane. 

S-au încãrcat 3 (trei) vagoane purtând numerele: 142013; 837742 ºi 
905964 punându-se :

- 78 casete în vagonul cu nr. 142013
- 54 casete în vagonul cu nr. 837742
- 56 casete în vagonul nr. 905964
Deci în total 188 casete.
Valoarea declaratã de delegaþii Bãncii Naþionale a României a 

conþinutului total al celor 188 casete încãrcate în numitele trei vagoane este 
de lei 1.594.836.721, 09 (un miliard cinci sute nouãzeci ºi patru milioane, 
opt sute treizeci ºi ºase mii, ºapte sute douãzeci ºi unu lei ºi nouã bani) din 
care 1.594.336.721 lei ºi 9 bani (un miliard cinci sute nouãzeci ºi patru 
milioane, trei sute treizeci ºi ºase mii, ºapte sute douãzeci ºi unu lei ºi nouã 
bani) în aur, titluri, efecte ºi alte valori ºi 500.000 (cinci sute mii) valoarea 
arhivelor, cãrþilor, actelor etc. Uºile fiecãrui vagon au fost închise cu lacãte 
ºi au fost sigilate fiecare cu douã sigilii, unul aplicat de delegatul 
Guvernului Rus ºi celãlalt, cel al Bãncii Naþionale a României, aplicat de 
delegaþii acestei Bãnci. În afarã de acestea, fiecare vagon a fost plumbuit.
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Toate aceste valori de orice naturã ca ºi tezaurul de aur mai sus 
menþionat, încãrcate în vagoanele mai sus numite ºi având o valoare 
declaratã de delegaþii Bãncii Naþionale a României, de 1.594.336.721 lei ºi 
9 bani, se gãsesc , începând cu ziua în care au fost încredinþate delegatului 
Guvernului Rus ºi încãrcate în vagoane, sub garanþia Guvernului Rus, în ce 
priveºte siguranþa transportului, siguranþa depozitului precum ºi 
reîntoarcerea în România. (sublinierea noastrã).

Când aceste valori mai sus indicate vor fi depuse în Rusia într-un 
compartiment separat, se va face un inventar al numãrului de casete, 
inventar despre care se face menþiune în protocolul ce se va încheia la 
Moscova ºi care va constata, între altele, efectuarea transportului, starea în 
care a sosit, efectuarea depozitului precum ºi numãrul casetelor.

Cheile compartimentului unde vor fi depozitate casetele vor fi pãstrate, 
una de cãtre delegatul Guvernului Rus ºi altele de cãtre delegatul Bãncii 
Naþionale a României, domnul Th. Capitanovici, rezident actualmente la 
Moscova, sau - în absenþa lui ºi în mod provizoriu pânã la reîntoarcerea 
domnului Capitanovici, de cãtre domnul cenzor C. Naco.

Prezentul protocol a fost redactat în trei exemplare originale, din care 
unul a fost luat de Excelenþa Sa Domnul Ministru al Rusiei, altul de 
Excelenþa Sa Domnul Ministru al Finanþelor Regatului României ºi al 
treilea de delegatul Bãncii Naþionale a României - ºi a fost semnat de 
Excelenþa Sa Domnul Stanislaw Poklewsky Koziell, Ministrul Rusiei, de 
Excelenþa sa Domnul Nicolae Titulescu - Ministrul Finanþelor României ºi 
de delegaþii Bãncii Naþionale a României, Domnii C. Naco ºi general N. C. 
Constantinescu, cenzori ai Bãncii Naþionale a României.

 Încheiat la Iaºi, România, astãzi 27/9 august 1917.
S-a fãcut menþiune cã pe trei uºi a  trei vagoane mai sus menþionate s-a 

aplicat al treilea sigiliu, cel al Guvernului Român, celelalte uºi din partea 
opusã purtând numai cele douã sigilii mai sus menþionate.

(ss) S. Poklewsky Koziell , Ministrul Rusiei
(ss) N. Titulescu, Ministrul Finanþelor României

Delegaþii Bãncii Naþionale a României :
(ss) C. Naco 

(ss) General N. C. Constantinescu.
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Cu privire la transportul valorilor Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a 
României s-a încheiat, de asemenea, un protocol în limba francezã, al cãrui 
conþinut îl redãm mai jos în traducerea noastrã.

PROTOCOL
încheiat la Iaºi la 27/9 august 1917

cu ocazia trimiterii  la Moscova a valorilor
Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României

Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României, dupã înþelegerea cu 
Guvernul Rus, voind sã punã în siguranþã întreaga avuþie proprie în 
posesiunea sa, precum ºi aceea pe care o are în pãstrare, ca titluri, efecte, 
valori, depozite, o parte din arhive, cãrþi, acte etc., a hotãrât, conform 
dispoziþiilor Guvernului Rus, sã transporte toatã aceastã avuþie la 
Moscova, în Rusia.

Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României, având în vedere 
scrisoarea din douãzeci ºi patru iulie, nr. 1621, adresatã de cãtre Excelenþa 
Sa Domnul Nicolae Titulescu, Ministrul Finanþelor Regatului României, a 
încredinþat toate aceste valori delegatului rus în gara Iaºi, care a procedat, 
în asistenþa delegaþilor Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni, la încãrcarea 
în vagoane a unor casete de lemn, conþinând numitele valori, casete închise 
ºi sigilate cu sigiliile Ministerului Regal de Finanþe al României ºi la 
aplicarea de sigilii pe vagoane.

În ziua de 23 iulie s-au încãrcat cinci vagoane purtând numerele 
198291; 411271; 131911; 832135; 403175 ºi punând în fiecare vagon 
urmãtorul numãr de casete : una sutã trei în vagonul 198291, una sutã ºapte 
în vagonul 411271, nouãzeci în vagonul 131911, una sutã douãzeci ºi nouã 
în vagonul 832135 ºi una sutã douãzeci ºi ºase în vagonul 403175, în total 
cinci sute cincizeci ºi cinci casete.

În ziua de luni, 24 iulie, s-au încãrcat ºapte vagoane, purtând numerele 
mai jos indicate ºi punând în fiecare vagon urmãtorul numãr de casete: una 
sutã patruzeci ºi nouã în vagonul 731410, ºaptezeci ºi nouã în vagonul 
792100, patruzeci ºi ºase în vagonul 629276, ºaptezeci ºi trei în vagonul 
325787 ºi cincizeci ºi opt în vagonul 591805, în total cinci sute douãzeci ºi 
trei casete.

În ziua de marþi, 25 iulie s-au încãrcat încã opt vagoane purtând 
numerele mai jos indicate ºi punând în fiecare vagon urmãtorul numãr de 
casete: cincizeci ºi douã în vagonul 120870, cincizeci ºi ºapte în vagonul 
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599483, optzeci ºi una în vagonul 406662, treizeci ºi ºapte în vagonul 
656036, una sutã opt în vagonul 761253, optzeci ºi cinci în vagonul 286196, 
optzeci ºi douã în vagonul 179833, cincizeci ºi cinci în vagonul 455189, deci 
cinci sute cincizeci ºi ºapte casete. 

În total o mie ºapte sute treizeci ºi cinci casete ºi patruzeci ºi opt colete-
bagaje. 

Valoarea declaratã de Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni a 
conþinutului total de 1635 vagoane aparþinând Bãncii Naþionale, 
menþionatã în protocolul special din 27/9 august 1917.

Noi declarãm de a fi constatat cã sigiliile aplicate pe casete sunt intacte.
Uºile fiecãrui vagon au fost închise prin lacãte ºi au fost sigilate fiecare 

cu douã sigilii, unul aplicat de cãtre delegatul Guvernului Rus ºi celãlalt, 
cel al Ministerului Regal de Finanþe al României, aplicat de reprezentantul 
sãu.

Toate aceste valori de orice naturã încãrcate în vagoanele sus-
menþionate ºi având o valoare declaratã de ºapte miliarde ºi jumãtate se 
transmit începând cu ziua când au fost încredinþate agenþilor Guvernului 
Rusiei ºi încãrcate în vagoane, sub garanþia Guvernului Rusiei în ce 
priveºte siguranþa transportului, siguranþa depozitului precum ºi 
reîntoarcerea în România. (sublinierea noastrã).

Când valorile indicate mai sus vor fi depozitate în Rusia într-un 
compartiment separat, se va face un inventar al lor despre care se va face o 
menþiune în protocolul ce se va încheia la Moscova, care va constata starea 
în care au ajuns valorile, efectuarea depozitului la Moscova precum ºi 
valoarea sa.

Prezentul protocol a fost redactat în trei exemplare originale, din care 
unul a fost luat deExcelenþa Sa - Domnul Poklewsky Koziell, Ministrul 
Rusiei în România, altul de Domnul Ministru Regal al Finanþelor României 
ºi al treilea de cãtre directorul general al Casei de Depuneri ºi 
Consemnaþiuni a României ºi a fost semnat de Excelenþa Sa Domnul 
Stanislaw Poklewsky Koziell, Ministrul Rusiei, de Domnul Nicolae 
Titulescu - Ministrul de Finanþe al Regatului României ºi de delegaþii Casei 
de Depuneri ºi Consemnaþiuni, Domnul C. Ionescu - director general, 
Domnul Grigorie Zaharia - trezorierul general al Casei ºi de M.N. Lupu - 
membru al Consiliului de Administraþie al acestei Case, deputat.

S-a fãcut menþiune cã transportul de astãzi conþine încã un vagon cu nr. 
424629 conþinând 26 casete, a cãror valoare este deja inclusã în cifra 
globalã mai sus indicatã. 
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 Încheiat astãzi, 27 iulie (9 august), la Iaºi, în România.
(ss) Poklewsky Koziell, Ministrul Rusiei
(ss) N. Titulescu, Ministrul Finanþelor României
(ss) C. Ionescu, director al Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni
(ss) N. Lupu, membru al Consiliului de Administraþie al Casei de 

Depuneri ºi Consemnaþiuni, deputat.
 

*  *  *

Dupã sosirea la Moscova a acestui al doilea transport al tezaurului 
României, compus din tezaurul Bãncii Naþionale a României ºi din tezaurul 
Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României, s-a procedat la verificarea 
casetelor ºi la depunerea lor în depozitele arãtate mai jos :

- tezaurul Bãncii Naþionale a României în compartimentele speciale 
unde a fost depus ºi tezaurul din primul transport, a cãrui depunere a fost 
consemnatã în protocolul din 16 februarie 1917;

- tezaurul Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României, în 
compartimente speciale ale Casei de Împrumuturi ºi Depuneri din Moscova.

Dupã terminarea operaþiilor de verificare ºi depozitare la Moscova, s-au 
încheiat cuvenitele protocoale, ale cãror conþinuturi le vom prezenta în 
continuare. 

*  *  *

Dupã sosirea la Moscova a celui de al doilea transport al tezaurului 
României, compus din tezaurul Bãncii Naþionale a României ºi din tezaurul 
Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României - ºi dupã verificarea 
casetelor, s-a procedat la transportul ºi depozitarea acestor tezaure la 
Kremlin (cel al Bãncii Naþionale a României) ºi în compartimentele Casei 
de Împrumuturi ºi Depuneri din Moscova (cel al Casei de Depuneri ºi 
Consemnaþiuni).

Cu aceastã ocazie s-au încheiat cuvenitele procese-verbale în limba 
francezã, al cãror conþinut îl vom reda mai jos în traducerea noastrã.

28

PETRU OLOSU



PROCES - VERBAL ,
încheiat la 5-18 august 1917, cu ocazia depunerii la Moscova

 a valorilor Bãncii Naþionale a României

Moscova, 5-18 august 1917, noi subsemnaþii domni W. Kowalnitzky, 
administratorul Sucursalei Bãncii de Stat din Moscova, N. Weniaminoff, 
director al caselor de bani ºi Iakowleff, subdirector al Bãncii de Stat - pe de 
o parte ºi domnii T. Capitanovici, directorul Bãncii Naþionale a României, 
C. Naco, senator ºi general N.C. Constantinescu, cenzori ai numitei Bãnci- 
pe de altã parte, aceºtia din urmã acþionând în calitate de delegaþi ai Bãncii 
Naþionale a României, conform protocolului încheiat la Iaºi în 27 iulie-9 
august 1917 ºi semnat de domnul S. Poklewsky Koziell, ministru 
plenipotenþiar al Rusiei în România, de domnul N. Titulescu, ministrul 
finanþelor României ºi de delegaþii Bãncii Naþionale a României :domnul C. 
Naco ºi domnul N. Constantinescu, cenzori ai numitei Bãnci, având în 
vedere scrisoarea din 4 august a domnului T. Capitanovici, directorul 
Bãncii Naþionale a României, adresatã domnului administrator al 
Sucursalei Bãncii de Stat din Moscova ºi protocolul de la Iaºi mai sus 
menþionat, anexat în copie, în prezenþa domnului P. Guerin, consul general 
al României la Moscova, am încheiat acest proces-verbal dupã cum 
urmeazã:

În aceeaºi zi, în prezenþa persoanelor sus-menþionate, s-a procedat la 
transportul ºi depozitarea în compartimentul de rezervã al Sucursalei 
Bãncii de Stat (Kremlin Orongeinaia Palata) a 188 (una sutã optzeci ºi opt) 
casete închise ºi sigilate cu sigiliile Bãncii Naþionale a României, conþinând 
- potrivit declaraþiei delegaþilor Bãncii Naþionale a României - diferite 
valori precum monede de aur, efecte, titluri, obligaþiuni, depozite, cãrþi, acte 
etc., în valoare de 1.554.336.721 lei ºi 09 bani (un miliard cinci sute 
nouãzeci ºi patru milioane trei sute treizeci ºi ºase mii ºapte sute douãzeci ºi 
unu lei ºi nouã bani) constituind tezaurul Bãncii Naþionale a României.

În urma unei inspecþii rapide s-a constatat cã aceste 188 casete (una 
sutã optzeci ºi opt) erau intacte, dar cã multe sigilii aplicate pe unele casete, 
precum ºi sforile cu care erau ataºate erau deteriorate datoritã 
transportului. Dupã ce casetele au fost depozitate în acelaºi compartiment 
unde a fost depozitat tezaurul Bãncii Naþionale a României, conform 
protocolului semnat în 16 februarie 1917, s-a procedat la închiderea lui ; pe 
uºa interioarã au fost aplicate sigiliile Bãncii Naþionale a României ºi pe 
uºa exterioarã au fost aplicate sigiliile delegaþilor Sucursalei Bãncii de Stat 
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din Moscova ºi cheile au fost remise, cele ale uºii interioare ºi una a uºii 
exterioare, domnului T. Capitanovici, delegatul Bãncii Naþionale a 
României ºi cealaltã cheie de la uºa exterioarã, domnului W. Kowalnitzky, 
administratorul Bãncii de Stat din Moscova.

Apoi au fost puse în posturi santinele la uºa de intrare a acestui 
compartiment ºi funcþionari ai Bãncii de Stat (din Moscova - n.n.) au fost, de 
asemenea, propuºi pentru gardã.

Prezentul proces-verbal a fost redactat, în paralel, în francezã ºi în 
rusã, în patru exemplare, din care douã au fost remise administratorului 
Sucursalei Bãncii de Stat din Moscova ºi celelalte douã delegaþilor Bãncii 
Naþionale a României.

