”Tatăl meu, profesorul şi istoricul Alexandru Lapedatu, s-a stins din viaţă în închisoarea
de la Sighet, în vârstă de 74 de ani, în ziua de Sf. Alexandru, 30 august 1950. Fusese ridicat în noaptea de 4 spre 5 mai, în 1950, de la domiciliul său din Bucureşti, cu lotul foştilor
demnitari politici. Înştiinţaţi pe căi ocolite, căci lumea se temea să vorbească, de ridicarea
tatălui meu, a trecut timp până ce noi, familia, să ne putem deplasa la Bucureşti, unde
nimeni nu ne-a putut da lămuriri. Circulau felurite zvonuri asupra locului unde lotul
fusese deportat: Moldova, URSS, Banat. În neştire de locul unde se află tatăl meu, şi nici
dacă mai este în viaţă sau nu, am rămas până după moartea lui Stalin, când s-au deschis
porţile Sighetului şi colegii de la Universitate care fuseseră ridicaţi – Ion Lupaş, Silviu
Dragomir, Iuliu Moldovan, Ştefănescu Goangă, revenind la casele lor, au vorbit de cei
întemniţaţi la Sighet şi de decesul tatălui meu. Niciunul însă nu-l văzuse. Dar tot atunci,
profesorul de teologie din Chişinău, preotul stavrofor Constantin Tomescu, eliberat şi
dânsul de la Sighet, în trecere prin Cluj a ţinut să ne cunoască şi ne-a relatat următoarele:
Transpus dintr-o altă închisoare, dânsul se afla la Sighet când a fost adus lotul foştilor
demnitari. Se deschide uşa celulei şi este împins înăuntru un domn în vârstă, frânt de
oboseală. Era tatăl meu, atunci debarcat din duba cu care fusese adus de la Bucureşti.
Domnul Tomescu şi-a întins haina şi l-a poftit să se odihnească. Nu a durat însă mult,
căci uşa celulei se deschide din nou şi se spune: „Are regim de singur în celulă!” Tatăl
meu se ridică, este dus în celula alăturată, unde a fost lăsat până s-a prăpădit. Asta până
în preziua morţii, când s-a făcut deparazitarea celulelor cu uşile şi geamurile închise.
Desigur, sufocându-se – tatăl meu suferind şi de inimă, a început să bată cu disperare în
uşă. Nu s-a deschis. Bătăile au continuat, dar tot mai slabe, până ce au încetat cu totul.
Domnul Tomescu a înţeles că se sfârşise. Iar noaptea, obişnuitele umbre de pe coridor
însemnau că mortul este ridicat şi dus într-un cearşaf „Între Ape”, cum i se zicea locului
dintre Iza şi Tisa unde erau îngropaţi deţinuţii, fără nici un semn sau cruce.”
Interviu Ana Victoria Macavei, TVR, 1996
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”Proiectul nu reprezintă în mod
necesar poziția Administrației
Fondului Cultural Național.
AFCN nu este responsabilă de
conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului
pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”

FONDUL PERSONAL ALEXANDRU LAPEDATU

Colecția de istorie contemporană a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei deține
aproximativ 400 de documente, fotografii, corespondență,
medalii și efecte personale care au aparținut lui Alexandru
Lapedatu, prin bunăvoința fiicei sale, Ana Victoria Macavei.
În momentul de față, aceasta este cea mai importantă colecție
care acoperă activitatea științifică și politică a academicianului.
Alexandru Lapedatu s-a născut în 14 septembrie
1876, la Cernatu Săcelelor, lângă Braşov, în familia lui Ion
Al. Lapedatu (1844-1878), intelectual ardelean care a absolvit studiile la Paris şi Bruxelles şi a devenit profesor de limbi

