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ABSTRACT: Several dramatic moments took place during the Second 
World War and little after in the history of the „Grigore Antipa” 
National Musem of Natural History from Romania. In 1942 it was 
intended to move the museum to another location and demolish 
the old building dating from 1908. Grigore Antipa succeeded in 
saving the museum through an inteligent and firm campaign at 
the highest state level. On March 9, 1944 Grigore Antipa died due 
to heart problems, followed by his wife, Alina, who comited sui-
cide. In June 1944 the museum, bought by the Ministry of National 
Education, received Prince Aristide Caradja’s collection of butter-
flies from Grumăzeşti, Neamţ, the most valuable of all collection 
of this museum. On June 28, 1944 the first bombs fell over Victoria 
Square, one of which fell in front of the museum, destroying the 
glass roof of the middle part of the building. The next bombard-
ment took place on August 24, 1944, executed by the Germans; four 
bombs hit the southern part of the museum building, producing a 
lot of damages to the furniture and to the collections. The staff of 
the former Museum of Bessarabia from Chisinau were hired by the 
„Grigore Antipa” Museum from Bucharest.
KEYWORDS: Grigore Antipa’s death, Prince Aristide Caradja’s 
collection of butterflies, bombardments.

În 15 iunie 1942, în plin război, Grigore Antipa adresa un memoriu 
Ministrului Instrucţiunii Publice şi Cultelor (aflat la Biblioteca Academiei, 
secţia Manuscrise) în care se opunea planului de demolare a construcţiei 
din 1908 şi mutarea muzeului în alt loc:
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„Am onoarea a vă înainta alăturat copia adresei cu No. 35 din 9 mai 
a.c. (Direcţia Planului şi Sistematizării), pe care am primit-o acum din par-
tea D-lui Primar General al Capitalei. După cum vedeţi, Dl. Primar General 
ne comunică, în esenţă, ca, prin planul ce s’a decretat pentru sistematizarea 
Pieţei Victoriei, s’a hotărât: „ca Muzeul de Ştiinţe Naturale să fie dărâmat, 
urmând ca pe terenul ocupat de acest muzeu să se construiască Ministerul 
de Finanţe”, că „conform dispozițiunilor din ordin superior” Muzeul nu se 
va dărâma decât după reconstruirea lui pe alt teren: „că Primaria a destinat, 
pentru mutarea muzeului un teren pe proprietăţile Municipiului în parcul 
Kiselef îndărătul Monumentului Regelui Ferdinand, care va fi mutat in 
Piata Victoriei”.

În consecinţă Dl. Primar mă invită sa iau contact cu D-sa, pentru a 
stabili condiţiile unei convenţiuni ce urmează a fi încheiată cu Primaria 
pentru trecerea terenului din posesia Primăriei în posesia Muzeului.

Iată dar o serie de hotărâri de care depinde soarta unuia din cele mai 
importante Instituţiuni culturale ale ţării, care luată, sub pretext de „urba-
nism”, fără ştirea şi consimţământul Ministerului de care depinde această 
Instituţie şi fără a se lua măcar avizul persoanelor competente care au 
creat, organizat şi dezvoltat acest Institut, ajuns de reputaţie mondială şi 
servind ca model de organizare Muzeelor din străinătate.

Fig. nr. 1 – Grigore Antipa (1867–1944)
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E drept că, în Noiembrie 1941, aflând din ziare că la Primărie s’ar fi 
propus dărâmarea Muzeului şi că s’ar fi intervenit chiar în acest sens la 
conducătorul Ţării, deşi nu puteam să cred că aşa ceva ar fi posibil, am 
scris în grabă un memoriu, pentru a explica greşeala mare care s-ar face 
aprobând o astfel de propunere. Pe acest memoriu l’am prezentat atunci 
D-lui Mareşal Antonescu şi mi-a comunicat apoi, (cu adresa No. 3122 din 
25 Nov. 941) următorul răspuns: „Privitor la memoriul Dv. No. 237/941, 
înregistrat la Cabinetul meu sub No. 3122/292260/941, am onoarea a vă 
face cunoscut că pentru moment nu este nici o primejdie, totul fiind încă în 
studiu” Ministru Subsecretar de Stat E. Otetelişanu. Pe lângă acestea D-sa 
mi-a mai comunicat verbal că D-l mareşal i-a spus: „Acum nu e vremea de 
asemenea cheltuieli” .

Şi muzeul a rămas pe loc până astăzi, deşi au mai existat astfel de 
propuneri de mutare şi după aceea, cel puţin două în ultima perioadă a 
comunismului. 

Fig. nr. 2 – Clădirea Muzeului „Grigore Antipa” între 1933 şi 
1940, înainte de cutremurul care a distrus complet basorelieful 

„Zoologia” realizat de Dimitrie Paciurea de pe fronton

La 9 martie 1944, de Sfinţii Mucenici, însă Grigore Antipa, realizato-
rul şi organizatorul Muzeului care din 1 aprilie 1893 îi condusese ca nimeni 
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altul destinele, care din 24 mai 1938 îi purta numele, se mută împreună cu 
iubita soţie, Alina, din această lume. Singurul care relatează într-un text 
publicat acest moment este colaboratorul său cel mai fidel, Mircea Paucă 
(1998). „În noaptea de 8 spre 9 martie, după miezul nopţii, Dr. Antipa 
a constatat că i se întâmplă ceva neobişnuit. A sunat femeia din casă (o 
săsoaică din Transilvania care facea menajul soţilor Antipa) spunându-i 
să cheme medicul. Abia peste vreo oră, acesta – un medic, în acel timp, 
militar – când a sosit nu a mai putut face altceva decât să constate decesul. 
În această situaţie, medicul a anunţat să vină rudele.”