 (ss) W. Kowalnitzky 
(ss) T. Capitanovici
(ss) N. Weniaminoff  

(ss) C. Naco
(ss) W. Iakowleff  

(ss) general N.C. Constantinescu
 (ss) P. Guerin

PROCES - VERBAL,
încheiat la 5-18 August 1917,

cu ocazia depunerii la Moscova a valorilor
Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României

Noi, subsemnaþii d-l Zaremba, director general al Casei de Depuneri ºi 
Împrumuturi a Statului din Moscova ºi d-l Lewitzky, director al Secþiunii de 
Depuneri a numitei Case de Stat, în virtutea dispoziþiilor Ministerului 
Finanþelor al Rusiei, enunþate în telegramele directorului Cancelariei 
Speciale de Credit din 12 ianuarie ºi din 25 iulie 1917 - ºi reprezentanþii 
Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a Regatului României, conform 
protocolului încheiat la Iaºi în 27 iulie (9 august) 1917, anexat în copie - ºi 
semnat de d-l Poklewsky Koziell, ministrul plenipotenþiar al Rusiei în 
România, de d-l Titulescu, ministrul finanþelor României, de domnii C. 
Ionescu, Gr. Zaharia ºi de doctorul Lupu în prezenþa d-lui Guerin, consul 
general al României la Moscova, am redactat prezentul proces-verbal dupã 
cum urmeazã:
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În nopþile de 3-4, 5-6, 8-9, 21-22, 22-23 ºi 25-26 august 1917, în 
prezenþa reprezentanþilor mai sus arãtaþi ºi, de asemenea, în prezenþa 
consulului general al României la Moscova, s-a procedat la transportul ºi la 
depozitarea în localurile Casei de Împrumuturi ºi Depuneri a Statului din 
Moscova, strada Nastassinsky, nr. 3, a 1621 casete (una mie ºase sute 
douãzeci ºi unu) conþinând - potrivit declaraþiilor domnilor reprezentanþi ai 
României , titluri, efecte, valori, depuneri, o parte din arhive, cãrþi, acte etc. 
în valoare totalã de ºapte miliarde ºi jumãtate lei, conform protocolului din 
27 iulie 1917, încheiat la Iaºi ºi, menþionând suma de ºapte miliarde ºi 
jumãtate, a fost fãcutã deducerea de un miliard la valoarea declaratã de 
Banca Naþionalã a României în procesul-verbal încheiat la Moscova în 5-
18 august 1917. Deci totalul valorilor declarate de domnii reprezentanþi ai 
României depuse la Casa de Împrumuturi ºi Depuneri din Moscova este de 
ºase miliarde ºi jumãtate lei. Cele 1621 casete au fost depuse în trei 
compartimente :

a) 263 casete într-o camerã de la etajul superior separatã printr-un 
perete de piatrã de antrepozitul valorilor depozitate la Casa Rusã de 
Împrumuturi;

b) 368 casete într-o camerã de la parter având o singurã uºã 
incombustibilã, cinci ferestre, din care trei dând spre stradã, iar douã spre 
curte;

c) 992 casete într-un subsol, cu o singurã uºã de lemn întãritã cu un 
fier, ferestre prevãzute cu gratii de fier ºi cu obloane barate cu fier;

d) Una din casete neputând fi introdusã în compartimentele mai sus-
menþionate din cauza mãrimii, a fost depozitatã la Casa de Împrumuturi din 
Moscova sub o recipisã specialã.

Dupã o inspecþie sumarã s-a constatat cã aceste casete erau intacte, dar 
unele dintre ele erau deteriorate din cauza transportului. Greutatea ºi 
conþinutul casetelor sunt necunoscute reprezentanþilor Casei de 
Împrumuturi ºi Depuneri din Moscova.

Dupã depozitarea casetelor în numitele compartimente, sub garanþia 
guvernului rus, conform clauzei protocolului încheiat la Iaºi în 27 iulie (9 
august) 1917, s-a procedat la închiderea compartimentelor. Sigiliile
 Ministerului Finanþelor României ºi ale directorului Secþiunii de Depuneri 
a Casei din Moscova au fost aplicate pe fiecare uºã.

Cheile tuturor acestor compartimente au fost remise domnului C. 
Ionescu, directorul Casei de Depuneri a României.
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Accesul în aceste localuri este liber pentru domnii delegaþi ai României, 
respectând regulamentele de serviciu ale garnizoanei din Rusia ºi 
prevenind de fiecare datã directorul general al Casei din Moscova.

Prezentul proces-verbal, redactat în rusã ºi în românã, s-a realizat în 
patru exemplare originale, din care unul a fost remis domnului Zaremba, al 
doilea spre a fi trimis Ministerului Finanþelor Rusiei ºi celelalte douã 
domnului C. Ionescu.

Acest proces-verbal a fost semnat de domnii Zaremba, director general 
al Casei de Depuneri ºi Împrumuturi Moscova, E. Lewitzky, director al 
Secþiei de Depuneri a numitei Case, P. Guerin, consul general al României
 la Moscova, C. Ionescu, director al Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a 
României, Gr. Zaharia, trezorierul numitei Case.

 (ss) Zaremba 
(ss) C. Ionescu

 (ss) E. Lewitzky 
(ss) Gr. Zaharia
 (ss) P. Guerin 

Recapitulare. Tezaurul României a fost transportat la Moscova ºi 
predat reprezentanþilor Guvernului rus în douã etape:

- valorile primului transport au fost predate prin protocolul din 16 
februarie 1917, încheiat la Moscova cu reprezentanþii guvernului imperial 
rus, dupã ce la plecarea din Iaºi se încheiase în 14-27 decembrie 1916 un 
protocol cu delegaþii aceluiaºi Guvern Imperial Rus privind încãrcarea în 
vagoane, siguranþa transportului, siguranþa depozitãrii la Moscova ºi 
returnarea în România dupã terminarea rãzboiului, toate acestea sub 
garanþia Guvernului rus;

- valorile celui de al doilea transport au fost predate prin douã procese-
verbale din 5-18 august 1917 încheiate la Moscova cu reprezentanþii 
Guvernului rus, dupã ce la plecarea din Iaºi se încheiaserã douã protocoale 
în 27 iulie-9 august 1917 privind încãrcarea în vagoane, siguranþa 
transportului, siguranþa depozitãrii la Moscova ºi restituirea sa României 
dupã terminarea rãzboiului, toate acestea sub garanþia Guvernului rus, al 
cãrui reprezentant semnase aceste protocoale.

Valoarea totalã a tezaurului României predat Guvernului Rusiei, care 
garantase siguranþa depozitãrii acestui tezaur ºi restituirea lui României se 
compunea din valorile de mai jos.
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TEZAURUL ROMÂNIEI DEPUS LA MOSCOVA :

 1.  Primul transport :
- 1738 casete cu stocul metalic de aur al Bãncii Naþionale a 

României:  314.580.456,84 lei aur

- douã casete - bijuteriile Reginei Maria: 7.000.000 lei aur

 2. Al II-lea transport :
- 188 casete cu stocul metalic de aur al Bãncii Naþionale a 

României: 574.523,57 lei aur

- Arhiva Bãncii Naþionale a României: 500.000 lei aur

- 1621 casete cu numerar, bijuterii, tablouri, diferite depozite 
fãcute la Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni de cãtre 
particulari ºi instituþii publice ºi private: 7.500.000.000,00 
lei aur.

TOTAL I + II = 3548 casete
conþinând valori de 9. 416. 417. 177, 93 lei aur.

Este important de relevat cã încãrcãtura celui de al doilea transport al 
tezaurului României a conþinut, pe lângã lingouri de aur, efecte bancare ºi o 
bogãþie de valori subestimate, adevãrate comori ale þãrii.

D.D. Pãtrãºcanu în lucrarea sa „În faþa naþiunii”, Editura R. Steinberg ºi 
Fiul, Bucureºti, 1925, ne prezintã un impresionant tablou al acestor comori, 
ce zac de aproape 87 de ani în peºterile dintr-o poveste adevãratã ºi nu 
imaginatã în „O mie ºi una de nopþi”, pentru cã dintre noi nu s-a ridicat încã 
un Ali Baba care sã mânuiascã bagheta magicã, poruncind în numele 
Adevãrului ºi Dreptãþii : „Sesam, deschide-te !”.

Iatã un fragment din acest tablou, în care se înfãþiºeazã valorile ce au 
luat drumul pribegiei spre Moscova: „O parte din arhivele statului ºi ale 
ministerelor, acte orãºeneºti ale Braºovului aduse în Bucureºti ca sã fie 
salvate, picturile lui Grigorescu ºi alte tablouri rare din Pinacoteca Statului 
ºi din muzeul Kalinderu... variatele gajuri ale Muntelui de Pietate (vestitã 
casã de amanet - n.n.), odoarele mânãstireºti din Moldova ºi Muntenia, 
preþioasele colecþiuni ale Academiei Române, compuse din numeroase 
documente originale, 300 de pergamente cu peceþi domneºti, 25 de 
manuscripte româneºti ºi slavone, câteva tablouri în ulei de mare valoare - 
printre ele ºi portretul lui Avram Iancu fãcut dupã naturã de pictorul 
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Rosenthal -, unele raritãþi între care ºi vestitele „Rãspunsuri ale 
Mitropolitului Varlaam din 1644 la Catechismul Calvinesc - unicul 
exemplar cunoscut -, colecþiunile de medalii ºi monezi vechi moldoveneºti, 
strânse cu osârdie de Dimitrie Sturdza, precum ºi piesele rare ale Muzeului 
nostru de Antichitãþi cuprinzând ºi vestita Cloºcã cu puii de aur, singura 
urmã de trecere a Goþilor pe la noi. 

Valori incalculabile... Tot ce era mai de preþ, tot ce era o bogãþie nobilã 
ºi sfinþitã de veacuri în durerile neamului nostru, toatã aurãria ºi argintãria 
lucratã cu ciocanul ºi bãtutã în nestemate, faima mânãstirilor ºi 
singuraticelor schituri,... acele panaghiare ale lui ªtefan cel Mare de la 
Mânãstirea Neamþului ºi evangheliile slavoneºti ferecate în aur ºi-n argint 
din veacul al XV-lea ºi al XVI-lea;… odoarele Brâncoveneºti ale Horezului 
ºi cele Cantacuzineºti de la Mânãstirea dintr-un lemn; ... urmele pietãþii 
bãtrânilor voievozi ºi ale strãbunilor noºtri, care-ºi însemnau în acest chip 
trecerea lor prin viaþã ºi care s-au pãstrat sute de ani prin sfintele lãcaºuri, 
ca niºte moaºte scumpe din trecutul zbuciumat al poporului românesc... 
Durerea noastrã este însã cu deosebire mare când ne vin în minte odoarele 
lui Atanaric. Tezaurul de la Pietroasa era citat ca o podoabã a României în 
toate manualele de artã veche, descris în amãnunþime ºi râvnit de cele mai 
vestite muzee. Iar inscripþia goticã de pe verigã, scrisã cu caractere runice, 
a fost cititã cu emoþie ºi tãlmãcitã în felurite chipuri de marii învãþaþi ai 
lumii. (toate piesele cântãreau 18 kg). O bunã parte din tezaur fiind 
alcãtuitã din obiecte fãrã preþ, iar unele din odoarele mânãstireºti, cum sunt 
acele minunate evanghelii de la Neamþ, chivotele ºi epitractilul de la 
Bistriþa ºi toate darurile lui Vasile Lupu ºi ale soþiei sale Tudosca de la 
Biserica Trei Ierarhi din Iaºi, între care ºi acea minune de evanghelie scrisã 
de Izidor din Rãdãuþi, apoi monezile ºi medaliile vechi româneºti ale 
Academiei ºi comorile de la Pietroasa, unice, nu se pot plãti cu tot aurul din 
lume” (încheiem citatul).

Un caz de înalt patriotism, curaj în atitudine ºi faptã ºi deplinã 
rãspundere pentru pãstrarea sfintelor odoare mânãstireºti, îl încredinþeazã 
posteritãþii Alexandru F. Mihail în articolul din „Dimineaþa”, din 27 iulie 
1933: „Noi complectãri despre tezaurul de la Moscova”, citat de D. D. 
Pãtrãºcanu :

„Când a venit panica ºi au început sã se strângã cu înfrigurare toate 
bogãþiile þãrii româneºti, spre a fi trimise la Moscova, un singur om n-a voit 
sã cedeze valorile ce le avea sub privegherea sa: stareþul mânãstirii Secul 
din judeþul Neamþului. Aºa au fost scãpate de la pieire odoarele acestei 
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frumoase mânãstiri între care ºi acel vestit Aer al lui Nestor Ureche, marele 
vornic al Þãrii de Jos ºi al soþiei sale Mitrofana, din 1608, în zilele 
blagoslovitului Voievod Simion Movilã. Numele stareþului care a vãzut 
limpede ºi nu a avut încredere în Rusia þaristã, opunându-se cu 
hotãrâre...ca sã predea odoarele mânãstirii este Protosinghelul Ilarion 
Bãlãiþã”.

Cu cele douã transporturi de valori se încheie acþiunea de predare a 
tezaurului României din anii 1916-1917 spre depozitare la Moscova, sub 
garanþia de pãstrare de cãtre Guvernul Rusiei ºi de restituire României la 
momentul oportun. Odatã , însã, cu izbucnirea revoluþiei de la 1917, începe 
o epocã tulbure ºi de profundã îngrijorare a autoritãþilor româneºti pentru 
soarta acestei avuþii naþionale.

Este semnificativ de relevat cã în aceastã întunecatã epocã, în anii 1917 
ºi 1918, Guvernul României a fost constrâns sã tipãreascã în Rusia biletele 
de bancã româneºti.

*  *  *

Retragerea Guvernului Regatului României la Iaºi ºi întregii 
administraþii centrale a þãrii a pus Banca Naþionalã a României în 
imposibilitatea de a mai tipãri biletele de bancã necesare circulaþiei, din 
lipsã de hârtie specialã ºi materiale auxiliare care, de regulã, se importau din 
Franþa ºi din Anglia, piaþã devenitã inaccesibilã datoritã rãzboiului. Ca 
urmare s-a hotãrât ca biletele de bancã româneºti sã se tipãreascã în Rusia. În 
acest scop o delegaþie compusã din inginerul G. Dobrovici, M. G. Vidraºcu, 
ºeful serviciului de control al Bãncii, a plecat la Petrograd în ziua de 18 
februarie 1917. Aici a luat legãtura cu directorul Cancelariei de Credit din 
Ministerul de Finanþe al Imperiului, Saanem. Acesta a solicitat la rândul sãu 
lui Tabildaroff, directorul Tipografiei ºi Fabricii de Hârtie a Bãncii 
Imperiale sã sprijine delegaþia României. S-a ajuns imediat la un acord, 
românii au ºi predat cliºeele bancnotelor, urmând ca peste câteva zile sã se 
semneze acordul. Numai cã, „peste noapte”, directorul tipografiei a fost 
înlocuit cu un cãpitan, care a refuzat tipãrirea. Dupã tratative anevoioase, în 
martie 1917 s-a aprobat ºi început tipãrirea biletelor de 2, 5 ºi 100 lei la 
Tipografia Casei de Depuneri. Deoarece urgenþa tipãririi biletelor de bancã 
româneºti reclama ore suplimentare, iar Comitetul Central al Sovietului 
Lucrãtorilor ºi Soldaþilor nu a aprobat efectuarea de ore suplimentare,
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delegaþia românã a fost nevoitã sã recurgã la serviciile unei tipografii 
particulare, Golike et comp.

La finele lunii iunie 1917 activitatea de tipãrire a biletelor de bancã 
româneºti a fost strãmutatã la Moscova. Aici Banca Naþionalã a României a 
cumpãrat o tipografie la preþul de 225.000 ruble de la doamna I. E. 
Peciughina, pe numele inginerului român Dobrovici. Tipografia consta în 
principal din : douã maºini mari automate Augsburg - aproape noi, douã 
maºini americane noi, douã maºini mici plane Augsburg în bunã stare, douã 
maºini Boston, o maºinã mare pentru douã culori, o maºinã de tãiat - model 
nou, o maºinã de tãiat micã, diverse materiale ºi ustensile ºi aproape un 
vagon de litere.

La Petrograd ºi Moscova s-au tipãrit, pânã la finele anului 1917, 
urmãtoarele bilete de bancã româneºti :

- 17. 925. 000 bilete de 1 leu  - 17. 925. 000 lei
- 12. 500. 000 bilete de 2 lei   - 25. 000. 000 lei
- 3. 850. 000 bilete de 5 lei - 19. 250. 000 lei
- 1. 050. 000 bilete de 100 lei - 105.000. 000 lei

-------------------------------------------------------------------
TOTAL - 35. 325. 000 bilete  - 167. 175. 000 lei

Transportul la Iaºi al biletelor de bancã româneºti tipãrite în Rusia a 
întâmpinat mari dificultãþi ºi nu ar fi fost posibil dacã nu ar fi intervenit 
colonelul canadian Boyle, care a ºi pus la dispoziþie trenul sãu. Totuºi au 
rãmas la Moscova, neputând fi transportate, patru lãzi conþinând fiecare 
7.000 foi a câte 25 bilete de 1 leu, complet imprimate ºi numerotate, dar 
negrifate.

În ianuarie 1918 tipografia a fost nevoitã sã-ºi înceteze lucrul din cauza 
ºicanelor tot mai frecvente puse la cale de bolºevici, culminând cu 
sechestrarea abuzivã a întregii tipografii.