clasice la Gimnaziul Mare Public Român Ortodox din Braşov.
Alături de fratele său geamăn, Ion Lapedatu, Alexandru a urmat şcoala la Gimnaziul Mare Ortodox Român de la Braşov
(1883-1885), iar odată cu recăsătorirea mamei, în anul 1885,
şi-a continuat studiile la Iaşi, unde a şi obţinut diploma de
bacalaureat în anul 1896.
Și-a continuat pregătirea, urmând pentru o perioadă de doi ani cursurile Facultăţii de Medicină din Bucureşti (1896-1898), pe care a abandonat-o pentru adevărata sa vocaţie - studiile istorice. Din toamna anului 1898
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s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filosofie unde a frecventat mai cu seamă cursurile de istorie ale lui Nicolae Iorga,
D. Onciu sau I. Bogdan. În paralel cu studiile universitare,
Alexandru Lapedatu a fost implicat în viaţa culturală şi politică, înscriindu-se în Liga culturală, unde se afla în compania
unor personalităţi precum A. C. Popovici, St. O. Iosif sau Ilarie Chendi. Totodată, Lapedatu ţine legătura şi cu ardelenii
O. Goga şi S. Puşcariu, aflaţi la studii în Budapesta şi Viena
şi îşi începe cariera publicistică, scriind constant în „Gazeta
Transilvaniei”, „Convorbiri literare, „Tribuna poporului”, dar
şi în „România jună”, unde va fi angajat în anul 1899.
Studiile le-a terminat cu calificativul magna cum laudae şi a devenit un cercetător apreciat în domeniul istoriografiei româneşti. În anul 1904 a fost numit secretar al Comisiunii Monumentelor Istorice, înființată în 1892 cu menirea de a
proteja şi studia monumentele istorice. Alexandru Lapedatu
a redactat, în perioada 1908 şi 1916, „Buletinul” comisiei, în
care erau publicate studii și articole despre monumentele istorice, iar în perioada 1921-1940 a devenit preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania.
În această calitate a contribuit la impunerea Legii conservării
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şi restaurării monumentelor din 1919, bazată pe o nouă concepţie privind ocrotirea vestigiilor istorice.
În perioada 1903-1908 lucrează la Academia
Română, secţiunea manuscrise. Totodată, din anul 1909
este secretar al Comisiei Istorice a României. În anul 1910
este numit membru corespondent al Academiei Române,
secţiunea istorică şi membru activ începând cu anul 1918.
Recunoaşterea activităţii sale științifice îl recomandă pentru cele mai înalte funcţii în Academie. Va fi vicepreşedinte
al acestei instituţii între anii 1931 şi 1935, iar între 19351938 va îndeplini demnitatea de preşedinte al Academiei
Române. Apoi, din 1939 până în 1948, va fi secretar general
al acestui prestigios for ştiinţific.
Izbucnirea Primului Război Mondial, aderarea României la gruparea Antantei şi ocuparea Bucureştiului în
anul 1916, care a dus la exilul guvernului la Iaşi, au fost un şir
de evenimente care au determinat mutarea tezaurului României în Rusia. Printre cei numiţi spre a executa aceasta dificilă
sarcină s-a numărat şi Al. Lapedatu, el fiind responsabil cu
supravegherea bunurilor aparţinând Ministerului Cultelor şi
Artelor şi cele ale Academiei Române.

„Dar, pe când la Iaşi lucram fiecare în felul său şi cu mijloacele pe care
le avea, pentru cauza naţională, în teritoriul ocupat, Makensen pregătea marea
ofensivă pe Siret, în scopul de a cuceri Moldova … În vederea unei astfel de nefericite eventualităţi, guvernul luă măsuri pentru evacuarea în Rusia a tezaurului
B.N.R., a valorilor diferitelor instituții bancare şi de credit şi a fondurilor arhivistice şi muzeale aduse la Iaşi… La începutul lui august 1917 am plecat deci în
Rusia, la Moscova, cu trenul special (zis al Băncilor) în care aveam trei vagoane
cu lăzi conţinând obiectele mai sus arătate.”