Fig. nr. 3 – Alina (Alexandrina) n. Petrescu şi Prof. Gr. Antipa pe catafalc, 
uniţi şi dincolo de moarte (Universul, 11 martie 1944) (Biblioteca Academiei 

Române) (n. n. se poate vedea o icoană pe pieptul lui Antipa)

Tot de la Mircea Paucă ne-au rămas mărturii extrem de importante 
legate de ceremonia funebră, de cei care au venit pentru a-şi prezenta con-
doleanţele, dar şi grozăvia deciziei Alinei Antipa de a-şi curma zilele golind 
un tub cu Luminal. Mircea Paucă a fost cel care s-a ocupat de toate formali-
tăţile, inclusiv de incinerarea celor doi şi montarea urnelor într-o mică nişă 
din peretele stâng ce separă holul de sala centrală, nişă în care au rămas 
până în 2008 când muzeul s-a închis pentru renovare. În ziarul „Universul” 
nr. 70 din sâmbătă 11 martie 1944 este anunţată cumplita veste, dimpre-
ună cu discursurile ţinute la catafalc de Prof. Traian Săvulescu în numele 
Academiei Române, Prof. Vintilă Mihăilescu în numele Ministerului 
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Culturii Naţionale şi Prof. Theodor Capidan din partea „Fundaţiei 
Elias”. Au mai luat cuvântul, Theodor Buşniţă, din partea Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor, Zaharia Popovici, directorul Institutului Bio-
oceanografic din Constanţa (înfiinţat de Antipa în 1931) şi Mircea Paucă 
în numele Muzeului „Grigore Antipa”. În acelaşi număr un articol emoţi-
onant despre Antipa semnează Prof. Raul Călinescu. Mircea Paucă explică 
decizia incinerării celor doi prin faptul că Antipa nu s-a ocupat vreodată 
să-şi cumpere un loc de veci, iar în vreme de război era extrem de dificilă 
găsirea unui loc la cimitir.

Acelaşi ziar menţionează şi o parte din personalităţi: reprezentanţi 
din partea Mareşalului Ion Antonescu, cdor. Popescu-Deveselu, a vice-pre-
şedintelui Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu, col. Galin, Ministrul 
Culturii Naţionale Ion Petrovici, Ministrul Agriculturii şi domeniilor, 
Ion Marian, Prof. Horia Hulubei, rectorul Universităţii Bucureşti, Prof. 
Dimitrie Gusti, Prof. Gheorghe Macovei, directorul Muzeului de Geologie, 
Prof. George Brătianu, Mihail Sadoveanu, Prof. Gh. Ionescu Siseşti, 
Simion Mehedinţi, Prof. Sacerdoţeanu, Prof. Dimitrie Caracostea, Prof. 
Ion Nestor, Pan Halippa, Prof. Nichifor Crainic, Prof. Nicolae Leon, Prof. 
Ion Lepădatu, preşedintele Academiei Române, Emil Petrini, directorul 
„Fundaţiei Elias”, Prof. Enric Otetelişanu, Amiral Bălănescu, Prof. Dimitrie 
Pompei, d-na şi dl Cancicov, Andrei Rădulescu, prim-preşedinte al Curţii 
de Casaţie, Baron von Killinger, ministrul Germaniei la Bucureşti, Prof. P. 
P. Negulescu, Ludovic Mrazec, Ioan Al. Brătescu-Voineşti, I. M. Mitilineu, 
Prof. C. Motaş, baronul Stârcea, sculptorul Alfandary care a luat şi masca 
mortuară a lui Antipa, Prof. A. Popovici-Bâznoşanu, Prof. Ţiţeica, ing. 
Ion Vardala, Prof. Octav Onicescu, Prof. Stoilov, pictorul Ion Ţuculescu, 
Atta Constantinescu, Preot Nicolae M. Popescu, parohul Bisericii Izvorul 
Tămăduirii de lângă muzeu şi mulţi alţii (aproximativ 100, conform cu 
cartea de condoleanţe), între care şi familia, copiii lui Nicolae Leon (posibil 
ca cele trei femei îndurerate care se văd în fotografie lângă catafalc să fie dr. 
Lucia Borcea, soţia savantului Ioan Borcea, Nineta Alimănişteanu, soţia 
ministrului minelor Alimănişteanu şi Corina Sombart, soţia filozofului 
german Werner Sombart), dar şi cumnata sa, Angela, soţia fratelui vitreg, 
Dumitru Antipa.

În extrasul din Registrul Stării Civile pentru morţi pe anul 1944 al lui 
Grigore Antipa, este menţionat că decesul a fost declarat de Ilea Năstase 
(?), de 48 de ani, funcţionar comercial, domiciliat în Bucureşti, Calea 
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Şerban Vodă, nr. 183, actul fiind eliberat în 10 martie, pe baza certifica-
tului nr. 72 din 9 martie 1944. Ora morţii: 4.30 dimineaţa. Cauza nu este 
menţionată, o găsim pomenită doar de Paucă, infarct miocardic.