În acest scop comisarul poporului pentru afacerile strãine Fritsche, 
însoþit de comandantul militar al Moscovei ºi de delegatul Sovietului 
Lucrãtorilor ºi Soldaþilor, cu o gardã de cazaci (faimoºi pentru „vitejia” lor 
în luptã cu „burjuii” neînarmaþi) s-a prezentat la Tipografia Bãncii Naþionale 
a României (a se observa „înalta” ºi intimidanta alcãtuire a comisiei) din 
Moscova ºi a sechestrat-o, fãrã explicaþii. Lãzile cu biletele de bancã 
româneºti tipãrite complet, magazia cu hârtie specialã de tipãrit, sala de 
maºini, au fost sigilate ºi date în paza unei gãrzi de soldaþi înarmaþi. Dar 

36

PETRU OLOSU



numai peste trei zile de la sechestrare, în 18 ianuarie 1918, Fritsche a revenit 
ºi a ridicat ºi transportat cu camioanele la Sudnaia Kassna toate biletele de 
bancã imprimate, hârtia specialã ºi o ladã cu cliºee (din fericitã prevedere a 
românilor, celelalte lãzi cu cliºee au fost ascunse din timp). S-a încheiat un 
proces-verbal, iar compartimentul în care au fost depuse cele de mai sus s-a 
sigilat, încuiat ºi una din chei a fost datã lui C. Ionescu, directorul Casei de 
Depuneri a României.

Ulterior un delegat al lui Fritsche a anunþat cã Sovietele vor da 
autorizaþie sã se continue imprimarea biletelor de bancã ºi cã vor restitui 
delegaþilor Bãncii Naþionale a României toate valorile transportate la 
Sudnaia Kassna. La 1 februarie 1918 Fritsche a restituit reprezentanþilor 
Bãncii Naþionale a României, dar numai hârtia în curs de preparare ºi 
cliºeele, reþinând 38 lãzi, care conþineau bilete de bancã imprimate complet, 
numerotate ºi grifate. Opt din aceste lãzi au ºi fost trimise imediat la 
Sevastopol propagandiºtilor români, puºi „de bunãvoie” în slujba 
bolºevicilor, care þinteau cotropirea ºi bolºevizarea României !! Tot Fritsche 
a mai dat ordin sã se reia cât mai repede tipãrirea biletelor de bancã 
româneºti sub supravegherea alesului aºa-zisului Partid Revoluþionar 
Român înfiinþat la Moscova, Teodor Ardeleanu, recrutat de bolºevicii ruºi 
cu ademeniri perfide, din rândul soldaþilor români din armata austro-ungarã, 
cãzuþi prizonieri la ruºi (metoda avea sã se repete peste cca. 25 ani cu soldaþii 
români cãzuþi prizonieri în mâinile armatelor staliniste în al doilea rãzboi 
mondial !!). Acest Ardeleanu era unul dintre protejaþii lui Rakovski Christu, 
referent pentru relaþiile româno-ruse de pe lângã Comisarii Poporului ºi 
duºman înrãit al românilor. Rakovski îºi alcãtuise o adevãratã coterie 
bolºevicã antiromâneascã (model preluat în zilele noastre de bolºevicul 
Voronin, preºedintele Republicii Moldova !) în care atrãsese diverºi 
trãdãtori ai României precum : avocatul Gheorghiu-Bujor din Bucureºti, 
avocatul Nicolau din Bucureºti, Dicescu, Ciornei, Kupferwasser, 
Buiumovici º.a. „ejusdem farinae”. Între timp Fritsche, însoþit de doi evrei 
cetãþeni români, slugi ai lui Rakovski, Sticlaru (fost probabil Glassmann) ºi 
Edelstein (ce ironie acest nume: piatrã nobilã) fost plutonier în armata 
românã de unde a dezertat, s-a prezentat la tipografie ºi a solicitat delegaþilor 
Bãncii Naþionale a României sã înceapã urgent tipãrirea biletelor de bancã 
româneºti. Este nevoie presantã pentru finanþarea acþiunilor de subminare a 
României! ªi Fritsche nu era fitecine, ci înaltul Comisar al Poporului pentru 
Afacerile Strãine! Câtã generozitate din partea lui! Dar delegaþii Bãncii 
Naþionale a României, intuind din timp intenþiile perfide ale lui Fritsche de a 
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pune biletele de bancã la dispoziþia lui Rakovski, au desfigurat pe ascuns 
majoritatea cliºeelor. Cele 185 de lãzi aflate la tipografie, din care 4 lãzi cu 
bilete de 1 leu complet imprimate ºi de 2 ºi 100 lei în curs de tipãrire, cliºeele 
(desfigurate), hârtia specialã au fost împachetate ºi depuse, la ordinul lui 
Fritsche, la Sudnaia Kassna, alãturi de celelalte valori româneºti. S-a 
încheiat un proces verbal ºi cheile au fost predate consulului Franþei (pentru 
cã între timp relaþiile diplomatice cu România au fost rupte). La data de 1/13 
ianuarie 1918, ministrul României la Petrograd, Diamandi, a fost arestat ºi 
aruncat în închisoarea Petropavlovsk, unde zãceau „duºmanii poporului” 
(Românii vor mai auzi dupã 1946 aceastã „revoluþionarã stigmatizare” 
intonatã cu frenezie pe toate glasurile, decenii de-a rândul!)

La data de 13 martie 1918 tipografia a fost luatã în stãpânire, la ordinul 
lui Fritsche, de cãtre aºa-zisul Partid Revoluþionar Þãrãnesc Român, care se 
ocupa de editarea de broºuri bolºevice în limba românã, destinate 
îndoctrinãrii românilor prizonieri ºi celor din România, precum ºi de 
editarea ziarului Foaia Poporului, unde se publicau cu predilecþie articolele 
furibunde ale lui Bela Kuhn, evreul maghiarizat ºi bolºevizat, care încercase 
în 1919 sã atace Ardealul spre a-l ocupa ºi pune sub sceptrul lui Szent Istvan 
Kiraly (Regele ªtefan cel Sfânt), care creºtinase pe Ungurii nãvãlitori în 
anul 1000. Dar armatele române, printre care ºi Regimentul Horia, înfiinþat 
la Brad de cãpitanul Banciu (viitor general), locotenentul Candin Ciocan 
(viitorul director al Liceului „Avram Iancu” º.a.) regiment încadrat într-o 
unitate din Beiuº, l-au pus pe fugã pe „multinaþionalul” Bela Kuhn ºi nu l-au 
slãbit din goanã pânã la Budapesta. În aceastã situaþie delegaþii Bãncii 
Naþionale au fost siliþi sã pãrãseascã Moscova - T. Capitanovici, Em. 
Pantazi, C. Ionescu, G. Dobrovici - în luna mai 1918 ºi sã se reîntoarcã în 
România.

Banca Naþionalã a României a fost reprezentatã în continuare de M. G. 
Vidraºcu, pe care, însã, Sovietele nu au vrut sã-l recunoascã. La 15 aprilie 
1918 Sovietul Deputaþilor, Lucrãtorilor ºi Þãranilor a decis sã rechiziþioneze 
cele douã maºini mari ºi moderne din Tipografia Bãncii Naþionale a 
României, cumpãratã pe numele românului Dobrovici de la doamna 
Peciughina, actul de cumpãrare fiind transmis sub semnãtura privatã a lui 
M.G. Vidraºcu, dupã retragerea în România a celorlalþi delegaþi ai Bãncii. 
Vidraºcu a protestat împotriva acestei noi rechiziþii abuzive a maºinilor de 
tipãrit bancnote, adresându-se în 22 iulie 1918 Comisarului Poporului 
pentru Afacerile Strãine, Fritsche, prin mijlocirea fostului consul al 
României, Guerin, care fiind francez avea încã multe uºi deschise, cu 

38

PETRU OLOSU



urmãtoarea solicitare: „Subsemnatul M.G. Vidraºcu, român împuternicit de 
d-l inginer Dobrovici proprietarul tipografiei din Slovucenski Perenloc, nr. 
19, cumpãratã de la d-na Peciughina în luna iulie 1917, cu onoare vã aduc 
la cunoºtinþã cele ce urmeazã: Tipografia se compune din 10 maºini de 
imprimat, din care s-au rechiziþionat, conform deciziei din 15 aprilie a 
Sovietului Deputaþilor, Lucrãtorilor ºi Þãranilor, douã din cele mai mari ºi 
mai perfecþionate maºini, prima cu nr. 10.432 sistem Augsburg din 1913, 
rechiziþionatã pentru tipografia guvernului din Penza ºi a doua nr. 10 245 
rechiziþionatã pentru tipografia Levesohn. Prima maºinã m-a costat, în 
iulie 1917, suma de 40.000 ruble ºi a fost evaluatã de comisia de rechiziþii la 
10.000 ruble, a doua a costat 35.000 ruble ºi a fost evaluatã numai la 9375 
ruble. Din maºinile rãmase douã sunt ocupate cu tipãrirea gazetei 
româneºti a Partidului Revoluþionar Român, intitulatã Foaia Poporului 
(deci tot pentru bolºevici !! - n.n.), iar celelalte abia produc pentru 
întreþinerea lor, a plãþii curentului electric ºi întreþinerea lucrãtorilor 
români rãmaºi la Moscova.

Aducându-vã la cunoºtinþã cele de mai sus, cu onoare, vã rog - Onorate 
Domnule Comisar, a interveni pe lângã Sovietul Deputaþilor, Lucrãtorilor ºi 
Þãranilor din Moscova, de a nu mai rechiziþiona maºinile rãmase ºi care 
servesc parte la tipãrirea gazetei româneºti de propagandã (bolºevicã - 
n.n.) ºi parte la întreþinerea lucrãtorilor români la Moscova ºi de a majora 
evaluarea celor douã maºini rechiziþionate, deoarece diferenþa între preþul 
cu care le-am cumpãrat ºi cel stabilit de comisia de rechiziþii este cu totul 
disproporþionatã ºi ne expune la pierderi prea mari pentru mijloacele 
noastre.

În speranþa cã veþi binevoi a gãsi întemeiate cele de mai sus ºi a unui 
rãspuns favorabil vã rog sã primiþi... etc., etc.”

Fostul nostru consul Guerin a depus-o la Comisariatul Poporului pentru 
Afacerile Strãine cu urmãtoarea solicitare : „Înaintându-vã adresa domnului 
M.G. Vidraºcu, am onoarea a vã ruga sã examinaþi aceastã afacere ºi în cazul 
cã ar fi nedreptate din partea Sovietului, de a refuza cererea domnului 
Vidraºcu în limitele legii ºi justiþiei”. (Justiþie ? Lege la bolºevici ? - n.n.)

Dupã „legea” lor cererea lui Vidraºcu nu numai cã a fost respinsã, dar 
Sovietele au mai rechiziþionat, la finele lui iulie 1918, o maºinã Boston 
subevaluând-o la 1000 ruble.

Apoi, sub perfidul pretext al audierii lui Vidraºcu în legãturã cu cererea 
lui, el a fost citat la 3 august 1918 sã se prezinte la Comisariatul Poporului 
pentru Afacerile Strãine, Secþia Româno-Rusã, condusã de Rakovski, 
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duºmanul nr. 1 al naþiunii româneºti. De bunã credinþã Vidraºcu s-a 
prezentat însoþit de avocatul ªtefãnescu-Brãila. Aici a fost interogat de 
evreul Dick, fost ziarist la Bucureºti, folosind întreaga „recuzitã a torturii 
psihice”, dar nu pe tema cererii privind rechiziþiile maºinilor tipografice, ci 
referitor la activitatea sa la Consulatul român de la Moscova, acuzându-l cã 
prin scrierea cu cernealã roºie a numerelor de pe paºapoartele celor ce 
plecau din Rusia spre Iaºi, oferea autoritãþilor române de la frontierã 
posibilitatea sã identifice pe agenþii propagandei bolºevice.

Supus în continuare la ameninþãri ºi umilinþe Vidraºcu a fost nevoit sã se 
întoarcã în România la 22 februarie 1919.

La acea datã tezaurul României la Moscova era încã intact, iar în afarã 
de biletele de bancã de la Sudnaia Kassna, folosite de bolºevici pentru 
finanþarea propagandei de îndoctrinare a românilor ajunºi prizonieri în 
Rusia sau a trãdãtorilor din România, alte bilete de bancã româneºti nu au 
mai putut fi tipãrite, pentru cã toate cliºeele fuseserã desfigurate prin grija ºi 
cu riscul vieþii de cãtre slujitorii avutului românesc, ajuns în pribegie ºi 
încãput pe mâinile unor strãini fãrã de lege ºi Dumnezeu.

Dacã aceste cliºee ar fi cãzut intacte în mâna bolºevicilor, aceºtia ar fi 
tipãrit în neºtire bilete de bancã româneºti ºi aºa supuse la grele încercãri de 
maºina vorace a rãzboiului ºi de trãdarea foºtilor aliaþi.

În continuare vom urmãri încercãrile asidue dar zadarnice ale 
diplomaþiei româneºti, de a gãsi soluþii pentru salvarea tezaurului României 
din infernul bolºevic rusesc imediat dupã Marea Unire din 1918, dar ºi, 
nemijlocit, dupã ruperea relaþiilor diplomatice cu Sovietele.

*  *  *

La data de 14 martie 1917 s-a constituit în Rusia primul Guvern 
Provizoriu cu prinþul Lvof Preºedinte al Consiliului de Miniºtri. În ziua 
urmãtoare, „Martis Idus”, amintind de tragicul regicid ce a curmat viaþa lui 
Iulius Cezar („Et tu mi fili Brute ?”), þarul Nicolae II a abdicat, sfãtuit de 
aghiotantul lui, generalul Ruski (printre primii trecuþi cu arme ºi bagaje în 
tabãra bolºevicilor). I-a urmat la tron Marele Duce Mihail, fratele þarului. 
Dar ºi el s-a retras dupã o singurã zi de domnie. Ca urmare toate puterile au 
trecut în mâna prinþului Lvof, Preºedintele Consiliului de Miniºtri. Acesta, 
dupã numai douã zile, a dispus arestarea întregii familii imperiale, care s-a 
stabilit la Tsarskoe Selo, sub severa supraveghere a generalului Korniloff. 
Mãsuri luate sub presiunea în forþã a bolºevicilor. Totuºi Guvernul 
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Provizoriu, îndatã dupã arestarea familiei imperiale, a intervenit pe lângã 
Buchanan, ministrul plenipotenþiar al Angliei la Petrograd, prin Ministrul 
Afacerilor Strãine Miliukoff, ca Anglia sã ofere ospitalitate familiei 
imperiale. Rãspunsul a fost afirmativ, ca dupã numai câteva ore sã comunice 
decizia cã Anglia este de acord sã primeascã familia imperialã dar numai 
dupã încheierea pãcii definitive. (Un prim pas în abordarea unei „strategii 
flexibile,” ultra sensibilã la bãtaia vânturilor”, continuatã ºi desãvârºitã de 
W. Churcill la Yalta, prin care a sfidat milioanele de locuitori din zece þãri 
din est ºi din centrul Europei, printre care ºi foste aliate!) Consecinþa: 
familia imperialã a fost transportatã în Siberia, la Tobolsk ºi de acolo spre 
locul crimei.

Dupã o scurtã perioadã, Comitetul Revoluþionar, instalat de Lenin la 
conducerea bolºevicilor, a preluat puterea ºi a declarat cã „...nu poate 
rãspunde personal de siguranþa tezaurului României, decât în cazul când ar 
fi sigur pe putere, dar cã nu-ºi ia nici o rãspundere, atât timp cât anarhiºtii ºi 
bandele organizate i-o vor disputa”. (Dar cine i-a dezlãnþuit pe aceºtia ?! - 
n.n.)

Consulul nostru la Moscova, P. Guerin, a informat imediat Guvernul 
României asupra acestui grav pericol. Guvernul a dispus, la data de 15 
noiembrie 1917, ca P. Guerin „... sã ia mãsuri grabnice pentru strãmutarea 
valorilor noastre în America ºi sã obþinã în acelaºi timp, din partea Aliaþilor, 
o mijlocire colectivã pe lângã Comitetul Revoluþionar, pe care l-a declarat 
rãspunzãtor de integritatea tezaurului nostru.” Aceastã rãspundere îi venea 
Rusiei în baza repetatelor garanþii ferme ale guvernelor anterioare ruseºti, 
care angajau statul rus.