Alexandru Lapedatu, Jurnalul de la Moscova. MNIT, C 8242
Jurnalul a fost redactat în perioada 28 iulie 1917 - 5 ianuarie 1918, când
Alexandru Lapedatu a însoţit tezaurul României la Moscova.
Alexandru Lapedatu, The Moscow Diary. MNIT, C 8242
The diary covers the period July 28th 1917 - January 5th 1918, when
Alexandru Lapedatu accompanied the Romanian treasury to Moscow.
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Alexandru Lapedatu a rămas în capitala Rusiei între
28 iulie 1917 şi 19 decembrie 1917, răstimp în care a notat
într-un jurnal evenimentele la care a fost martor. Înainte de
revenirea în ţară, a participat la constituirea Comitetului Naţional al Românilor din Austro-Ungaria, în ianuarie 1918, la
Odessa, fiind ales vicepreşedinte.
Anul 1918 îl găseşte pe Lapedatu la Iaşi, unde principala
sa preocupare de atunci era „…pregătirea noastră pentru Conferinţa de Pace. Încredinţat deci, că aici, în acest mare for de dispute
între naţiuni, fiecare va trebui să se prezinte înarmat spre a-şi susţine cât mai bine revendicările sale contra adversarilor… am socotit
că e bine să adresez lui Ion I. C. Brătianu un memoriu cu privire
la modul cum socoteam eu că trebuie să ne prezentăm la marele
proces istoric al poporului român…”. O parte din această lucrare a
fost publicată în „Neamul Românesc” şi a fost „...întrebuinţată în
memoriile oficiale remise membrilor Conferinţei de pace de către
delegaţia română de la acea conferinţă.”
Datorită activităţii sale ştiinţifice, Lapedatu a fost remarcat de oamenii politici ai perioadei, mai cu seamă de Ion I.C.
Brătianu şi a fost desemnat ca expert pe lângă Legaţia Română
în Franţa la lucrările Conferinţei de Pace de la Paris. Experienţa

Sigiliu de bronz şi marmură cu monograma lui Alexandru Lapedatu.
MNIT, C 8240

Sigil made of bronze and marble, with Alexandru Lapedatu’s monogram.
MNIT, C 8240

de istoric a lui Al. Lapedatu va fi utilă şi la negocieri diplomatice
ulterioare conferinţei, la Genova, şi mai apoi la pregătirea tratativelor de pace de la Trianon.
Între timp, în anul 1919 Lapedatu este numit profesor titular la catedra de istorie veche a românilor la
Universitatea din Cluj, post pe care îl ocupă până în anul 1938.
În perioada 1921-1922 este numit decan şi mai apoi în perioada
1922-1923 prodecan al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj.
Pe lângă munca sa de profesor, Lapedatu se ocupă împreună cu
I. Lupaş de fondarea Institutului de Istorie Naţională, dar şi de

înzestrarea bibliotecii acestuia şi de editarea anuarului. A condus
Comisia pentru Organizarea Arhivelor din Transilvania, iar din
1923 a fost numit Director al Arhivelor Statului şi a făcut parte
din Comisia pentru Organizarea Muzeelor din Transilvania.
Pe lângă activitatea sa ştiinţifică şi diplomatică
Alexandru Lapedatu s-a remarcat ca om politic, în calitate de
membru al Partidului Naţional Liberal. Astfel, în anul 1919 a intrat în Parlament, fiind desemnat senator şi a participat la toate
legislaturile până în anul 1946, fiind ales senator de drept şi preşedinte al Senatului în anul 1936. Între demnităţile sale politice se
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În anul 1943, Alexandru Lapedatu
donează în mod irevocabil
Universităţii Regele Ferdinand I
din Cluj, biblioteca sa personală,
care cuprindea cărţi, reviste,
hărţi: 8000 de volume în valoare
de 2.500.000 lei şi şase dulapuri de
stejar cu sticlă şi poliţe.

In 1943, Alexandru Lapedatu
made an irrevocable donation of
his private library to King Ferdinand I University of Cluj. The
library included books, periodicals, and maps: 8000 volumes estimated at 2.500.000 lei and six
bookcases made of oak, with glass
and shelves.