Şi astfel se încheia, într-un Bucureşti cuprins de vâltoarea războiului, 
viaţa închinată în totalitate intereselor acestei ţări, a lui Grigore Antipa, 
personalitate de excepţie a României, care după aproape 70 de ani continuă 
să fascineze şi să uimească prin multitudinea domeniilor în care a strălucit, 
încă insuficient cunoscute. La 1 iulie 1899 se căsătorise cu Alexandrina 
(1873–1944), fiica mai mică a doctorului Zaharia Petrescu, elevul strălucit 
al doctorului Carol Davila (cununaţi la Sfânta Mitropolie).

Fig. nr. 4 – Extras din registrul stării civile pentru morţi pe anul 1944 pentru 
Grigore Antipa (Arhiva Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)

În 17 septembrie 1943, savantul şi prinţul Aristide Caradja, îngrijorat 
de soarta României în război, de perspectiva nu prea îndepărtată a intră-
rii trupelor sovietice pe teritoriul ţării, adresa Prof. Mihai Ionescu de la 
Facultatea de Biologie din Bucureşti, care ţinea legătura cu Ministerului 
Culturii Naţionale, următoarea scrisoare (aflată în copie la Biblioteca 
Academiei Române, Secţia Manuscrise, fondul Aristide Caradja):
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Fig. nr. 5 – Scrisoarea lui Aristide Caradja de ofertă de vânzare a colecţiei 
sale, 17 septembrie 1943 (Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, 

fond Aristide Caradja) (notă cu creionul în colţul stânga sus: „Scrisoare 
adresată lui M. Ionescu (profesor universitar, expert în lepidoptere), care 

a ţinut legătura cu Ministerul şi a înaintat actele pentru cumpărare.”)

„Moşia Grumăzeşti, 17 Sept. 1943, 
prin Tg. Neamţ,

COPIE
Monsieur,

Je reçois à l’institut de Mr. C. Motaş une lettre qui me dit qu’un nouvelle 
intervention auprès du Ministère de la Culture Nationale devient necessaire 
au sujet de la vente de ma biblioteque Entomologique et de ma collection, 
parceque j’aurais demandé le payenrent integral de la somme de 8,5 millions. 
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Toute l’affaire ayant été traités jusqu’à présent exclusivement et directement 
par l’extremis de Mr. Motaş, je ne suis pas permis de faire une demande deri-
ere son dos. J’admittais cependant comme naturel et normal que le Ministère 
me payennt toute la somme à la conclusion de l’affaire ainsi qu’il ètait convenu 
entre Mr. Motaş et moi dès le dèbou c. a. d. il y a plus d’un an.

Je suis vieux et malade et nţaurai plus longtemps à vivre, j’espérais pouvoir 
valorifier les 8,5 millions de la façon la plus avantageuse pour moi et ma famille, 
ce qui ne pourait pas se faire en ne recevent que des rates échalonnées.

Quoi qu’il en soit je vous prie de faire une nouvelle intervention auprès du 
Ministère en invoquant les motifs susindiques pour obtenir au moins que les 
sommes échalonnés se succèdent dans le plus court espaces de temps possible. 
Je suis certain que si vous vous adressiez au Marèchal, cela faciliterait les choses 
grandement.

Je vous donne pleins pouvoire pour arranger l’affaire au mieux de mes 
intérets.

Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de ma parfaite consideration. 
Aristide Caradja.”

Fig. nr. 6 – Prinţul Aristide Caradja
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Tot în acest fond documentar există adresa nr. 5.180/944 din 20 ianu-
arie 1944 a Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor, Direcţiunea 
Contabilităţii, adresa poştală Strada Spiru Haret, Nr. 12, s. II, către 
Laboratorul de Zoologie, Universitatea Bucureşti, strada R. Poincaré, Nr. 14:

Fig. nr. 7 – Decizia Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor de 
cumpărare a colecţiei de lepidoptere a lui Aristide Caradja, 20 ianuarie 1944 
(Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, fond Aristide Caradja)

„Referindu-ne la adresa Preşedinţiei Consiliului de Miniştrii, 
Nr. 311.129/C. A/944, prin ca ni s’a comunicat că Domnul Mareşal Ion 
Antonescu Conducătorul Statului a pus următoarea rezoluţie pe nota de 
perzentare a cererii Facultăţii de Ştiinţe, prin care se solicită aprobarea de 
a se cumpăra colecţia de lepidoptere împreună cu biblioteca ştiinţifică de 
specialitate a D-lui Aristide Caradja, oferită la preţul 8.500.000.
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„Să se ia tot ce se poate lua.
„Plata din fondurile date de B. N. R.
„Secretariatul să urmărească executarea.”
Avem onoarea a vă face cunoscut că urmează ca o comisie să evalueze 

ceeace se poate lua; să inventarieze în mod amănunţit şi să stabilească 
valoarea. 

Ulterior se va face prin Direcţia Contencios contractul de 
vânzare-cumpărare.

Se va solicita apoi Preşedinţiei Consiliului de Miniştri ca în con-
formitate cu rezoluţia D-lui Mareşal Conducător să dea dispoziţiuni B. 
N. R.-ului prin Ministerul de Finanţe, să elibereze suma necesară, după 
recepţionare.”