Încã de la izbucnirea revoluþiei, Guvernul României a fost îngrijorat de 
soarta tezaurului nostru. Astfel, Ministrul de rãzboi, neliniºtit de îndoielnica 
pazã a tezaurului nostru de la Kremlin, fãcutã de cãtre garda de cazaci, a 
trimis la Moscova, în 15 noiembrie 1917, douãzeci de jandarmi înarmaþi ºi 
îmbrãcaþi civil, sub comanda locotenentului Zagoritz. Ei aveau ordin sã 
acþioneze la dispoziþia permanentã a lui T. Capitanovici, directorul Bãncii 
Naþionale a României - aflat la Moscova ºi sã supravegheze cu tact 
depozitele de valori ale României predate Rusiei. Ministrul de Finanþe, 
Nicolae Titulescu, a informat pe T. Capitanovici ºi pe P. Guerin, despre 
trimiterea acestei formaþiuni de pazã, prin urmãtoarea telegramã, nr. 
23701/14 noiembrie 1917, cu urmãtorul conþinut :
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Nr. 23701/14 noiembrie 1917
GUERIN ªI CAPITANOVICI

- MOSCOVA -

Miercuri 15 noiembrie pleacã la Moscova, de aici, locotenentul 
Zagoritz cu 20 de pãzitori ai Bãncii Naþionale stop Rãspundeþi dacã 
transportul fãrã riscuri e posibil acum ºi prin ce mijloace stop. Am 
intervenit de mult în acest sens Aliaþi stop. Puneþi-vã în legãturã ºi cu 
reprezentanþii americani transsiberian...”

Ministrul de Finanþe
(ss) Nicolae Titulescu

Guvernul României ducea mai demult tratative la Paris, prin ministrul 
Victor Antonescu, pentru a transporta tezaurul nostru de la Moscova în 
America - sub garanþia Aliaþilor. În Rusia aceste tratative cu Aliaþii se purtau 
prin Diamandi, ministrul nostru în Rusia, P. Guerin - consulul nostru la 
Moscova ºi T. Capitanovici, directorul Bãncii Naþionale a României, 
prezent la Moscova de la data predãrii tezaurului României.

Comunicaþiile în Rusia erau controlate de bolºevici ºi întârziate 
intenþionat, iar telegramele denaturate sau chiar pierdute. Telegrama trimisã 
de Titulescu a ajuns la destinaþie dupã douãsprezece zile! Aºa se explicã 
faptul cã Pantazi a trimis o telegramã în limba francezã, cifratã, Guvernului 
din Iaºi, cu urmãtorul text, redat mai jos în traducerea noastrã.

Telegrama cifratã de la Consulatul General din Moscova

Nr. 2428/24 nov. 1917

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE
- I A ª I -

Atrag din nou atenþia Domniei Voastre asupra gravitãþii situaþiei 
privind faptul cã, în ciuda demersurilor prompte ale domnului Guerin ºi 
bunãvoinþa consulului american, care a fost la Petrograd, ministrul nostru 
nu a primit instrucþiunile relativ la transferul în America a tezaurului ºi 
valorilor ºi a promis sã le cearã ºi sã vinã la Moscova.

Întârzierea este regretabilã.
(ss) avocat Pantazi Guerin.
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Ministrul Afacerilor Externe al României transmite Ministrului de 
Finanþe, Nicolae Titulescu, aceastã telegramã printr-o scrisoare pe care o 
redãm mai jos.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 16120
MINISTERULUI FINANÞELOR

 Înregistrat sub nr. 47698 din 28 nov. L)L

Domnule Ministru,

Drept rãspuns la telegrama dv. nr. 23701 adresatã Consulatului nostru 
General din Moscova ºi domnului Capitanovici, am onoarea a vã comunica 
în traducere urmãtoarea telegramã pe care o primesc de la sus-numitul 
nostru Consulat General:

„Mã grãbesc a vã informa cã, telegrafic, consulul american din 
Moscova a rugat pe ambasadorul american din Petrograd sã convoace de 
urgenþã conferinþa tuturor Aliaþilor cu privire la transportul tezaurului ºi 
valorilor. Trebuie cerutã în acelaºi timp ºi protecþiunea Puterilor neutre, în 
cazul unei evacuãri din Moscova, spre a duce tezaurul ºi valorile.”

Ministru
(ss) indescifrabil

Este remarcabilã perseverenþa ºi fermitatea de care au dat dovadã 
diplomaþii americani de la Petrograd în sprijinul evacuãrii tezaurului nostru 
de la Moscova. Dar mare deziluzie ! Tratativele purtate la Paris cu aliaþii de 
cãtre ministrul nostru de externe Victor Antonescu au eºuat: Aliaþii refuzau 
sã garanteze siguranþa transportului tezaurului de la Moscova în altã þarã.

Ministrul Finanþelor României (de la Iaºi) i-a comunicat ministrului 
României în Rusia, Diamandescu, urmãtoarea telegramã, pe care o redãm 
mai jos, în traducerea noastrã din limba francezã.

Nr. 28194/28 martie 1917
DIAMANDI - PETROGRAD

Tratat de mult timp transfer valori de la Moscova dar Antonescu mã 
informeazã Aliaþii refuzã garantarea securitãþii transport stop Binevoiþi 
raport ambasador Statele Unite ºi alte persoane ce credeþi utile pentru a 

43

Din istoria unui tezaur



aviza cele mai bune mijloace de a pune la adãpost stop Rugãminte 
comunicaþi rezultatul stop Temându-mã Guerin Moscova nu a primit 
telegramele mele rugãminte a-i transmite aceasta.

Ministrul Finanþelor
(ss) Nicolae Titulescu.

Dar Guvernatorul Bãncii Naþionale a României de la Iaºi a refuzat sã 
accepte transportul tezaurului de la Moscova fãrã garanþia Puterilor Aliate.

Ideea transportului tezaurului nostru de la Moscova cu Transsiberianul, 
mii de kilometri, pânã la coasta Pacificului, printr-o þarã în plinã revoluþie, 
cãzutã în anarhie ºi pradã bandelor tâlhãreºti, care jefuiau tot ce le stãtea în 
cale, era sortitã eºecului, fãrã nici o îndoialã. Dacã totuºi, printr-o minune 
incredibilã, tezaurul ar fi ajuns la Ocean, acesta era împânzit de submarine 
de rãzboi germane, nava ar fi fost cufundatã, iar tezaurul nostru pierdut 
pentru veºnicie pe fundul Oceanului. Aºadar, refuzul guvernatorului român 
al Bãncii Naþionale de a accepta o astfel de aventurã, dinainte condamnatã la 
catastrofã, era pe deplin justificat. El afirma cu o amarã consolare cã tot 
zidurile groase ale safeurilor de la Kremlin prezentau mai multã garanþie. El 
nu-ºi putea imagina cã guvernul bolºevic sfida orice lege, orice înþelegere, 
cu nonºalanþa cu care striveºti o gâzã.

Este de reþinut însã, un amãnunt semnificativ: americanii, mai mult 
decât pragmatici ºi inflexibili când era vorba de afaceri, au acceptat sã 
garanteze restituirea integralã a tezaurului nostru sau contavaloarea lui în 
aur, cu condiþia sã primeascã în schimb, tot în aur, contravaloarea jumãtãþii 
tezaurului ºi celorlalte valori. (Vedeþi, dragi cititori, de unde s-a 
împãmântenit la noi sintagma „fifty-fifty”, încã de pe vremea când unchiul 
Sam nu era atotsfãtuitor pe cheiurile Dâmboviþei.)

Spre sfârºitul anului 1917, propaganda bolºevicã pãtrunsese în 
Moldova, prin mii de agenþi rãspândiþi pe tot cuprinsul ei, conduºi de 
Rakovski ºi Bujor. Aceºtia acþionau la Iaºi ºi þinteau alungarea Regelui 
Ferdinand, bolºevizarea Moldovei ºi încorporarea ei în Rusia. (Nu cumva 
astãzi Voronin viseazã la fel ?). Bandele bolºevice fanatizate au eliberat prin 
violenþã pe toþi aceºti spioni ºi trãdãtori, ce fuseserã arestaþi la Socola, în cap 
cu Rakowski ºi Bujor, expediindu-i la Odesa sã-ºi continue mârºavele 
uneltiri. Bolºevicii nu s-au mulþumit cu atât, ci au instalat la Iaºi - în Socola - 
un aºa-zis stat major, condus de un oarecare Roºalã, ce fusese comandant al 
fortãreþei Kronstadt ºi promovat datoritã „ataºamentului” sãu revoluþionar, 
ferocitãþii lui proverbiale. El era ajutat de Reissohn, comisarul armatei IV 

44

PETRU OLOSU



ruse, Hermann, Rech, întâmplãtor toþi evrei. Acest stat major, continuând 
„misiunea lui Rakowski, mai plãnuia asasinarea lui Scerbaºev, comandantul 
armatelor ruseºti de pe frontul românesc.

România era insistent sfãtuitã sã se ridice împotriva Rusiei bolºevizate. 
Dupã aprige ºi îndelungate dezbateri în Consiliul de Miniºtri de la Iaºi, unde 
se înfruntau douã curente, unul condus de Tache Ionescu - potrivnic 
declarãrii de rãzboi Rusiei („ar fi un fapt catastrofal pentru þara noastrã” 
spunea el) ºi celãlalt curent - în frunte cu Ion I. C. Brãtianu, susþinãtor al ideii 
de atacare ºi dezarmare a trupelor ruseºti. A învins ultimul.

În aceastã situaþie gravã, Nicolae Titulescu, ministrul finanþelor 
României, a trimis lui Victor Antonescu, ministrul afacerilor externe al 
României, ce negocia la Paris, urmãtoarea telegramã, în limba francezã, pe 
care o redãm mai jos, în traducerea noastrã.

Nr. 28772/11 ianuarie 1918
VICTOR ANTONESCU

 - PARIS -

În momentul de a lua împotriva bolºevicilor de pe frontul ruso-român 
mãsurile de poliþie reclamate de Aliaþii noºtri, Guvernul român a 
condiþionat acþiunea sa de o garanþie colectivã din partea lor (Aliaþilor 
n.n.), cu privire la tezaurul ºi valorile noastre de la Moscova, garanþie care 
nu a ridicat, de altfel, nici o obiecþiune.

Dat fiind marele interes comun care se acordã de acum înainte 
conservãrii depozitelor noastre de la Moscova, vã rog sã interveniþi pe 
lângã Guvernul Francez ca de acord cu ceilalþi Aliaþi ºi având în vedere 
imposibilitatea de transport în Rusia, (pe toate cãile de transport din Rusia, 
n.n.) , sã fie cel puþin arborate drapelele Antantei pe imobilele unde sunt 
adãpostite valorile noastre.

Binevoiþi a transmite aceastã telegramã colegilor dv. de la Londra ºi de 
la Roma ºi a-i ruga sã acþioneze în consecinþã.

Ministrul finanþelor
(ss) Nicolae Titulescu

Spre a ne face o idee de precipitarea în care se desfãºurau evenimentele 
ºi se luau hotãrârile, redãm mai jos, în traducerea noastrã, o nouã telegramã 
în limba francezã, trimisã în aceeaºi zi de Nicolae Titulescu lui Victor 
Antonescu la Paris.
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MINISTERUL FINANÞELOR

Nr.28839/11 ianuarie 1918
VICTOR ANTONESCU, MINISTRUL ROMÂNIEI

 - P A R I S -

Dupã înþelegerea cu Guvernatorul Bãncii Naþionale puteþi sã trataþi cu 
Guvernele Aliate, în mod special cu America, cesiunea aurului ºi obiectelor 
de valoare aflãtoare la Moscova, cu obligaþia din partea lor de a le restitui 
dupã pacea generalã stop (sublinierea noastrã). Transmiterea dreptului de 
proprietate va fi efectuatã din acest moment.

Ministrul finanþelor
(ss) Nicolae Titulescu

Chiar în aceeaºi zi Ministrul Finanþelor, Nicolae Titulescu a înºtiinþat 
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României despre aceastã dispoziþie, prin 
scrisoarea nr. 28.840/11 ianuarie 1918.

În urma dispoziþiilor telegrafice de mai sus, Victor Antonescu a tratat cu 
Aliaþii propunerea României de a transmite imediat Aliaþilor dreptul de 
proprietate asupra tezaurului ºi a tuturor valorilor României depozitate la 
Moscova, cu condiþia restituirii dupã încheierea pãcii generale.

Victor Antonescu a comunicat Consiliului de Miniºtri de la Iaºi 
rezultatul acestor tratative.

Redãm mai jos telegrama datã de Victor Antonescu la data de 21 (3) 
februarie 1918.

PRIMULUI MINISTRU
 - IAªI -

Aliaþii consimt sã ne garanteze 310 milioane lei aur care se gãsesc la 
Moscova.

Celelalte valori care se gãsesc acolo ºi care sunt depozitele Bãncii 
Naþionale, ale Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni ºi ale Bãncilor 
particulare, sunt efecte publice, rente de stat, acþiuni ale diferitelor societãþi 
ale cãror numere se cunosc ºi care pot fi anulate ºi dupã care se pot da 
duplicate celor interesaþi în cazul puþin probabil în care maximaliºtii ar lua 
aceste valori.

(ss) Victor Antonescu
(Din pãcate nu a fost „ puþin probabil”, ci foarte sigur ! - n.n.)
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Deci Aliaþii ne garantau 310 milioane lei aur din tezaurul de la Moscova,  
o  hotãrâre  de  importanþã deosebitã ! Sperãm cã arhivele lor s-au pãstrat 
intacte pânã în zilele noastre ºi cã actele diplomatice nu sunt „chiffon de 
papier”!

Comisarul Poporului de Rãzboi în perioada 1918-1924, Trotzki, pe 
numele sãu adevãrat Lev Davidovitz Bronstein, a dat în 26 ianuarie 1918 o 
radiogramã prin care anunþa ruperea relaþiilor diplomatice cu Regatul 
României, declarând cu aceastã ocazie cã tezaurul României aflat la 
Moscova nu va fi predat „oligarhiei române”; Consiliul Comisarilor 
Poporului îºi asumã rãspunderea conservãrii acestui tezaur, a tuturor 
valorilor României depozitate la Moscova ºi a tuturor depozitelor româneºti 
din bãncile Rusiei, toate urmând sã fie predate în mâinile poporului român. 
(Pânã azi, 26 ianuarie 2004 nu s-a predat absolut nimic în „mâinile 
poporului”, deºi au trecut exact 86 de ani de la populista proclamaþie. Iar 
autorul ei a fost ucis în Mexic în 1940, la instigarea lui Stalin, al cãrui 
oponent înverºunat devenise din 1925, fiind expulzat din URSS în 1927). 
Urmare acestei proclamaþii tezaurul nostru a fost confiscat de bolºevici, sub 
falsul pretext cã au confiscat „bunurile unui stat inamic în timp de rãzboi”. 
Ori aceste bunuri nu erau proprietatea statului. În conformitate cu dreptul 
internaþional ceea ce au sãvârºit bolºevicii în numele Guvernului Sovietic
 este o gravã infracþiune de abuz de încredere, aºa cum atestã istoricul nostru 
Constantin Kiriþescu în „Istoria Rãzboiului pentru întregirea României”.

„Avatarurile” tezaurului României au continuat din ce în ce mai 
întunecate. Asupra lor vom reveni în fragmentul urmãtor când vom încheia 
relatãrile noastre despre aceastã fãrãdelege perpetuatã, sub scuza lipsei de 
documente, pânã în zilele noastre. Nu documentele lipsesc, ci voinþa 
politicã. 

*  *  *

Dupã ce Rusia bolºevicã a declarat rãzboi României ºi în urma 
garantãrii de cãtre Aliaþi a 310 milioane în aur din tezaurul nostru de la 
Kremlin, Guvernul francez a însãrcinat pe ambasadorul sãu din Petrograd, 
Noulens, sã protejeze interesele României în Rusia ºi în primul rând sã 
vegheze la pãstrarea intactã a tezaurului României. Noulens a informat 
imediat telegrafic pe Erick Labonne, consulul Franþei de la Moscova, cã 
tezaurul român a fost cedat Puterilor Aliate ca garanþie a avansurilor primite 
de România în timpul rãzboiului.
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Redãm mai jos în traducerea noastrã, din limba francezã, telegrama 
ambasadorului francez Noulens cãtre consulul Erick Labonne.

Telegramã cifratã  Petrograd, 1 februarie 1918, ora 21
a Ambasadei Franþei Primitã în 2 februarie 1918, la Moscova
Nr. 1  

Tezaurul român care este depozitat la Kremlin a fost cedat Aliaþilor ca 
proprietatea care garanteazã rambursarea avansurilor date României. 
Înþelegeþi-vã cu colegii dumneavoastrã din legaþiile Angliei ºi Americii 
pentru a informa comisarii poporului din Moscova, pentru ca ei sã asigure 
integritatea tezaurului. Informaþi-mã urgent asupra situaþiei rezervei de 
aur, pe care eu presupun cã este intactã.