Ordinul „Meritul cultural in grad de ofiţer”, 1934. MNIT, C 4326
Ordinul Meritul cultural în grad de ofiţer pentru litere şi opere literare
a fost acordat de Carol II lui Alexandru Lapedatu, pentru servicii aduse
şcoalei, bisericii, precum şi pe tărâm literar, artistic, ştiinţific şi social.
”Cultural Merit, Officer Rank” order, 1934. MNIT, C 4326
The Cultural Merit order, officer rank for letters and literary works was
granted by Carol II to Alexandru Lapedatu, member of the Romanian
Academy, for services brought to schools, the church, as well as in the literary, artistic, scientific and social fields.

numără şi numirea sa în funcţia de Ministru al Cultelor şi Artelor
în guvernele Ion I. C. Brătianu, Barbu Ştirbey, Vintilă Brătianu şi
Gh. Tătărăscu. S-a remarcat ca iniţiator şi susţinător al unor legi
importante mai cu seamă pentru cultură, artă, viaţă religioasă
şi învăţământ.
Datorită conjuncturii istorice, în august 1948 printre cei
114 membri ai Academiei Române excluşi s-a numărat şi Alexandru Lapedatu. Unii dintre aceștia au fost întemniţați, nouă
dintre ei sfârșindu-și viața în închisoare.
La vârsta de 74 de ani Alexandru Lapedatu fost condamnat la închisoare fără judecată, odată cu mulți alți fruntași
ai generației Marii Uniri, în lotul demnitarilor, în noaptea de 5/6
mai 1950, şi s-a stins în închisoarea de la Sighet.
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ALEXANDRU LAPEDATU PERSONAL FOND

Contemporary History Collection of the Nationl Museum of Transylvanian History

The National Museum of Transylvanian History
holds approximately 400 documents, photographs, correspondence, medals and personal effects that belonged to
Alexandru Lapedatu, a donation of his daughter, Ana Victoria
Macavei. Currently, this is the most important collection covering the academic and political activity of the academician.
Alexandru Lapedatu was born on September 14th
1876 in Cernatu Săcelelor, near Braşov, in the family of Ion
Alexandru Lapedatu (1844-1878), a Transylvanian intellectual who had graduated in Paris and Brussels and became a

teacher of classical languages at the Great Romanian Orthodox Gymnasium in Braşov. Beside his twin brother, Ion Lapedatu, Alexandru followed the courses of the Great Romanian
Orthodox Gymnasium in Braşov (1883-1885) and when his
mother re-married, in 1885, he continued his studies in Iaşi
where he obtained his BA diploma in 1896.
Alexandru Lapedatu continued his training, following
for two years the courses of the Medicine Faculty in Bucharest
(1896-1898), but he abandoned it for his true vocation- historical studies. In the autumn of 1898 he enrolled at the Faculty
11

of Letters and Philosophy where he mostly frequented the history courses taught by Nicolae Iorga, D. Onciu, and I. Bogdan.
At the same time with the university studies Alexandru Lapedatu was involved in the cultural and political life, becoming a
member of the Cultural League in the company of personalities such as A. C. Popovici, St. O. Iosif, and Ilarie Chendi. Lapedatu was also in contact with the Transylvanians O. Goga and
S. Puşcariu, who were studying in Budapest and Vienna, and
started his journalistic career with constant materials in “Gazeta Transilvaniei”, “Convorbiri literare, “Tribuna poporului”,
but also in “România jună” where he was employed in 1899.
Lapedatu completed his studies with magna cum
laudae and became an appreciated researcher in the field of
Romanian historiography. In 1904 he was appointed secretary of the Historical Monuments Commission that had been
founded in 1892 with the goal of protecting and studying the
historical monuments. Between 1908 and 1916 Alexandru
Lapedatu edited the commissions “Bulletin” that contained
studies and articles dedicated to the historical monuments
and between 1921 and 1940 he became president of the Historical Monuments Commission, the Section for Transylvania.
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In this latter capacity he contributed to the enforcement of the
Monuments’ Conservation and Restoration Law of 1919, based on a new conception of how to protect historical vestiges.
During the 1903-1908 period he worked at the Romanian Academy, the Manuscripts Section. Starting with
1909 he was secretary of the Historical Commission of Romania. In 1910 he was appointed corresponding member of
the Romanian Academy, History Section, becoming an active
member in 1918. The recognition of his scientific activity recommended him for the highest positions in the Academy.
He became vice-president (1931 – 1935) and even president
(1935-1938) of the institution. Then, between 1939 and 1948
he was secretary general of this prestigious scientific forum.
The start of the Second World War, Romania’s siding
with the Entente group, and the occupation of Bucharest in
1916 that has sent the government in exile to Iaşi, were a series
of events that have determined the authorities to move the
Romanian Treasury to Russia. Al. Lapedatu was among those
appointed to perform this difficult task. He was responsible
with the supervision of the goods belonging to the Ministry of
Cults and Arts and to the Romanian Academy.