Tot aici există şi două adrese ale Ministerului Culturii Naţionale şi 
Cultelor, fără date, cu numere de ordine diferite, 154652 şi 11486, legate 
de comisiile care vor prelua colecţia şi biblioteca de la Grumăzeşti, comisii 
diferite. Din păcate nu putem cu certitudine care din ele a rămas valabilă 
până la urmă.

Adresa nr. 154652 a Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor, 
Direcţiunea Învăţământului Superior (fără dată): „La propunerea D-lui prof. 
C. Motaş, dela Universitatea din Bucureşti, avem onoarea a vă face cunoscut că 
Ministerul vă autoriză să plecaţi la Grumăzeşti în Jud. Neamţ, pentru a stabili 
devizul de cheltuieli şi a executa operaţiile impuse de achiziţionarea colecţiei şi 
bibliotecei D-lui Aristide Caragea.

În acest sens vă rugăm a lua contact cu D-l Prof. C. Motaş, directorul 
Staţiunii Zoologice din Sinaia.

Ministru,
Director,

Completat cu cerneală, în stânga jos, 
A fost trimisă D-lui Dr. Knechtel, Conf. Agronomie, Bucureşti,
D-lui Dr. M. Băcescu, Muz. Ist. Nat. Bucureşti,
D-lui Gh. Potişel, St. Zoologică Sinaia,
D-lui I. R. Mircea, Pângăraţi, j. Neamţ.”

Adresa nr. 11.728 a Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor, 
Direcţiunea Învăţământului Superior (fără dată): „În revenire la adresa 
noastră Nr. 11.486, din 25.II.1944, avem onoarea a vă face cunoscut că 
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delegaţia care va efectua inventarul colecţiei Caradja, este formată din 
Domnii: Constantin Motaş, profesor universitar, Raul Călinescu, confe-
renţiar universitar, membru, M. Ionescu, – şef de lucrări – membru, M. 
Băcescu – şef secţie – membru, Gh. Potişel, monteur, membru.

Autorităţile sunt rugate să dea comisiei tot concursul pentru aducerea 
la îndeplinire a mandatului.

Secretar General, ss. Indescifrabil.”
Fila XXIX: „Recapitulare generală
Dulapul Nr. I conţine 50 cutii 2041 expl. Val. 363.700
Dulapul Nr. II conţine 25 cutii 522 expl. Val. 149.200
Dulapul Nr. III conţine 12 cutii 612 expl. Val. 133.400
Dulapul Nr. IV conţine 12 cutii 390 expl. Val. 71.200
Dulapul Nr. V conţine 50 cutii 6143 expl. Val. 472.600
Dulapul Nr. VI conţine 20 cutii 2332 expl. Val. 121.100
Dulapul Nr. VII conţine 12 cutii 2686 expl. Val. 154.500
Dulapul Nr. VIII conţine 75 cutii 11362 expl. Val. 1.059.300
Dulapul Nr. IX conţine 150 cutii 29259 expl. Val. 1.670.900
Dulapul Nr. X conţine 25 cutii 14364 expl. Val. 976.000
Dulapul Nr. XI conţine 8 cutii 1211 expl. Val. 232.500
Dulapul Nr. XII conţine 20 cutii 4516 expl. Val. 685.000
Dulapul Nr. XIII conţine 20 cutii 2934 expl. Val. 581.000
Dulapul Nr. XIV conţine 48 cutii 1471 expl. Val. 193.000
Dulapul Nr. XV conţine 20 cutii 379 expl. Val. 136.600
–--------------------------------------------------------------------
Dulapuri 15 547 cutii 80222 exepl. Val. 7.000.000
Biblioteca cuprinde 253 volume (tratate)
1082 fascicole de publicaţii periodice
1478 diferite extrase
–--------------------------------------------
2813 buc. Valoare totală 1.500.000
Preşedinte Membrii R. Călinescu
C. Motaş Dr. M. Ionescu
Dr. M. Băcescu
Gh. Potişel
18 martie 1944”
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Fig. nr. 8 – Prima pagină a unei scrisori a lui Aristide Caradja adresată 
Directorului Muzeului „Grigore Antipa”, Nedelea, 18. 06.1944 (Arhiva 

Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)

Colecţia, „transportată în bune condiţiuni cu ajutorul preţiosului con-
curs al Dl. Gen. Pantazi, Ministrul Apărării Naţionale”, este recepţionată 
în muzeu în 14 iunie 1944 şi sunt verificate toate cutiile pentru depistarea 
dăunătorilor, operaţiune efectuată de dr. Victoria Iuga. 