(ss) Noulens

În urma acestei telegrame Erick Labonne a preluat de la Guerin, 
consulul României la Moscova, arhiva Consulatului Român de la Moscova 
precum ºi:

-  protocoalele de depunere la Kremlin a tezaurului Bãncii Naþionale a 
României;

- cheile de la compartimentele unde au fost depuse valorile;
- protocoalele de depunere a valorilor Casei de Depuneri ºi 

Consemnaþiuni a României; 
- actul de cumpãrare a tipografiei din Moscova de cãtre Banca 

Naþionalã a României, pe numele lui Dobrovici.
La predarea cheilor ºi documentelor au fost prezenþi reprezentanþii 

Bãncii Naþionale a României la Moscova, Th. Capitanovici ºi C. Ionescu.
În baza dispoziþiilor Guvernului român de la Iaºi ºi a înþelegerii cu 

reprezentanþii Angliei, Americii ºi Italiei, Erick Labonne a fãcut un demers 
conservator pe lângã comisarii poporului, la data de 14 februarie 1918, 
informându-i cã tezaurul României de la Moscova a fost cedat unor Puteri 
din Antantã, pentru împrumutul acordat României în timpul rãzboiului.

Comisarul poporului pentru afacerile strãine, V. Fritsche, evreu de 
origine ºi profesor la Universitatea din Moscova, s-a prezentat la consulul 
francez Erick Labonne ºi i-a solicitat cheile de la compartimentele de la 
Sudnaia Kassna, unde erau depozitate valorile Casei de Depuneri ºi 
Consemnaþiuni a României, pretextând cã are de luat de acolo opt lãzi 
aparþinând Sovietelor. Erick Labonne a refuzat invocând mandatul sãu de a 
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preda cheile numai reprezentanþilor oficiali ai Guvernului român sau ai 
Bãncii Naþionale a României. V. Fritsche, cu aroganþa specificã, i-a replicat 
ameninþându-l cã, þinând seama de starea de rãzboi dintre Rusia ºi România, 
are dreptul ca la nevoie sã intre chiar ºi cu forþa în posesia cheilor ºi bunurilor 
României.

La aceastã brutalã ieºire a lui Fritsche, Erick Labonne a reacþionat într-o 
manierã diplomaticã elegantã dar fermã, încheind un proces - verbal de 
constatare, pe care l-a prezentat lui Fritsche. Arogantul comisar al poporului 
a reculat.

Redãm mai jos procesul-verbal al lui Erick Labonne, prezentat lui 
Fritsche, în traducerea noastrã din limba francezã. 

Republica Francezã  Moscova, 1 martie 1918

Consulatul General al Franþei la Moscova.

Proces - verbal de constatare,

Însãrcinat provizoriu cu interesele române în regiunea Moscova, dupã 
ruperea relaþiilor diplomatice dintre România ºi Rusia, consulul general al 
Consulatului General al Franþei la Moscova a primit în depozit arhivele 
Consulatului României, documentele relative la tezaurul român de la 
Kremlin ºi la valorile Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni, împreunã cu 
cheile tezaurului ºi ale numitei Case de Depuneri. În 27 februarie, Consulul 
General al Franþei la Moscova a primit cererea exprimatã formal în numele 
Guvernului sovietelor de a preda cheile domnului comisar al poporului 
pentru afacerile strãine, la Moscova. Consulul General al Franþei a 
explicat domnului comisar al poporului cã, în calitatea sa de reprezentant al 
intereselor române, este rãspunzãtor de depozitul de obiecte aparþinând 
Guvernului român ºi nu poate sã consimtã la aceastã cesiune.

Domnul comisar al afacerilor strãine a declarat atunci cã valorile 
aparþinând Guvernului român erau pur ºi simplu confiscate din raþiuni de 
stare de rãzboi ºi cã el va pretinde la nevoie, prin forþã, cedarea cheilor. 
(sublinierea noastrã). Consulul General al Franþei la Moscova, luând act 
de aceastã declaraþie ºi dupã ce a protestat ferm, a declarat cã el va ceda 
cheile forþat, cesiunea urmând sã aibã loc la data de 1 martie 1918.

(ss) Erick Labonne
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Ameninþarea cu forþa, „strategie diplomaticã ruseascã” în relaþiile 
internaþionale de-a lungul istoriei, a început cu Ivan cel Groaznic, sau poate 
ºi mai devreme ºi a continuat neîntrerupt cu rãzboaiele de cucerire, de 
anexiune a teritoriilor altor naþiuni, inclusiv al Basarabiei, Bucovinei, 
Þinutului Herþei, Insula ªerpilor, pânã în zilele noastre, când Rusia ºi-a 
instalat Armata a IV-a în Republica Moldova, stat suveran, - ºi refuzã sã o 
retragã, în dispreþul hotãrârilor OSCE ºi altor foruri internaþionale.

Dupã ce a vãzut procesul-verbal de constatare încheiat de Erick 
Labonne, Comisarul poporului V. Fritsche ºi-a schimbat tactica, înlocuind 
ameninþãrile intervenþiei în forþã cu minciuna vicleanã a garanþiilor, aºa cum 
rezultã din scrisoarea pe care a adresat-o lui Erick Labonne, Consulul 
General al Franþei, scrisoare redatã mai jos - în traducerea noastrã din limba 
francezã.

Nr. 7595
Domnului Consul General al Franþei - Moscova -

DOMNULE CONSUL,

Prin prezenta am onoarea (! - n.n.) a vã ruga sã binevoiþi a-mi prezenta 
cheile de la subsolul unde se aflã depuse valorile Guvernului Român, spre a 
ridica lãzile depuse acolo la timpul sãu de cãtre Comisariatul Afacerilor 
Externe la Moscova ºi cu aceastã ocazie cred de datoria mea a vã asigura, 
Domnule Consul, ca valorile Guvernului Român, depuse în subsol, conform 
protocolului ce se aflã la dv. rãmân intacte.

Comisarul Afacerilor Externe
(ss) V. Fritsche

Secretar
(ss) V. Verzanoff

De bunã credinþã, în baza acestei garanþii scrise (ce avea sã se 
dovedeascã minciunã sfruntatã), Erick Labonne a renunþat la sintagma 
„cedate forþat” ºi a predat cheile comisarului poporului V. Fritsche cu 
condiþiile : predare temporarã, deschiderea uºilor ºi vizitele în prezenþa sa.

Despre aceastã situaþie Erick Labonne a informat Banca Naþionalã a 
României, cu scrisoarea înregistratã la Bancã sub nr. 7635 / 26.07.1918.

La data de 2 martie V. Fritsche a primit cheile ºi a ridicat trei lãzi din 
compartimentele de la Sudnaia Kassna. Dar lãzile nu erau ale sovietelor ci 
ale Bãncii Naþionale a României ºi conþineau bilete de bancã româneºti în 
valoare de 1.920.000 lei. Furt prin abuz de încredere ºi înºelãciune !!!
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Aceste lãzi cu bancnote româneºti furate în acest incalificabil mod, au 
fost puse la dispoziþia grupului Rubinstein (întâmplãtor tot evreu), Gh. 
Mihai ºi Bujor, agenþii sovietelor pentru bolºevizarea românilor. Apoi 
Rakowski (tot întâmplãtor evreu), duºmanul de moarte al României, a 
propus Consiliului Comisarilor Poporului Sovietelor inventarierea 
întregului tezaur românesc de la Moscova ºi confiscarea lui (aur, argint, 
bijuterii, bilete de bancã, lucrãri de artã etc). Planul a fost dejucat de 
Guvernul României, care a intervenit pe lângã Diviziunea Politicã germanã 
din Bucureºti sã convingã Ambasada Germaniei de la Moscova sã ia 
tezaurul sub protecþia sa.

În luna august 1918, Consulul Franþei la Moscova, Erick Labonne, a 
fost arestat ºi expulzat din Moscova ºi din Rusia, împreunã cu întreg 
personalul Consulatului francez. La plecarea sa, rugat printr-o scrisoare de 
delegaþii români, Erick Labonne a predat cheile consulului Danemarcei la 
Moscova, însãrcinat cu apãrarea intereselor franceze ºi române din Rusia. El 
le-a predat viceconsulului danez, care fiind silit ºi el sã plece, a intenþionat sã 
predea cheile consulului norvegian, acceptat în Rusia datoritã bunelor sale 
relaþii personale cu Cicerin, comisarul poporului pentru afacerile strãine, 
numit în locul lui Fritsche. Dar Guvernul României, pe deplin lãmurit cã în 
Rusia bolºevizatã nu mai existã nici o siguranþã, a rugat pe viceconsulul 
danez sã ia cheile cu el în Danemarca ºi sã le expedieze apoi Ministerului de 
Externe al Franþei.

Banca Naþionalã a României a mai încercat între timp sã repatrieze 
arhivele, bancnotele tipãrite ºi hârtia pentru imprimarea bancnotelor, toate 
aflate sub sechestru abuziv la tipografia din Moscova, proprietate 
româneascã a lui Dobrovici. În acest scop banca a intervenit pe lângã 
consulul norvegian de la Moscova, rugându-l sã obþinã acordul de repatriere 
de la Cicerin. Acesta a comunicat Bãncii Naþionale acordul sãu, prin 
scrisoarea nr. 335/09 septembrie 1918, menþionând însã cã, în ce priveºte 
România, orice hotãrâre ce se ia este condiþionatã de avizul lui Racowski, 
preºedintele lui Sovnacorni. Rakovski, fanaticul duºman al românilor, nu a 
dat acest aviz.

Nu peste mult timp, ultimii reprezentanþi ai României au fost siliþi sã 
pãrãseascã Moscova. Astfel, tezaurul României a rãmas la discreþia totalã a 
bolºevicilor pentru care tratatele internaþionale, garanþiile propriilor 
guverne din trecut nu mai aveau nici o valoare.

Mai târziu, în cadrul tratativelor pentru pace, România a prezentat, prin 
reprezentantul sãu Danielopol, la ºedinþa din 8 aprilie 1919 a Comisiei 
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Reparaþiunilor, situaþia tezaurului român, insistând „ în interesul þãrii ºi al 
Puterilor Aliate garante, sã fie luate mãsurile cuvenite pentru restituirea 
bunurilor României a cãror valoare totalã depãºeºte un miliard de franci”. 
Dupã „pasarea” chestiunii tezaurului la Comisia financiarã pentru un 
supliment de analize, ea a revenit la Comisia de reparaþiuni, care s-a întrunit 
din nou la data de 19 aprilie 1919, în prezenþa reprezentanþilor Statelor 
Unite, Imperiului Britanic, Franþei, Italiei, Japoniei, Belgiei, Portugaliei, 
României (Danielopol ºi Zahariade), Serbiei ºi Cehoslovaciei. În procesul-
verbal al ºedinþei, cu nr. 16, s-a menþionat cã Danielopol a solicitat sã se 
corecteze cifra de 1 miliard de franci consemnatã în procesul-verbal 
anterior, ca valoare a bunurilor României aflate la Moscova, la cifra de 1 
miliard ºi jumãtate franci ºi cã „domnul Danielopol cere sã se impunã 
inamicului prin preliminarele pãcii sã remitã României o cantitate de aur 
echivalentã cu valoarea depozitului în aur ºi bijuterii garantate de Puterile 
Aliate ºi, în acelaºi timp, sã impunã restituirea de cãtre Rusia a altor depozite 
la cererea României”. (traducerea noastrã din limba francezã).

Acest proces-verbal a fost adoptat.
Dar aliaþii noºtri care ne-au consiliat sã transportãm tezaurul în Rusia, 

iar dupã izbucnirea revoluþiei bolºevice au insistat sã luãm mãsuri severe 
împotriva bolºevicilor din România (fapt ce a determinat declararea de 
rãzboi a Rusiei împotriva þãrii noastre), ne-au „lãsat cu ochii în soare !”.

Informat de poziþia României la Comisia de Reparaþiuni de la Paris, 
ministrul de stat al afacerilor externe al Imperiului Britanic, Arthur James 
Balfour, a transmis reprezentantului României de la Paris nota nr. 214 - 
1535/2/7617 din 26 mai 1919, din care redãm un fragment mai jos, în 
traducerea noastrã:

„... Guvernul Maiestãþii Sale, dupã examinarea actelor în posesia 
noastrã, referitoare la aceste depozite (tezaurul de aur, arhivele, etc. 
româneºti de la Moscova - n.n.), nu poate sã descopere cã ar fi existat vreo 
obligativitate de garanþii din partea sa pentru siguranþa sau restituirea 
vreunei pãrþi din aceastã proprietate.

În acelaºi timp vã comunic cã Guvernul Maiestãþii Sale va fi fãrã 
îndoialã gata sã dea ajutor general la sforþãrile pe care Guvernul dv. le face 
pentru a asigura cât de curând posibil redarea acelor bunuri proprietarului 
de drept” (întreaga istorie a secolului al XX-lea ne-a demonstrat, „fãrã 
îndoialã”, acest „ajutor general” !!!)

Delegatul României la Conferinþa Reparaþiunilor de la Paris a rãspuns 
notei lui Balfour la data de 13 iunie 1919, astfel (traducerea noastrã):
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„... Deoarece comunicarea pe care am fãcut-o în ºedinþa Comisiei de 
Reparaþiuni ºi memoriul pe care l-am depus au fost fãcute dupã ce domnul 
Preºedinte al Consiliului de Miniºtri al României m-a asigurat de o astfel de 
garanþie din partea Guvernelor Aliate, eu solicit din nou domnului 
Brãtianu, care era în acel timp Preºedintele Consiliului de Miniºtri, pãrerea 
dânsului despre aceastã chestiune ºi dânsul mi-a confirmat existenþa unei 
astfel de garanþii” etc. etc.

La rândul sãu Guvernul francez a trimis Legaþiei României din Paris o 
notã, la data de 3 iulie 1919, prin Ministerul de Externe francez, referitoare 
la aceeaºi arzãtoare - pentru noi - , mai puþin pentru alþii - chestiune a 
tezaurului, notã redatã mai jos în traducerea noastrã.

Republica Francezã 
Ministerul Afacerilor Strãine
Direcþia politicã Paris, 3 iulie 1919

Aur rus ºi român

Într-o scrisoare adresatã de Excelenþa Sa Domnul Brãtianu, Domnului 
preºedinte al Conferinþei de Pace de la Paris (Georges Clemenceau - n.n.) 
Preºedintele Consiliului de Miniºtri român a fãcut cunoscut sentimentul sãu 
cu privire la clauzele de restituire a aurului rus sau român inserat în 
preliminarele de pace cu Germania. El se referã în aceastã scrisoare la 
depozitul de aur al României la Moscova, cu indicaþia cã acest depozit a fost 
garantat de Puterile Aliate. Guvernul Francez nu are cunoºtinþã de 
angajamentul despre care este vorba; el a recurs la interpunerea 
îndatoritoare a Legaþiei României pentru a binevoi sã-i aminteascã de 
condiþiile în care acest angajament ar fi fost luat ºi textul din care rezultã.... 
etc.

Semnãtura

Legaþia României din Paris a rãspuns acestei note a Ministerului de 
Externe al Franþei prin nota pe care o redãm mai jos în traducerea noastrã din 
limba francezã.
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Legaþia României în Franþa Paris, 8 august 1919

Ministerului Afacerilor Externe,
Direcþia Politicã,

La nota verbalã din 3 iulie 1919 pe care a avut onoarea sã o primeascã 
de la Ministerul Afacerilor Externe, Legaþia României îºi face datoria 
agreabilã de a vã transmite urmãtoarele informaþii:

Cu ocazia campaniei pe care Aliaþii ºi-o propuneau sã o facã în Ucraina 
în ianuarie 1918, pentru a împiedica pacea separatã pe care bolºevicii ruºi 
voiau sã o încheie cu Germania, Guvernul României a fost solicitat sã 
participe la aceastã acþiune.

România a acceptat fãrã ºovãire ºi centrul de acþiune a fost stabilit 
chiar la Iaºi. Consecinþa imediatã a acþiunii întreprinse de Guvernul român 
în Ucraina contra Guvernului lui Lenin ºi Trotzki, la cererea Marilor Aliaþi, 
a fost arestarea ministrului român de la Petrograd ºi declaraþia de rãzboi a 
Rusiei împotriva României, ameninþarea de a confisca valorile române 
depuse în timpul Imperiului Rus la Moscova - Kremlin. (sublinierea 
noastrã). Printre valorile depuse la Moscova se gãseau tezaurul Bãncii 
Naþionale a României, reprezentând mai mult de 310 milioane aur ºi mai 
multe milioane de titluri ºi valori diverse, aparþinând Bãncii Naþionale a 
României, Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni ºi altor instituþii ºi bãnci 
particulare din þarã.