Despre bombardarea muzeului în 1944 scriu pentru prima dată 
Ionescu şi Schnapp. (1957), dar cu o referire destul de vagă şi parţial inco-
rectă, vorbind de 15 bombe care ar fi lovit în august 1944 partea centrală; tot 
ei vorbesc că ar fi fost distruse 40% din colecţiile muzeului. Până acum este 
singura menţiune a acestui fapt. Posibil ca articolul să fie ilustrat cu două 
fotografii avându-l ca autor tot pe Mihai Băcescu. Autorii menţionează că 
bombele nu au explodat datorită ploilor din toamnă (?!). O relatare mult 
mai exactă găsim în Marinescu & Ionescu (1985).
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Fig. nr. 9 – Intrarea personalului, aripa sudică, după 
bombardamentul german (Ionescu & Schnapp, 1957)

Fig. nr. 10 – Spatele muzeului, aripa sudică

După numai zece zile de la expedierea scrisorii, muzeul este afectată 
de acţiunile militare din timpul războiului, o bombă cade in faţa clădirii în 
28 iunie1944, aruncat de anglo-americani, bombă care viza desigur clădirea 
de vis a vis, cea a Consiliului de Miniştri, iar alte patru, în 24 august, arun-
cate de aviaţia germană, lovesc aripa sudică a muzeului, produc stricăciuni, 
dar din fericire nu explodează.

În 30 iunie, prin adresa nr. 60, se raportau distrugerile provocate de 
bombardamentul anglo-american din 28 iunie 1944, şapte bombe au căzut 
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pe terenul muzeului din spate şi lateral, alte şapte în Piaţa Victoriei. Suflul 
exploziilor a spart luminatorul. Avem şansa de a vedea câteva aspecte gra-
ţie regretatului Acad. Mihai Băcescu, prezent atunci în muzeu, care a făcut 
câteva fotografii-document cu acea ocazie (24 august). 

 
Fig. nr. 11 – Holul de la intrare înainte şi după bombardament

         

 
Fig. nr. 12 – Aspect din sala de păsări de la etaj   Fig. 

nr. 13 – Din sălile de păsări, primele măsuri
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Fig. nr. 14 – Biblioteca muzeului de la etaj, aripa sudică, înainte şi după

Fig. nr. 15 – Sala centrală, vitrine cu mamifere (Ionescu & Schnapp, 1957)

 
Fig. nr. 16 – Sala centrală, ceremonia din 23 mai 1933 prin 
care muzeul primea numele de „Grigore Antipa” (stânga), 

aspectul sălii înainte de bombardament (dreapta)
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Iată ce relatează Mircea Paucă (1998) despre aceste evenimente:
„Locuinţa a fost sigilată oficial, situaţie în care a rămas până în prima 

săptămână a lui aprilie, când a început seria bombardamentelor masive din 
Bucureşti. Într-una din nopţi, suflul a spart ferestrele şi a forţat uşile, împrăşti-
ind unele obiecte, mai ales hârtii, până în curtea Muzeului. ... Bombardamentele 
intensificându-se, lucrările localului rămas fără acoperiş, spulberat în zilele de 
24–26 august 1944 şi precipitarea evenimentelor din toamnă...”

Fig. nr. 17 – Sala, după bombardament

La 21 decembrie 1945 este înaintat la minister un raport cu situaţia 
distrugerilor provocate de bombardamente: 

Fig. nr. 18 – Sala elefanţilor de la parter (ulterior sală de conferinţe), 
după bombardament
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„Precizăm că bombardamentul englez de la 28 iunie 1944, n-a lovit direct 
muzeul, ci numai l-a încadrat cu 14 bombe al căror suflu a provocat pagube de 
60 milioane lei (au fost primiţi de la Minister 50.000 lei ca ajutor), în timp ce 
bombardamentul german din 24 august 1944, ne-a lovit în plin clădirea cu patru 
bombe, care ne-au provocat majoritatea pagubelor menţionate mai jos:

Clădirea. Distrugere totală: 19 camere etaj, 15 camere parter, grav avariate: 
locuinţa mecanicului şi magazia, uşor avariate alte 40 de camere,

Acoperişul. 1/3 complet stricat, iar restul găurit, podul pe aceiaşi suprafaţă, 
toată lemnăria distrusă, pagubă evaluată la suma de 20.000.000 lei,

Două luminatoare cu sticlă riglată cu grilaj de fier şi un vitraliu de sticlă 
colorată, 8.000.000 lei,

Zidăria. Exterioară ( faţade, scări, balustrade), 12.000.000 lei,
Interioară (refacere camere), 15.000.000 lei,
Tocuri (uşi, ferestre), parchet, etc., 25.000.000 lei,
Sobe (instalaţii stingătoare şi instrumente), 2.000.000 lei,
Calorifer (reparaţia cazanului, radiatoare, acoperiş şi geamuri), 10.000.000 

lei,
Instalaţia de gaz aerian, de apă (plus puţul american), 
Instalaţia electrică, instalaţia unui closet, 15.000.000 lei,
Mobilier. Toate dulapurile şi vitrinele sfărâmate, total sau parţial, 

10.000.000 lei,
Vitrine din sticlă şi fier, geamuri, cristale, 40.000.000 lei,
Perdele pentru protecţia colecţiilor, 10.000.000 lei,
Colecţii. 14 diorame cu grupurile lor biologice, 10.000.000 lei,
30 mamifere mari şi 140 mici, precum şi numeroase schelete, 50.000.000 

lei,
Păsări, 150 bucăţi, şi întreaga colecţie de cuiburi şi ouă, 20.000.000 lei,
100 dublete animale şi 160 (?) cutii cu insecte, 5.000.000 lei,
Biblioteca. 150 volume, 5.000.000 lei”.