Spre sfârºitul lunii ianuarie 1918, domnul Antonescu, ministrul 
României, a fost însãrcinat de Guvernul român sã facã demersurile 
necesare pe lângã Guvernul francez pentru ca Franþa ºi Aliaþii sã garanteze 
tezaurul nostru de la Moscova în caz de confiscare, de deturnare sau de 
distrugere de cãtre bolºevici. Ministrul României a fãcut, în acest scop, 
demersuri pe lângã Excelenþa Sa Domnul Clemenceau, Preºedintele 
Consiliului de Miniºtri francez ºi Ministru de Rãzboi, care - dupã ce a luat 
avizul Aliaþilor a rãspuns verbal ministrului României , în primele zile din 
februarie 1918, cã Aliaþii consimt sã garanteze 310 milioane aur 
aparþinând Bãncii Naþionale a României, dar cã ei nu acceptau sã 
garanteze depozitul Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni ºi al altor bãnci 
sau instituþii particulare, care constau în efecte publice, rente de stat, 
obligaþiuni sau acþiuni ale diferitelor societãþi, al cãror numãr (al efectelor, 
obligaþiunilor etc. - n.n.) se cunoaºte ºi, în consecinþã, se pot anula ºi se pot 
elibera duplicate celor interesaþi ; printr-o telegramã din 3 februarie 1918, 
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ministrul României a transmis rezultatul acestui demers domnului 
Brãtianu, Preºedintele Consiliului de Miniºtri al României. 

Ministru
(ss) indescifrabil

Asupra nenumãratelor demersuri întreprinse de România în cursul ºi 
dupã primul rãzboi mondial pe lângã reprezentanþii Marilor Aliaþi, pe lângã 
Consiliul Reparaþiunilor, pe lângã Conferinþa Internaþionalã de la Genua din 
1922 ºi asupra cvasi-absenþei acestor demersuri sub regimul comunist, vom 
reveni, cu o ultimã relatare, privind istoria vitregitã a tezaurului român 
depus în Rusia pentru a-l proteja de tentaþiile inamicului de capturare.

*  *  *

Din scrisoarea datatã 8 aprilie 1918 a Legaþiei României în Franþa cãtre 
Direcþia Politicã a Ministerului Afacerilor Strãine al Franþei, menþionatã 
mai sus, rezultã cã Georges Clemenceau, Preºedintele Consiliului de 
Miniºtri al Franþei ºi Preºedinte al Comisiei de Pace, a garantat 310 milioane 
aur din tezaurul român de la Moscova, cu ocazia discuþiilor din 1-5 februarie 
1918 cu ministrul României, dar a gãsit nejustificatã garantarea depozitelor 
Bãncii Naþionale a României, Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a 
României ºi altor bãnci sau instituþii particulare, depozite care constau în 
efecte publice, rente de stat, obligaþiuni sau acþiuni ale diferitelor societãþi, 
acte ale cãror numere se cunosc ºi, în consecinþã, pot fi anulate la nevoie ºi 
apoi eliberate duplicate proprietarilor interesaþi. Obiecþiune cu totul 
justificatã. În baza acestor obiecþiuni ale lui Georges Clemenceau, România 
a procedat fãrã întârziere la elaborarea „Legii privitoare la emiterea 
duplicatelor titlurilor evacuate în timpul rãzboiului la Moscova”, lege 
promulgatã la 15 septembrie 1920 ºi publicatã în Monitorul Oficial nr. 
153/14 octombrie 1920.

În baza acestei legi instituþiile de credit, statul, judeþele, comunele, 
societãþile în comanditã, au eliberat titularilor duplicate dupã titlurile, 
acþiunile, obligaþiunile, cupoanele etc. care au fost evacuate la Moscova ºi 
nerestituite proprietarilor.

Este important sã reþinem cã prin Convenþia de Armistiþiu încheiatã cu 
Germania la 11 noiembrie 1918, Statul german era obligat sã restituie 
Aliaþilor aurul român ºi aurul rus ridicate de el sau remise lui. Restituirea 
trebuia sã fie efectuatã înainte de încheierea pãcii.
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Redãm mai jos, în traducerea noastrã din limba francezã, un fragment 
din angajamentul guvernului german, formulat în protocolul din 1 
decembrie 1918, urmare clauzelor financiare

„... Guvernul german se angajeazã sã remitã Aliaþilor întreaga 
cantitate de aur, câtã ar fi ea, aparþinând Guvernului rus sau român sau 
reprezentanþilor mandataþi sau depozitatã pe teritoriul Rusiei sau României 
în numele guvernului sau reprezentanþilor mandataþi ai Puterilor Aliate ºi 
care ar fi fost luatã de germani sau remisã lor, fie în virtutea Tratatului de la 
Brest - Litowsk ºi de la Bucureºti ºi tratatelor suplimentare, fie pe orice altã 
bazã.

Cu titlul indicativ ºi fãrã ca aceastã enumerare sã fie limitativã sub nici 
o formã, aurul menþionat mai sus cuprinde :

1. Vãrsãmintele sau preluãrile de aur în monede sau lingouri.
2. Remiteri sau preluãri de poliþe aur sau bonuri aur ale Administraþiei 

Minelor Rusiei, aceste bonuri sau poliþe trebuind sã fie remise în naturã.
3. Imobilizãrile conturilor în aur în bãncile germane; acest aur trebuie 

sã fie luat în naturã.
Rãmâne înþeles cã sumele datorate în aur României, în virtutea 

contractelor financiare pentru cumpãrãturi de cereale, anterioare 
rãzboiului, nu sunt cuprinse în acest paragraf.”

Prevalându-se de prevederile Convenþiei de Armistiþiu cu Germania din 
11 noiembrie 1918, mai sus menþionate, (în mod special art. 19 din aceastã 
Convenþie), Primul Ministru al României, Ion I.C. Brãtianu, a adresat un 
memoriu la data de 23 iunie 1919 Primului Ministru al Franþei Georges 
Clemenceau, Ministrului Finanþelor Louis Lucien Klotz ºi Mareºalului 
Ferdinand Foch.

Redãm mai jos acest memoriu în traducerea noastrã din limba francezã.
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MEMORIU TRIMIS LA 23 IUNIE 1919
DE ION I.C. BRÃTIANU LUI CLEMENCEAU, KLOTZ ªI FOCH.

23 iunie 1919

DOMNULE ........................

Am onoarea sã atrag binevoitoarea dumneavoastrã atenþie asupra 
faptelor urmãtoare:

În clauzele financiare, articolul 19 al Convenþiei de Armistiþiu cu 
Germania, s-a stipulat cã aceasta este obligatã sã restituie aurul rus sau 
român luat de germani sau remis lor.

Fãrã a avea confirmarea oficialã în aceastã privinþã, eu cred cã aceastã 
clauzã a Convenþiei de Armistiþiu a fost executatã de germani în ce priveºte 
aurul român. Doresc sã vã furnizez urmãtoarele informaþii, rugându-vã sã 
binevoiþi a accepta propunerile pe care am onoarea sã vi le prezint.

Nu pot ºti exact care este cantitatea de aur pe care, prin aceastã clauzã a 
Convenþiei, Puterile Aliate ºi asociate au impus Germaniei sã o restituie. 
Din acest motiv voi expune chestiunea în întregimea sa în cele ce urmeazã.

Banca Naþionalã a României, care este banca noastrã de emisiune ºi 
care este o instituþie privatã, a fost obligatã de circumstanþele rãzboiului sã 
efectueze transportul în Rusia, conform cererii Guvernului român, a unei 
cantitãþi de aur în valoare de 315.154.920,41 franci, precum ºi bijuteriilor 
Maiestãþii Sale Regina României, evaluate la acea epocã la ºapte milioane 
franci. Autoritãþile ruse competente ne-au dat adeverinþã de primire în bunã 
regulã, garantând securitatea acestui depozit, restituirea ºi transportul lui 
în România. Depozitul este pe lângã aceasta garantat de Puterile Aliate. 
(sublinierea noastrã).

În afarã de aceste depozite în Rusia, Banca Naþionalã a României avea 
la Reichsbank, înainte de declaraþia de rãzboi, o importantã cantitate de 
aur, care atingea cifra totalã de 80.469.650 franci. Acest depozit este 
constituit în mãrci aur efectiv, în coroane austriece aur efectiv, în franci 
francezi aur efectiv: Acest aur este de asemenea proprietatea numitei Bãnci 
Naþionale a României.

Nu pot sã ºtiu dacã prin articolul 19 al Convenþiei de Armistiþiu s-a 
impus Germaniei sã restituie Bãncii Naþionale a României numai aurul 
aflat în depozit la Berlin sau s-a înþeles sã se impunã obligaþia de a restitui ºi 
cantitatea de aur pe care Banca Naþionalã a României o are în Rusia, dat 
fiind cã acest aur este garantat de Puterile Aliate.
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În cazul în care Puterile Aliate, pentru a asigura României restituirea 
aurului sãu aflãtor în Rusia, au cerut ºi Germaniei ºi au obþinut restituirea 
egale de aur, vã rog Domnule .............. sã binevoiþi a lua mãsurile necesare 
ca aceastã cantitate de aur sã fie restituitã Bãncii Naþionale a României, în 
acelaºi timp cu aurul aflãtor la Reichsbank, despre care am vorbit mai sus.

În cazul în care prin articolul 19 al Convenþiei de Armistiþiu s-a înþeles a 
se cere Germaniei numai restituirea aurului pe care Banca Naþionalã a 
României îl avea în depozit la Berlin, precum ºi aurul pe care în timpul 
ocupaþiei României germanii l-au putut sustrage de la alte bãnci sau de la 
particulari, vã rog Domnule ................... sã binevoiþi a dispune ca aceastã 
cantitate de aur sã fie restituitã Bãncii Naþionale a României.

Banca Naþionalã a României mi-a adresat o cerere prin care m-a rugat 
sã intervin pe lângã dv. pentru restituirea aurului sãu. De îndatã ce voi fi 
primit rãspunsul dv. noi am putea examina condiþiile tehnice pentru 
efectuarea acestei restituiri.

(ss) Ion I.C. Brãtianu.

Ministrul de Finanþe al Franþei, Louis Lucien Klotz a rãspuns 
memoriului Primului Ministru Ion I.C. Brãtianu prin adresa din 5 iulie 1919, 
pe care o redãm mai jos în traducerea noastrã din limba francezã.

MINISTRUL DE FINANÞE Paris, 5 iulie 1919
Cabinetul Ministrului

DOMNULE PREªEDINTE,

Aþi binevoit a-mi atrage atenþia asupra executãrii clauzelor financiare 
ale Convenþiei de Armistiþiu cu Germania, în care s-a stipulat la articolul 
19: cã aceastã Putere trebuie sã restituie aurul rus sau român luat de 
germani sau remis lor.

Dv. m-aþi întrebat în aceastã chestiune care este cantitatea de aur 
român restituit de cãtre Germania.

Am onoarea a vã face cunoscut cã aurul primit de Puterile Aliate 
(93.526 kg aur fin) este numai aur rus, provenind în totalitate din 
vãrsãmintele efectuate în executarea Tratatului de la Brest - Litowsk. Cu 
privire la aurul român delegaþii germani la Comisia de Armistiþiu de la Spa 
au declarat pe de o parte cã: „nu au primit aur român de la începutul 
rãzboiului cu România”. De altfel, Comisia de Armistiþiu de la Spa, în 
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protocolul sãu din 1 decembrie 1919, a hotãrât ca sumele datorate în aur 
României, în virtutea contractelor financiare pentru cumpãrãturi de 
cereale anterioare rãzboiului nu ar fi cuprinse în restituirea de efectuat de 
cãtre germani cu titlul armistiþiului. Germanii au declarat cã depozitul 
efectuat la Reichsbank în contul Bãncii Naþionale a României nu ar intra în 
aceastã categorie.

Puterile Aliate, neprimind de la Germania nici o cantitate din aurul 
român, orice reclamaþie ulterioarã a României faþã de Germania se gãseºte 
astfel protejatã. Dar se pare cã la ora actualã orice nouã restituire nu mai 
poate fi obþinutã de la Germania decât prin intermediul Comisiei de 
Reparaþii prevãzute în tratat.

De îndatã ce aceastã comisie va fi constituitã nu voi întârzia sã-i 
transmit scrisoarea dumneavoastrã.

Binevoiþi a agrea, Domnule Preºedinte, expresia înaltei mele 
consideraþiuni.

(ss) Louis Lucien Klotz

În legãturã cu poziþia Germaniei gãsim util sã ne reîntoarcem în anul 
1918, pentru a releva o interesantã intervenþie a lui Alexandru 
Marghiloman, figurã politicã proeminentã din România începutului de veac 
(al XX-lea), cunoscut pentru orientarea sa filogermanã.

În timpul tratativelor de la Brest - Litowsk dintre Rusia ºi Germania, 
Alexandru Marghiloman s-a deplasat la Bucureºti, aflat la acea datã sub 
ocupaþia germanã þi a luat legãtura cu Horstmann, ºeful Secþiei politice 
Germane din teritoriul ocupat al României, cãruia i-a înmânat, la data de 21 
februarie 1918, o scrisoare în limba francezã (limba diplomaticã a vremii). 
Redãm mai jos în traducerea noastrã un fragment semnificativ din aceastã 
scrisoare: „„... Noi am discutat marþi despre depozitul metalic al Bãncii 
Naþionale a României, aflat la Moscova. Acesta are o valoare de cca. 340 
milioane aur. Noi cãutãm o soluþie: Eu întrevãd una. Dat fiind turnura 
neaºteptatã a chestiunii ruse, nu credeþi cã, dacã Guvernul dv. trateazã din 
nou cu maximaliºtii, el poate sã-ºi asigure un privilegiu în aceastã 
chestiune?.

Ca stat ocupant dv. aveþi în sarcinã situaþia economicã a þãrii ocupate, 
care este cea mai mare parte a României. Dispariþia acestui depozit metalic 
(tezaurul României - n.n.) va afecta foarte grav cursului biletului de bancã 
româneascã, ceea ce va însemna o serioasã diminuare a avuþiei publice. 
Fãrã sã mai socotim cã aceastã cãdere a biletului Bãncii Naþionale a 
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României va antrena cãderea ºi a celuilalt bilet (german - n.n.), chiar ºi în 
afara eventualitãþii unei pãci separate cu România”...

Horstmann, convins de raþionamentul lui Al. Marghiloman, a transmis 
scrisoarea acestuia, Guvernului german de la Berlin, cu un aviz favorabil. 
Dar guvernul german copleºit de dificultãþile tratativelor cu Rusia în a-ºi 
apãra propriile interese, nu ºi-a asumat susþinerea acestor propuneri 
judicioase, vizând drepturile României. Ei au ignorat rãspunderile ce le-ar 
reveni pentru deteriorarea economiei române de sub ocupaþia lor, în cazul în 
care ar fi pierdut rãzboiul, ipotezã inacceptabilã pentru nedesminþitul lor 
orgoliu, care s-a dovedit un rãu sfetnic þi în timpul celui de al doilea rãzboi 
mondial.

Intervenþiile asidue ale Guvernului Regatului României privind 
tezaurul nostru s-au izbit mereu de tendinþele Puterilor Aliate de a accepta 
compromisuri pentru salvarea unui echilibru politic factice, sacrificând 
uneori interesele noastre legiuite.

Cei care ne-au sfãtuit - ºi noi am acceptat ca aliaþi fideli care îºi onoreazã 
angajamentele mai presus de orice - sã încredinþãm Rusiei tezaurul nostru 
spre pãstrare; cei care ne-au îndemnat sã acþionãm împotriva actelor de 
trãdare, de jaf ºi de anarhie comise de bolºevici pentru subminarea frontului 
ruso-român din Moldova, acþiunea noastrã determinând reacþia brutalã a 
Kremlinului de a se sechestra tezaurul de la Moscova ºi de a ne declara 
rãzboi; cei care ne-au garantat 310 milioane aur din tezaurul nostru de la 
Moscova, prin glasul marelui Clemenceau, - au fãcut ºi de data aceasta un 
joc diplomatic lipsit de rectitudine, aºa cum se va vedea din concluziile 
Comisiei de Reparaþii, ce funcþiona în cadrul Comisiei Pãcii.

Pentru edificare redãm mai jos în traducerea noastrã din limba francezã 
douã articole din Tratatul de Pace de la Versailles semnat în 28 iunie 1919: 
articolul 231 ºi 233: În virtutea acestor articole România ar fi trebuit sã fie 
despãgubitã de toate pierderile suferite în timpul ºi din cauza rãzboiului ºi în 
primul rând sã-i fie restituit integral tezaurul sau echivalentul lui în aur.