Marinescu & Ionescu (1985), în lucrarea lor dedicată istoricului muzeului, 
menţionează următoarele: „Cele 4 bombe din 24 august au distrus jumătate 
din suprafaţa muzeului (1.100 m²), o treime din acoperiş, luminatorul mare 
şi cel mic, vitraliu de sticlă colorată, sobe, 19 săli etaj, 15 camere parter, 14 
diorame cu grupele lor biologice, parte din colecţiile de peşti, 150 păsări şi 170 
mamifere, uşi, calorifere, ferestre, dulapurile şi vitrinele metalice, geamurile 
lor sparte (geam belgian de 8 mm), afectată şi biblioteca, 150 volume.” 
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Pentru degajarea curţii de moloz şi sticlărie spartă s-au solicitat 20 
prizonieri germani (10 meseriaşi şi 10 salahori) si 5 meseriaşi evrei în 19 
septembrie 1944.

Fig. nr. 19 – Solicitare din partea muzeului (director Dr. M. Băcescu) 
pentru câteva zile a unei echipe de cel puţin 5 oameni ca ajutor pentru 

degajarea curţii şi muzeului după bombardamentul din iunie 1944
(Arhiva Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)

Fig. nr. 20 – Dr. Mircea Paucă (mijloc), Eliza Băcescu, soția dr. Băcescu şi 
un ajutor (?) în spatele muzeului 24 august 1944 (foto Dr. Mihai Băcescu)
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La 23 octombrie 1944, antrepriza Ioan S. Dragomir a început să facă 
reparaţii urgente, definitivate ulterior, 5.080.000 lei a costat doar refacerea 
acoperişului. Lucrările au fost coordonate de ing. Theodor Demetrescu.

Mulţumită spiritului de prevedere al lui Grigore Antipa, nu a avut loc 
vreun incendiu care ar fi avut un efect devastator, alcoolul folosit la conser-
varea animalelor fiind depozitat, subteran, în curtea din spate.

Fig. nr. 21 – Mircea Paucă (stânga) şi Mihai Băcescu (dreapta)

La acea dată în muzeu erau angajate 14 persoane, Dr. Mircea Paucă, 
cel mai vechi din asistenţii lui Antipa, venise în 1934, numit director inte-
rimar din luna mai 1944, Dr. Victoria Raica, Dr. Mihai Băcescu, angajat în 
1940 (care va conduce destinele muzeului între 1964 şi 1988), Ana Ilinca, 
prima secretară a muzeului, Nicolae Voicu, mecanic, Constantin Florescu, 
portar, doi meseriaşi, deveniţi ulterior preparatori taxidermişti, Nicolae 
Semen şi Alexandru Crăciun, Max Bleich, maistru preparator adus de la 
Braşov de Grigore Antipa, decedase în 9 mai 1944, după o lungă suferinţă, 
cinci oameni de serviciu, Victor şi Ion Sibinescu, Gheorghe Pătroi, Ion 
Mitu şi Vasile Trandafir. 

Muzeul primeşte într-o primă fază din partea Ministerului Culturii 
Naţionale 50.000 lei cu titlu de ajutor după bombardamentul din iunie. Cu 
aceşti bani se reuşeşte acoperirea luminatorului spart cu carton gudronat.
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Fig. nr. 22 – Actul donaţie către muzeu făcut de copiii lui Nicolae Leon 
(Arhiva Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)

La 5 martie 1945, moştenitorii defunctului Grigore Antipa, copiii 
fratelui său vitreg, Nicolae Leon, dr. Lucia Borcea (soţia savantului Ioan 
Borcea, decedat la acea dată), Ion Leon, George Leon (profesor universitar, 
ministru al economiei în guvernul condus de mareşalul Antonescu, vice-
guvernator al Băncii.

Naţionale, condamnat pe viaţă şi închis din 1948 până în 1955 la 
închisoarea din Sighet unde se pare că ar fi murit), Nineta Alimăneşteanu 
(soţia ministrului minelor Virgil Alimăneşteanu), Nicolae Leon şi Corina 
Sombart (soţia filozofului german Werner Sombart), fac un act de donaţie 
către muzeul greu încercat, lăsând posterităţii parte din lucrurile dragi lui 
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Antipa, biblioteca şi mobilierul aferent (dulapurile de lemn ale bibliote-
cii, birouri, fotolii, scaune, mese de lucru), prezente şi astăzi în cea mai 
mare parte. Mircea Paucă vorbeşte de existenţa a două testamente, unul 
în favoarea Alinei şi după moartea ei Academiei Române, iar altul descen-
denţilor lui Nicolae Leon. Probabil cel din urmă a fost luat în consideraţie.

Fig. nr. 23 – Lista cu documetele dăruite muzeului de Willy (George) Leon 
în 1944 (Arhiva Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)

Alături de bibliotecă şi de obiectele menţionate, în 1944, Willy 
(George) Leon donează muzeului o serie de acte legate de Antipa: actul de 
deces, o fotografie a slugerului Vasile Antipa, tatăl lui Grigore, din 1849, 
o alta din 1862, în postura de avocat, diploma de la Pescării unde Antipa 
a servit în mod exemplar în două rânduri, broşura din 1933, cea dedicată 
evenimentului din luna mai a aceluiaşi an, adeverinţă Popa Burcă, unul 
dintre colaboratorii importanţi ai lui Antipa, asistent la muzeu, dar şi pro-
fesor de ştiinţele naturii la Colegiul „Mihai Viteazul”, unul dintre cei care 
l-au ajutat la realizarea muzeului în 1908, scrisoare (nume indescifrabil) 
1911 şi o scrisoare a lui Aristide Caradgea.

Începând cu 1 aprilie 1945 au fost angajati la Muzeul „Antipa” conform 
deciziei nr. 131.536/945 a Ministerului Educaţiei Naţionale, 11 specialişti 
şi laboranţi de la desfinţatul Muzeu al Basarabiei din Chişinău. Dintre 
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specialisti îi mentionăm pe Iosif Lepşi, fostul director, Leonid Apostol, 
asistent fără gradaţii, geograf, devenit ulterior paleontolog, profesie avută 
până la pensionarea sa de la muzeu, concentrat în Regimentul 8 Călăraşi 
în 1944–1945, Ion Păscariu, asistent geolog, Xenia Scobiola, prepara-
toare (de insecte), devenită ulterior un entomolog recunoscut, specialist 
în domeniul albinelor, care a lucrat până la pensionare în muzeul din 
Bucureşti, Vlad Zirra, arheolog (ulterior va lucra la fostul Muzeu Naţional 
de Antichităţi), Valeriu Vâlceanu, botanist, Gervin Marcheş, hidrobiolog, 
fost şef al staţiunii limnologice de la Vâlcov, anexa Muzeului Regional al 
Basarabiei (ajuns ulterior la Institutul de Igienă de unde s-a pensionat), 
Liviu Roşca, asistent, Nicolae Tcacenco, laborant, ambii concentraţi din 
1943, despre care nu se mai cunoştea nimic, laborantul Ilie Sarcinschi, un 
excelent taxidermist, alături de Nicolae Semen, concentrat şi el în 1944 şi 
un om de serviciu, Dumitru Cârlan.

Ion Păscariu, originar din Rădăuţi, adresează în 16 ianuarie 1945 o 
scrisoare prin care informează conducerea muzeului că nu are posibilitatea 
de a locui cu soţia şi cei trei copii în Bucureşti, că intenţionează să se mute 
la Rădăuţi unde avea un teren şi o casă, dar casa i-a fost distrusă în război.

În 27 noiembrie 1945, Mircea Paucă îi va da aprobarea lui Ion Păscariu 
să plece la Rădăuţi, ca profesor la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Chiar în aceste condiţii dramatice, meseriaşul Nicolae Semen, care 
lucrase în muzeu încă din 1 aprilie 1939, solicită, după terminarea războ-
iului, în 28 septembrie 1945 un certificat că este angajatul acestui muzeu, 
necesar pentru a urma cursurile la Belle Arte, semnat ca director de dr. 
Mihai Băcescu.

În căutare disperată de a găsi banii necesari refacerii muzeului avariat, 
conducerea va face, în 25 noiembrie 1945, apel către Fundaţia Elias pentru 
ajutor: „În memoria D-rului Gr. Antipa, care a depus atât efort în organi-
zarea Fundaţiei Elias” (Antipa, numit de Academia Română ca persoana 
cea mai îndrituită să recupereze uriaşa moştenire Elias, se va achita în mod 
exemplar de această sarcină, inclusiv de conducerea lucrărilor de ridicare 
a Spitalului „Elias”).

În 4 decembrie 1945, Xenia Scobiola este avansată din funcţia de 
preparator în cea de asistent în locul lui Ion Păscariu, transferat în învă-
ţământul secundar.

În 16 februarie 1946, Direcţia Contabilităţii, Serviciul Inventarului, 
trimite pe adresa muzeului aprobarea Ministerului pentru „scăderea din 
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inventar a pieselor distruse din cauză de răsboiu în valoare de 5.616.300 
lei, vechea evaluare, care se încadrează în dispoziţiunile Legii 620/944, 
rugându-vă să binevoiţi a face cuvenitele scăderi în registrul inventar.” Din 
păcate nu am găsit vreo listă nominală cu piesele distruse.

Fig. nr. 24 – Aprobarea executării lucrărilor de reparaţii la localul 
muzeului de către antrepriza I. S. Dragomir, 23 octombrie 1944 

(Arhiva Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”)

31 martie 1946 proces verbal de recepţie definitivă a lucrărilor efec-
tuate la refacerea muzeului pentru care s-au cheltuiat 10 milioane lei. 
Procesul verbal este semnat de Prof. Constantin Motaş, director şi de 
Dr. Mircea Paucă şi Dr. Mihai Băcescu, membrii din partea muzeului, de 
arhitectul Al. Constantinescu, delegatul Ministerului Educaţiei Naţionale, 
directorul Serviciului Arhitecturii din minister.
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În luna martie 1945 Ministerul Culturii Naţionale decide numirea 
Prof. Constantin Motaş, profesor la universitatea din Iaşi, directorul 
Staţiunii zoologice de la Sinaia a Facultăţii de Biologie din Bucureşti, ca 
director al Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Tot în arhiva Muzeului „Grigore Antipa” se găseşte o scrisoare a col. 
Charles Iliescu care se oferă să ajute pe Motaş în demersul de a obţine bani 
inclusiv prin donaţii pentru refacerea muzeului, se oferă să vorbească cu 
contraamiralul Negulescu ce conducea „Revista Ştiinţelor”. Motaş scrisese 
în ziarul „Poporul” din 13 şi 15 februarie 1946 făcând apel la simţămintele 
oamenilor. Nr. 19–20 din 22 mai 1945 din „Revista ştiinţelor” conţine un 
articol al amiralului Negulescu despre muzeu, în care acesta are ideea unor 
cărţi poştale cu piesele înainte şi după bombardament. Din păcate nu pose-
dăm până acum vreo dovadă că ar fi fost urmat acest sfat.