„Articolul 231 - Guvernele Aliate ºi asociate declarã ºi Germania 
recunoaºte cã Germania ºi aliaþii sãi sunt rãspunzãtori, pentru cã le-au 
cauzat, de toate pierderile ºi de toate pagubele suferite de Guvernele aliate 
ºi asociate ºi de naþionalii lor ca o consecinþã a rãzboiului ce le-a fost impus 
de agresiunea Germaniei ºi aliaþilor sãi”.

Paragraful 9 prevede cã pot reclama compensaþii de la Germania 
„pentru pagube aduse tuturor proprietãþilor în orice loc ar fi situate ele, 
aparþinãtoare la una din Puterile Aliate sau asociate sau resortisanþilor lor 
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(fac excepþie lucrãrile sau materialele militare sau navale), care au fost 
ridicate, acaparate sau deteriorate sau distruse prin acte ale germanilor 
sau aliaþilor lor pe uscat, pe mare sau în aer, sau pagube cauzate ca urmare 
directã a ostilitãþilor sau a tuturor operaþiunilor de rãzboi”.

„Articolul 233 - Valoarea totalã a numitelor pagube ale cãror reparaþii 
revin ca obligaþie pentru Germania va fi fixatã de o comisie interaliatã, care 
va lua titlul de Comisia Reparaþiilor ºi va fi constituitã în forma ºi având 
puterile indicate mai jos ºi în anexele II ºi VII alãturate.

Aceastã Comisie va studia reclamaþiile ºi va da Guvernului german 
facultatea echitabilã de a se face audiat.

Concluziile acestei Comisii în ce priveºte valoarea totalã a pagubelor 
determinatã mai sus vor fi redactate ºi notificate Guvernului german cel 
târziu pânã la 1 mai 1921, ca reprezentând totalitatea obligaþiilor sale. 
Comisia va stabili în acelaºi timp un ºtat de plãþi prevãzând perioadele þi 
modalitãþile de achitare de cãtre Germania a datoriei sale integrale într-o 
perioadã de treizeci de ani, începând cu data de 1 mai 1921”.

Paragraful 12, litera c din anexa II prevede:
„În scopul facilitãþii ºi urmãririi restaurãrii imediate vieþii economice a 

tuturor þãrilor aliate ºi asociate, Comisia, conform articolului 235 va primi 
de la Germania ca garanþie ºi recunoaºtere a datoriei sale, un prim 
vãrsãmânt de bonuri la purtãtor în aur, libere de taxe sau impozite de orice 
naturã, stabilite sau susceptibile de a fi stabilite de Guvernele imperiului 
sau statelor germane sau de orice autoritate dependentã de acestea; aceste 
bonuri vor fi remise în acont în trei tranºe aºa cum se aratã mai jos, marca 
aur fiind plãtibilã conform articolului 262 din Partea IX „Clauze 
Financiare” din prezentul tratat.

Pentru a fi emise imediat 20 miliarde (douãzeci miliarde) mãrci în aur 
în bonuri la purtãtor, plãtibile pânã la 1 mai 1921 sau mai târziu, fãrã 
dobândã, se vor aplica în mod special la amortismentul acestor bonuri 
vãrsãmintele pe care Germania s-a angajat sã le efectueze conform 
articolului 235, fãcând deducþia sumelor rambursãrii cheltuielilor de 
întreþinere a trupelor de ocupaþie ºi cheltuielilor de aprovizionare cu 
alimente ºi materii prime; acele bonuri care nu ar fi fost amortizate la data 
de 1 mai 1921 vor fi atunci schimbate cu bonuri de acelaºi tip, prevãzute în 
paragraful 12, litera c, anexa II”.

„Articolul 262 - Orice obligaþie a Germaniei de a plãti în monedã la 
cursul legal ºi exprimatã în mãrci aur, în executarea prezentului tratat, va fi 
plãtibilã la alegerea creanþierilor, în lire sterline aur plãtibile la Londra, în 
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dolari aur USA, plãtibili la New York, franci aur plãtibili la Paris ºi lire 
italiene aur plãtibile la Roma.

S-a convenit ca monedele de mai sus sã aibã greutate ºi titlul legal 
stabilit la 1 martie 1914 pentru fiecare din ele”.

Guvernul României prevalându-se de prevederile articolelor de mai sus 
din Tratatul de Pace de la Versailles ºi în special de prevederile din Anexa II, 
paragraful 12, litera c, ºi argumentând cã pierderea tezaurului României de 
la Moscova este consecinþa directã a operaþiunilor de rãzboi a solicitat ca 
Guvernul german sã emitã bonuri la purtãtor aur, iar dacã se va obiecta cã 
acest tezaur nu este definitiv pierdut, aceste bonuri sã fie plãtite numai 
atunci când se va avea certitudinea pierderii tezaurului, iar în cazul în care 
Banca Naþionalã a României va intra în posesia integralã a acestui tezaur de 
la Moscova, sã se restituie aceste bonuri.

Aceastã solicitare a Guvernului României, înþeleaptã, rezonabilã ºi în 
acelaºi timp conformã cu prevederile Tratatului de Pace de la Versailles, era 
în avantajul ambelor pãrþi - ºi aici se vede înaltul spirit de justiþie al 
reprezentanþilor României - ºi în acelaºi timp garanta acoperirea emisiunei 
biletelor de bancã ale Bãncii Naþionale a României, pentru cã aceste bonuri 
la purtãtor exprimau valutã aur conform articolului 262.

Cu toatã strãduinþa depusã de Guvernul român, cu toatã elocinþa sa, cu 
toatã temeinicia, claritatea ºi legitimitatea incontestabilã a argumentelor 
prezentate, Comisia Reparaþiunilor a ajuns la aberanta concluzie cã 
transportul la Moscova a tezaurului României, nefiind consecinþa directã a 
rãzboiului, România nu poate ridica nici o pretenþie asupra fostelor 
inamice!!!

*  *  *

Aºa dar România, aliata de la început a Puterilor Aliate (nu ca Italia 
venitã mai târziu din tabãra Puterilor Centrale), invadatã de trupele germane 
ºi ocupatã în cea mai mare parte de acestea, silitã de a-þi retrage la Iaºi 
întreaga administraþie în frunte cu Guvernul, silitã sã-ºi punã la adãpost în 
Rusia aliatã tezaurul sãu, sfãtuitã în acest sens de Puterile aliate, ajunsã în 
situaþia criticã de a se refugia în pribegie însuºi Guvernul þãrii, operaþie 
convenitã cu Guvernul Rusiei, situaþie criticã provocatã exclusiv de 
agresiunea armatelor germane asupra teritoriului naþional al României pe 
care l-au ocupat prin operaþiuni de rãzboi, - România nu putea ridica nici o 
pretenþie asupra forþelor inamice”: Tratatele diplomatice, fie ele de 
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relevanþã istoricã, rãmân uneori tributare negocierilor. Or negocierea este 
incompatibilã cu spiritul de justiþie ºi înclinã balanþa de obicei spre cei 
„mari”! Dovadã cã România aliata Puterilor Aliate învingãtoare în primul 
rãzboi mondial, nu a avut dreptul sã-ºi redobândeascã tezaurul de aur furat ºi 
nerestituit nici pânã astãzi, dupã aproape nouã decenii !

Guvernul Regatului României nu s-a înclinat în faþa acestei nedreptãþi 
strigãtoare la cer.

Clasa politicã din acele vremuri se identifica fãrã ezitare cu „destinul 
istoric” al þãrii, mai presus de interesele partizane. Intervenþia filogenarului 
Al. Marghiloman, personalitate marcantã a opoziþiei, pe lângã Autoritatea 
germanã de ocupaþie, pentru tezaurul României, nu a fost un caz singular.

In baza aliniatului 3 al rezoluþiei adoptate de Consiliul Suprem al 
Puterilor Aliate la Cannes în 06 ianuarie 1992, Guvernul României a depus 
la Conferinþa Economicã de la Genua un memoriu amplu documentat prin 
care cerea Puterilor întrunite la Conferinþã în aprilie 1922 restituirea 
integralã ºi neîntârziatã a tezaurului României depozitat la Moscova în 
timpul ºi din cauza operaþiunilor de rãzboi.

Redãm mai jos textul acestui memoriu, în traducerea noastrã din limba 
francezã.

MEMORIU
prezentat Conferinþei de la Genua din aprilie 1922

privind tezaurul României depozitat la Moscova
în timpul ºi din cauza rãzboiului.

„Depozitul fãcut de România în Rusia, denumit în mod curent 
„Tezaurul român de la Moscova”, este compus din:

1. Totalitatea valorilor metalice în aur ale Bãncii Naþionale a 
României, bancã privatã cu privilegiu de stat.

2. Bijuterii aparþinând Maiestãþii Sale Regina României.
3. Depozitul Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României, 

aparþinând particularilor ºi constând în valori, titluri, bijuterii, documente, 
acte de familie, testamente, tablouri de maeºtri etc.

4. Valori ºi arhive aparþinând instituþiilor financiare ºi bãncilor 
private (arhive ale Creditului Funciar Rural, conþinând acte de proprietate 
ale unui numãr mare de bunuri funciare). 

5. Documente, cãrþi rare, arhive ºi tablouri aparþinând Academiei 
Române ºi Pinacotecii etc.
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Acest depozit a fost constituit în urma evenimentelor provocate de 
rãzboi în urmãtoarele împrejurãri.

În luna septembrie 1916 sub ameninþarea invaziei teritoriului 
(României - n.n.) de cãtre inamic, în momentul în care sub presiunea 
formidabilã a acestuia, forþele române fiind silite sã se replieze luptând, 
Guvernul român a fost obligat, la rândul sãu, sã ia de acord cu statele 
majore aliate, în afarã de mãsurile dictate de împrejurãri, ºi alte mãsuri de 
conservare printre care în primul rând s-a hotãrât evacuarea valorilor ºi 
transferul la Iaºi a sediului ºi avuþiei Bãncii Naþionale a României. 
(Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 2080 din 08 decembrie 1916).

Precipitarea impetuoasã a forþelor inamice pe frontul oriental de sud-
est a dobândit atât de mare importanþã, încât stabilizarea frontului a devenit 
nesigurã. Guvernul român a fost obligat de acest fapt sã prevadã noi mãsuri 
de securitate generalã. Împrejurãrile erau de aþa naturã încât apãruse 
gândul la dura eventualitate a abandonului solului naþional. România a fost 
sfãtuitã (de Puterile aliate - n.n.) atunci sã punã în siguranþã la Moscova 
stocul metalic (în aur - n.n.) al Bãncii Naþionale a României. (sublinierea 
noastrã). O înþelegere intervenitã în aceastã chestiune între Guvernul 
român ºi Guvernul rus la data de 14/27 decembrie 1916 stabilea 
condiþiunile acestei acþiuni. (scrisoare semnatã de ministrul Rusiei la Iaºi 
generalul Mossoloff) transportul stocului metalic al Bãncii Naþionale a 
României a fost efectuat în condiþiile prevãzute ºi depozitul compus din 
1.740 casete, controlate în forma cuvenitã de reprezentanþii autorizaþi de 
cele douã guverne, a fost efectuat la Kremlin (Sala Armurilor) în 21 
decembrie/ 3 ianuarie 1917. Protocoalele ºi procese verbale încheiate ºi 
semnate de numiþii reprezentanþi în 16 februarie 1917, datã la care au fost 
terminate operaþiunile de control, constatau valoarea care se ridica la 
314.580.456 franci, 84 centime aur efectiv ºi în plus douã casete conþinând 
bijuteriile Maiestãþii sale Reginei României, evaluate la acea datã la 
7.000.000 franci aur efectiv ºi garantau pãstrarea precum ºi transportul la 
înapoierea în România.

Izbucnind revoluþia în Rusia în 1917, Guvernul provizoriu rus a dispus 
la rândul sãu aplicarea de sigilii pe compartimentele speciale unde se gãsea 
tezaurul român. Securitatea precum ºi intangibilitatea lui continuau deci sã 
fie asigurate de noul regim. În iulie 1917 aceleaºi necesitãþi imperioase ale 
rãzboiului au pus Guvernul român în situaþia de a evacua obligatoriu în 
Rusia ºi valorile ce mai rãmãseserã în Moldova, aparþinând fie statutului
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însuºi, fie Bãncii Naþionale a României, fie altor numeroase instituþii ºi 
bãnci.

Urmare unei noi înþelegeri cu Guvernul rus, confirmatã de ministrul 
Rusiei la Iaºi, la data de 27 iulie 1917 s-a procedat la un nou transport care 
consta în 188 casete, conþinând valoarea de 1.594.336.721 franci, 09 
centime din care 574.523 franci, 57 centime aur efectiv aparþinând Bãncii 
Naþionale a României. Valoarea avuþiei evacuate aparþinând altor instituþii 
financiare, conþinutã în 1 621 casete depãºea suma de ºapte miliarde ºi 
jumãtate. În acest transport au fost de asemenea evacuate, în afara 
valorilor în numerar, bijuterii, tablouri ºi alte diverse depuneri fãcute de 
particulari, acte de proprietate, acte de familie, testamente, arhive de bãnci 
etc.

Reprezentanþii autorizaþi ai celor douã Guverne au semnat, la data de 5 
august 1917, protocoalele constatând depozitarea acestor valori la 
Kremlin, respectiv la Sudnaia Kassna, Guvernul rus garantând, de 
asemenea, conservarea ºi înapoierea în România (sublinierea noastrã). 
Luptele politice între diferitele facþiuni politice înveninându-se tot mai mult, 
situaþia la Moscova a devenit foarte gravã. Sub bombardamentele 
neîncetate ºi printre miºcãrile cele mai anarhice, cu toate vexaþiunile de tot 
felul sãvârºite împotriva personalului românesc din garda depozitelor, 
depozitele au rãmas, un timp, încã intacte. Dar dupã accederea la putere a 
partidului maximalist, reprezentanþii Sovietelor la Moscova au început sã 
manifeste intenþia de a pune mâna pe tezaur ºi pe celelalte depozite ale 
statului român. Tipografia instalatã în acest oraº de Banca Naþionalã a 
României a fost sechestratã, biletele de bancã imprimate sau în curs de 
imprimare au fost ridicate. Guvernul român, prevenit (asupra acestor 
intenþii ºi fapte - n.n.) de cãtre Consulatul General al României a informat 
de urgenþã guvernele aliate de pericolul ce ameninþã depozitele (române -
n.n.) ºi a solicitat concursul lor.

În acest timp, urmare abandonãrii frontului de sud-est de cãtre trupele 
ruseºti, Guvernele aliate au intervenit pe lângã Guvernul român sã dispunã 
luarea unor mãsuri de poliþie împotriva trupelor ruseºti în debandadã, care 
fãceau ravagii în Moldova. Guvernul român cu grija pentru garantarea 
securitãþii depozitelor sale de la Moscova, a condiþionat intervenþia sa de 
garantarea colectivã a tezaurului de cãtre aliaþi (tezaurului nostru evacuat 
la Moscova - n.n.), garanþie care i-a fost datã imediat prin telegrama 
ministrului României la Paris în 21 februarie. (sublinierea noastrã).

65

Din istoria unui tezaur



Urmare acestei situaþii Guvernul Sovietelor de la Petrograd s-a 
declarat în stare de rãzboi cu România. Fapt fãrã precedent în Drepturile 
omului, ministrul României, Diamandi, precum ºi întregul personal al 
Legaþiei, au fost arestaþi ºi încarceraþi la Fortãreaþa Petro - Pawlosk. S-a 
hotãrât execuþia lor, dar în urma intervenþiei energice a ambasadorilor 
Puterilor Aliate, Guvernul sovietic s-a mulþumit sã-i expulzeze.

În aceastã gravã situaþie, Ambasada Franþei la Petrograd a fost 
autorizatã sã reprezinte ºi sã apere interesele României. Consulul General 
al României la Moscova a predat Consulului general al Franþei, odatã cu 
arhivele sale - de acord cu directorul Bãncii Naþionale a României ºi cu 
directorul Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni a României - ºi cheile 
tezaurului român precum ºi documentele originale care confirmau existenþa 
depozitului de la Kremlin (procesul verbal din 7/20 februarie 1918).