Fig. nr. 25 – Prof. Constantin Motaş în uniforma 
de lt. aviator decorat cu „Virtutea Aeronautică” 
în Primul Război Mondial (Arhiva Muzeului 

„Grigore Antipa”, donaţie C. Motaş)
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În 15 februarie 1946, Vlad Zirra cere mutarea la Muzeul Naţional de 
Antichităţi, „Întrucât în cadrele Muzeului «Grigore Antipa» nu figurez decât 
pe state şi specialitatea mea nu aduce un aport pentru interesele ştiinţifice 
ale Institutului, ci doar o îngreutăţire a rezolvărilor administrative deaseme-
nea şi subsemnatului prejudiciindu-i, neavând o situaţie clară şi stabilă, Vă 
rog Domnule Director să binevoiţi a-mi da aviz favorabiul ca postul pe care 
îl ocup să treacă în cadrele ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Antichităţi.” 

În 28 februarie 1946, este aprobat transferul colecţiilor muzeului din 
Chişinău de la Craiova la Bucureşti. Muzeul din Chişinau fusese mutat la 
sfârşitul razboiului la Craiova, apoi doar personalul la Bucureşti, mobilie-
rul, colecţiile, mergând în Rusia după o scurtă tentativă, nereuşită, de a le 
păstra la Bucureşti. Muzeul din Cernauţi a fost evacuat la Braşov. 

Prin clauzele armistiţiului, Muzeul Regional al Basarabiei a fost 
desfinţat. 

Tot în arhiva Muzeului „Grigore Antipa” există un act justifica-
tiv datat 9 iulie 1946, pentru suma de 416.200 lei primiţi de muzeu de la 
Direcţia Generală a Pescăriilor Statutlui pentru refacerea muzeului, cheltu-
iţi pentru plata lui Vasile Vâlceanu, a lui Teodor Modval (150.000 lei), către 
Institutul Pasteur (6.000 lei) (??!), deplasări S. T. B. (1.000 lei).

Din data de 29 iulie 1946, provine chitanţa prin care sculptorul Tănase 
Modval, venit din Basarabia (care locuia în Bucureşti, pe strada Lucaci la 
nr. 53), certifică primirea a 100.000 lei pentru restaurarea scheletului de 
mastodont afectat de bombardament; tot el va restaura şi celelalte piese 
mari deteriorate, inclusiv scheletul faimosului deinoteriu. La sfârşitul 
aceluiaşi an, el va reface biogrupul cu condorii sud-americani pentru care 
primeşte 200.000 lei (semnează de efectuarea lucrării, Dr. Mircea Paucă, 
pe post de director interimar). 

Profesorul Motaş, împreună cu Mihai Băcescu, vor finaliza în 1948 
realizarea primei săli de conferinţe a muzeului, cea care va găzdui săptă-
mână de săptămână până în 2008 programe de conferinţe de popularizare. 
Tot profesorului Motaş i se datorează şi prima călăuză a vizitatorului, apă-
rută în 1948. În 1949, însă, pentru Constantin Motaş va urma o altă cale 
hărăzită de Dumnezeu, infernul închisorilor comuniste. Între 21 mai 1949 
şi 25 aprilie 1956 el va străbate spre Dumnezeu drumurile care l-au pur-
tat prin Jilava, Aiud şi Sighet de unde este eliberat în urma intervenţiilor 
unor specialişti străini deşi avea o condamnare de 20 de ani temniţă grea 
(Bologa, 2012, Negrea & Negrea, 2009).
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Fig. nr. 26 – Prof. Dr. Constantin Motaş, la ieşirea din 
gulagul comunist („revenirea din exil”) 1956–1957 (Arhiva 

Muzeului „Grigore Antipa”, donaţie C. Motaş)

„Biolog, socialist, ateu. În temniţă sufletul şi mintea lui s-au deschis 
Lui Hristos.”Văd acum in miezul vieţii lucrarea Lui Dumnezeu. Este o 
bucurie imensă. Să ne rugăm! Hai să ne rugăm!, spunea el. Şi se ruga, 
iar cand termina, începea să expună o adevarată antropologie creştină” 
(Ianolide, 2006).

Începea o nouă eră…
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Doamnei Prof. dr. Lotus Băcescu Meşter (Facultatea de Biologie, 
Bucureşti), pentru documentele rămase de la tatăl Domniei Sale, regreta-
tul Acad. Mihai Băcescu, între ele, fotografiile făcute după bombardament 
şi actul de deces al lui Grigore Antipa; Doamnei Lucia Stoica, fiica regre-
tatului Prof. dr. Mircea Paucă, pentru arhiva donată, pentru fotografia 
tatălui Domniei Sale; Domnului Alexandru Marinescu pentru toate 
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(Muzeul „Grigore Antipa”) pentru ajutorul acordat la consultarea arhivei 
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