În urma intervenþiilor menþionate mai sus, fãcute de Guvernul român pe 
lângã Guvernele aliate pentru a asigura protecþia tezaurului, ambasadorul 
Franþei de la Petrograd a încredinþat Consulului sãu general de la Moscova 
sã facã un demers conservator pe lângã Comisarii poporului. Acest demers, 
la care s-a asociat ºi Consulul General al Angliei, a fost efectuat în 14 
februarie 1918, sub forma unei note verbale, cititã domnului Fritsche, 
Comisar al poporului pentru afacerile externe. În 27 februarie domnul 
Fritsche a cerut Consulului General al Franþei sã-i înmâneze cheile 
depozitului (român – n.n.). La observaþia Consulului General al Franþei cã 
el nu poate consimþi sã predea depozitul nici unei persoane decât 
reprezentantului oficial al României, domnul Fritsche a rãspuns cã 
„valorile aparþinând Guvernului Român au fost pur ºi simplu confiscate în 
baza deciziei Comisarilor poporului din Petrogard ºi în temeiul stãrii de 
rãzboi ºi cã el (Fritsche - n.n.) pretinde predarea cheilor la nevoie prin 
forþã.” (sublinierea noastrã).

Consulul Franþei constrâns în acest fel (nesãbuitã ameninþare cu forþa! 
- n.n.) ºi dupã ce a cerut asistenþa Consulilor generali britanic ºi american, 
a redactat un protocol prin care constata faptele. Dupã ce a luat cunoºtinþã 
de acest protocol, în prezenþa numiþilor Consuli general, Comisarul 
afacerilor externe Fritsche ºi-a limitat pretenþiile sale la predarea cheilor 
cu condiþia ca:

1. predarea sã fie temporarã;
2. deschiderea uºilor ºi vizita sã se facã în prezenþa agentului 

consular francez. (Dupã obrãznicia ºi aroganþa anterioarã rãmase fãrã 
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rezultatul scontat de el, Fritsche recurge prin propunerea de mai sus la o 
mârºavã înºelãtorie, aºa cum se va vedea în urmãtoarele – n.n.).

Dat fiind aceastã nouã propunere, Consulul General al Franþei a cerut 
la rândul sãu o garanþie scrisã referitoare la intangibilitatea valorilor 
române. Domnul Fritsche a consimþit ºi la data de 1/14 martie 1918, sub nr. 
7595 a dat în scris asigurarea cã „valorile Guvernului român, depozitate în 
conformitate cu protocoalele cunoscute, vor rãmâne intacte”. În urma 
acestei declaraþii i-au fost predate cheile, depozitul a fost vizitat ºi, sub 
pretextul cã aparþin Sovietelor, au fost ridicate opt casete, dar care în 
realitate conþineau bilete de bancã româneºti de doi lei, în sumã totalã de 1 
350 000 lei, dupã care cheile au fost restituite Consulului General al 
Franþei. (La acea datã biletele de bancã româneºti aveau acoperire în aur - 
n.n.).

În luna august 1918, dupã arestarea Consulului General al Franþei, 
cheile tezaurului român, pe care el le mai avea în pãstrare, au fost predate 
Consulului General al Danemarcei, însãrcinat de acum înainte cu protecþia 
intereselor franceze.

Este de remarcat cã în acel timp Banca Naþionalã a României, 
intervenind pe lângã Comisarul poporului pentru afacerile externe, prin 
intermediul Consulatulului General al Norvegiei, însãrcinat cu protecþia 
intereselor româneºti, spre a obþine restituirea arhivelor sale precum ºi 
biletelor de bancã imprimate ºi hârtiei speciale sechestrate la Tipografia 
(Bãncii Naþionale a României - n.n.) din Moscova Comisarul afacerilor 
externe a rãspuns Consulatului Norvegiei cã în aceastã chestiune privind 
România, el nu putea decide nimic, fãrã avizul „tovarãºului Rakowsky”,
preºedintele Sovnacorni (nr. 355 din 9 septembrie 1918). Acest aviz nu a fost 
de altfel comunicat niciodatã.

Începând cu data aceasta un „greu mister” apãsa asupra destinului 
tezaurului român de la Moscova. Ar exista toate motivele de a crede cã acest 
tezaur nu se mai gãseºte în starea sa anterioarã, ci el ar fi fost luat ºi 
dispersat.

Când Guvernul Sovietelor a propus Guvernului român sã antameze 
negocieri privind navigaþia pe Nistru, chestiunea tezaurului a fost pusã dar 
invers, de înºiºi delegaþii ruºi, care au pretins reprezentanþilor români sã 
renunþe la restituirea tezaurului. (sublinierea noastrã).

Mai târziu când delegaþii români s-au întâlnit cu delegaþii sovietici la 
Varºovia, aceeaºi chestiune le-a fost pusã de sovietici. Potrivi
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 instrucþiunilor date de Guvernul lor, reprezentanþii români au solicitat mai 
întâi restituirea integralã a tezaurului, înainte de începerea discuþiilor.

În rezumat rezultã clar din faptele expuse anterior cã :
Guvernul român obligat de necesitãþile de rãzboi ºi sub auspiciile 

Guvernelor aliate, încrezãtor pe de altã parte în angajamentele luate de 
Guvernul rus - a dispus transportarea în Rusia, la început stocul metalic al 
Bãncii Naþionale a României de 314.580.456 franci ºi 84 centime, aur 
efectiv ºi douã casete conþinând bijuterii estimate la ºapte milioane franci, 
proprietatea Maiestãþii sale Reginei României, precum ºi, ulterior, mai mult 
de ºapte miliarde ºi jumãtate valori aparþinând fie statului, fie Bãncii 
Naþionale a României, fie altor instituþii financiare publice sau private.

Acest depozit constituie în ansamblul sãu avut privat aparþinând 
particularilor. El este garantat de angajamentele luate de Rusia referitoare 
la conservarea, securitatea sa ºi înapoierea sa în România, dupã cum 
urmeazã:

1. Nota Ministerului Rusiei la Iaºi, nr. 148 din 11 decembrie 1916 
(Anexa A).

2. Protocolul semnat la data de 14/27 decembrie de ministrul Rusiei la 
Iaºi, special autorizat în acest scop de cãtre Guvernul rus, nr. 1267 din 14 
decembrie 1916 (Anexa B).

3. Protocolul semnat la Moscova de reprezentanþii guvernelor rus ºi 
român în 16 februarie 1917 (Anexa C).

4. Nota ministrului Rusiei la Iaºi, nr. 1621 din 24 iulie 1917 (Anexa D).
5. Nota ministrului Rusiei la Iaºi nr. 1672 din 27 iulie 1917 (Anexa E).
6. Protocoalele semnate în 27 iulie 1917 de ministrul Rusiei la Iaºi 

(Anexele F ºi G).
7. Procesele verbale semnate la Moscova de reprezentanþii 

Guvernelor rus ºi român în 5/18 august 1917 (Anexele H ºi I).
Aceste obligaþii nu pot fi contestate.
În consecinþã Guvernul Român împuternicit de dreptul sãu ºi 

sprijinindu-se în ultimul rând pe aliniatul 3 al rezoluþiei adoptate de 
Consiliul Suprem al Puterilor Aliate la Conferinþa de la Cannes din 6 
ianuarie 1922, cere Conferinþei reunite la Genua ca, luând în considerare 
justalui revendicare, sã binevoiascã a hotãrî restituirea integralã ºi 
imediatã a depozitului fãcut de România în Rusia, în împrejurãrile mai sus 
expuse”.

(ss) semnãtura reprezentantului României
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Conferinþa Economicã Internaþionalã de la Genua din aprilie 1922 a 
considerat pe deplin justificatã cererea României de restituire integralã a 
tezaurului sãu de la Moscova ºi a hotãrât prin clauza XIII urmãtoarele:

„Guvernul rus va restitui Guvernului român valorile depozitate la 
Moscova de numitul Guvern român”. (sublinierea noastrã).

Hotãrârea aceasta a fost comunicatã în mod oficial delegaþiei ruse prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Externe a Franþei, la data de 2 mai 1922.

De atunci au trecut optzeci ºi doi de ani dar hotãrârea încã nu s-a aplicat !
Ion I.C. Brãtianu, Primul Ministru al României care a condus delegaþia 

noastrã la Conferinþa de la Genua scria fratelui sãu Vintilã (personalitate 
politicã marcantã din perioada interbelicã) dupã încheierea Conferinþei, 
urmãtoarele: „... Pânã acum a mers bine ... am fãcut mai intime relaþiile cu 
Franþa, le-am stabilit bine, chiar cordiale cu Anglia, am adus pe italieni la 
demonstraþii de amiciþie ºi am menþinut solidaritatea Antantei ... În 
memorandumul rus s-au prevãzut toate cestiunile noastre ... respective 
statu-quo teritorial ºi politic ºi restituirea depozitului de la Moscova. Nu 
trebuie sã vã faceþi iluzii. Nu sunt ºanse sã revedem aurul Bãncii Naþionale, 
care e mâncat !”

Ion I.C. Brãtianu, un distins om politic bine informat ºi clarvãzãtor, a 
avut din nefericire, dreptate!!

Dupã rãzboi relaþiile noastre politice cu Sovietele nu au putut fi reluate 
decât în 1934, pentru cã toate demersurile noastre pentru restabilirea lor se 
izbeau sistematic de reclamarea teritoriului Basarabiei!

În perioada „arondãrii” României de cãtre Puterile occidentale 
„lagãrului socialist”, prin Conferinþa de Pace de la Paris din 1947, 
demersurile guvernelor noastre comuniste pentru restituirea tezaurului 
nostru de la Moscova au fost inexistente. Totuºi în 1956, în scopuri 
propagandistice, ne-a fost restituitã o parte din „Tezaurul de la Pietroasa”: 
Cloºca cu puii de aur (incompletã).

Nicolae Ceauºescu, prezent la Moscova în fruntea unei delegaþii 
româneºti, a avut curajul sã solicite lei Brejnev restituirea tezaurului nostru 
în întregime. Dar Brejnev a refuzat sã recunoascã existenþa acestui tezaur, 
iar la invocarea de cãtre partea românã a declaraþiei publice a lui Trotzki, 
ºeful Guvernului rus, fãcutã la ordinul scris al lui Lenin, cã „Tezaurul va fi 
restituit dar nu oligarhiei ci în mâinile poporului”, Brejnev a trecut la 
intimidarea pãrþii române, perorând despre principiile politicei frãþeºti ale 
internaþionalismului proletar, ce nu puteau fi încãlcate fãrã mari riscuri !
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În 1990, Preºedintele Ion Iliescu a solicitat deasemenea lui Gorbaciov 
restituirea acestui tezaur, la care Gorbaciov a replicat cu totalã candoare: 
„Nu cunosc ... Este necesar sã ne documentãm în aceastã privinþã.”

Cu ocazia încheierii Tratatului de prietenie cu Federaþia Rusã în anul 
2003, partea românã a ridicat din nou chestiunea restituirii tezaurului, dar a 
aflat cu surprindere cã nici Putin, fostul ºef al Serviciilor de Informaþii al 
Rusiei ºi Preºedintele în funcþiune al Federaþiei Ruse „nu cunoºtea nimic” 
despre acest tezaur. S-a stabilit în consecinþã sã se formeze o ... comisie, care 
sã studieze etc., etc...

Nu cunoaºtem dacã aceastã Comisie a fost formatã ºi nici eventualul 
stadiu al studiilor aprofundate.

Umila noastrã pãrere este cã cel puþin documentele semnificative ºi 
angajante privind obligaþiile de restituire a tezaurului de cãtre Rusia, expuse 
în prezenta lucrare, în afarã de multe altele, se pot descoperi cu uºurinþã în 
arhivele diplomatice, fãrã „studii aprofundate”. Mai greu de descoperit 
rãmâne voinþa politicã!

PERPETUAREA UNUI ABUZ
(Recapitulare)

Primul rãzboi mondial a izbucnit la 28 iulie 1914, când armata 
Imperiului Austro-Ungar a atacat Serbia pretextând uciderea la Saraievo a 
prinþului Franz Ferdinan, moºtenitorul tronului imperial de cãtre Gavril 
Prinkip, un student sârb.

Rãzboiul s-a extins imediat, antrenând în final 33 de þãri cu o populaþie 
de peste un miliard de locuitori.

Combatanþii principali: Puterile Centrale agresoare (Austro-Ungaria, 
Germania) versus Puterile Aliate (Franþa, Anglia, Rusia, la care în 1916 s-a 
raliat ºi România). 

Spre finele anului 1916 ofensiva puternicã a Puterilor Centrale pe 
frontul din România a silit Guvernul român sã se refugieze în Moldova la 
Iaºi, împreunã cu Familia Regalã, cu Banca Naþionalã ºi cu toate instituþiile 
centrale.

Situaþia pe front devenind alarmantã, Guvernul României, dupã o 
consultare prealabilã cu Puterile Aliate ºi cu acordul ferm al Rusiei, a hotãrât 
transportul ºi depunerea în siguranþã a tezaurului la Moscova.
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S-au efectuat douã transporturi:
- primul la data de 14/27 decembrie 1916 constând din 1740 casete în 

valoare de 321.580.456,84 lei aur ºi 2 casete cu bijuteriile Reginei Maria, în 
valoare de 7.000.000 lei aur;

- al doilea transport la data de 27 iulie, constând din 3.549 casete în 
valoare totalã de 9.416.417.177,93 lei aur.

Cu ocazia ambelor transporturi ale tezaurului s-au încheiat protocoale, 
atât la plecarea de la Iaºi, cât ºi la sosirea la Moscova ºi depozitarea la 
Kremlin ºi la Sudnaia Kassna, semnate de reprezentanþii autorizaþi ai 
Guvernului României ºi ai Guvernului Rusiei, aceºtia din urmã garantând 
conservarea, securitatea ºi înapoierea în România la cererea acesteia.

În 1917 a izbucnit revoluþia în Rusia, familia Þarului Nicolae al II-lea a 
fost arestatã ºi Guvernul Imperial înlãturat.

Guvernul provizoriu prezidat de Trotzki, la ordinul lui Lenin a declarat 
public cã bolºevicii „vor restitui tezaurul României, dar nu oligarhiei, ci 
poporului român”. În aceastã situaþie gravã, Guvernul României, prin 
ministrul sãu la Paris, Victor Antonescu, a solicitat Primului Ministru al 
Franþei, Georges Clemenceau, „Le Tigre” garantarea tezaurului român de la 
Moscova. El a acceptat sã garanteze 310 milioane aur dupã ce a luat acceptul 
aliaþilor. 

Guvernul bolºevic a continuat abuzurile, mergând pânã la arestarea ºi 
întemniþarea în Fortãreaþa Petro-Pawlosk, a Ministrului României în Rusia, 
Diamandi, cu intenþia de a-l executa, dar la intervenþia energicã a Puterilor 
Aliate acesta a fost eliberat ºi expulzat imediat.

Cheile tezaurului român au fost predate Consulului General al Franþei la 
Moscova, acesta reprezentând interesele României în Rusia. Continuând 
ºirul de abuzuri ºi de sfidare a dreptului internaþional, Comisarii Poporului 
au arestat ºi Consulul General al Franþei ºi l-au expulzat. Cheile au fost 
predate Consulului Danemarcei. Acesta fiind obligat sã se înapoieze în þarã a 
fost rugat de Guvernul României sã ia cheile cu el ºi sã le predea 
Ministerului Afacerilor Strãine al Franþei. Nu peste mult timp au fost
obligaþi sã pãrãseascã Rusia bolºevicã ºi ultimii delegaþi români, 
reprezentanþii Bãncii Naþionale a României.

Astfel tezaurul României de la Moscova a încãput pe mâinile 
bolºevicilor, de acum ne mai fiind stânjeniþi de nimeni. Pe piaþa 
internaþionalã au fost gãsiþi în circulaþie „carolinii” româneºti din tezaur 
(moneda de aur bãtutã sub domnia lui Carol I). Sovietele bântuite de anarhie,
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atinse de colaps economic, au recurs la jefuirea tezaurului, pentru a-ºi 
asigura importurile acceptate numai contra aur.

Întunecata istorie a tezaurului României de la Moscova nu s-a sfârºit. 
Un tragic destin al naþiunii noastre agresate, jefuite de nãvãlitorii de ieri ºi de 
astãzi, care ne-au cotropit teritoriul  naþional, ne-au pustiit ogoarele, ne-au 
scrumit vetrele, ne-au  înºfãcat avuþiile, ne-au rãpit tineretul, când n-au 
apucat sã-l ucidã, ne-au furat pânã ºi luminile culturii, ne-au falsificat 
istoria, au dus ºi mai duc ºi astãzi o barbarã campanie de deznaþionalizare a 
românilor rãmaºi în afara graniþelor noastre teritoriale anexate de ei cu forþa 
ºi prin jocul obscur uneori al culiselor geopolitice.
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