“But, while in Iaşi each of us worked for the national cause in our own manner and with the means at our disposal, in
the occupied territory Makensen was preparing the great offensive
over the Siret, with the goal of conquering Moldavia…Envisaging
such a sad possibility, the government took measures to evacuate
to Russia the treasury of the B.N.R., the valuables of the different credit and banking institutions and the archive and museum
funds brought to Iaşi… In the beginning of August 1917 I thus
left for Russia, to Moscow, with the special train (so-called the
Banks’ Train) with three wagons with chests containing the above
mentioned objects.”
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Ștampila cu iscălitura lui Alexandru Lapedatu.
MNIT, C 4323

Stamp with the signature of Alexandru Lapedatu.
MNIT, C 4323

Alexandru Lapedatu remained in Russia’s capital between July 28th 1917 and December 19th 1917, a period in which he
wrote in his journal about the events he witnessed. In January

1918, before returning to the country, he took part in Odessa in
the formation of the National Committee of the Romanians from
Austro-Hungary, of which he was elected vice-president.

In 1918 Lapedatu was in Iaşi, mainly concerned with
“…our preparations for the Peace Conference. Thus, convinced
that there, in that great forum for disputes between nations,
each will have to turn up endowed as to best support their claims against their adversaries... I thought it best to address Ion I.
C. Brătianu a memoir regarding the manner in which I believed
we should present ourselves at the great historical judgement of
the Romanian people … ” Part of this writing was published
in “Neamul Românesc” and was “..employed in the official memoirs dispatched to the members of the Peace Conference by the
Romanian delegation at that conference.”
Due to his scientific activity, Lapedatu was noted
by the era’s politicians, especially by Ion I.C. Brătianu, and
was appointed expert attached to the Romanian Legation
in France at the works of the Peace Conference in Paris. Al.
Lapedatu’s experience as a historian also proved useful during
the diplomatic negotiations that took place after the end of the
conference, in Genova, and subsequently for the preparation
of the peace negotiations of Trianon.
Meanwhile, in 1919, Lapedatu was appointed tenure professor at the Department for the Old History of the

Ministerul Afacerilor Externe atestă calitatea de consilier tehnic a lui
Alexandru Lapedatu la Conferința de Pace de la Paris, 1920. MNIT, C 8997
The Ministry of Foreign Affairs certifies Alexandru Lapedatu as technical
advisor at the Peace Conference in Paris, 1920. MNIT, C 8997
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Medalie, 1936. MNIT, C 8239.
La împlinirea vârstei de 60 de ani, Alexandru
Lapedatu primeşte o medalie din partea colaboratorilor, prietenilor şi discipolilor politici din Transilvania şi Banat.
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Medal, 1936. MNIT, C 8239.
On his 60th birthday Alexandru Lapedatu received a medal from his collaborators, friends, and political disciples from
Transylvania and Banat.
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Romanians at the University in Cluj, occupying this position
until 1938. In 1921-1922 he was appointed and acted as dean
and then, in 1922-1923, as arch-dean of the Faculty of Letters
and Philosophy in Cluj. Besides his work as a professor, Lapedatu was also involved, together with I. Lupaş, in the founding
of the Institute of Romanian History, but also in endowing its
library and editing its annual. He coordinated the Commission for the Organization of the Archives in Transylvania and
in 1923 he was appointed director of the State Archives and
was a member of the Commission for the Organization of the
Museums in Transylvania.
Besides his scientific and diplomatic career, Alexandru Lapedatu was also a notable politician, as member of the
National Liberal Party. Thus, in 1919 he became a member
of parliament, appointed senator by the University in Cluj,
taking part in all the legislatures until 1946; he was elected
rightful senator and president of the Senate in 1936. Among
his political positions one can mention his function as Minister of Cults and Arts under the Ion I. C. Brătianu, Barbu
Ştirbey, Vintilă Brătianu, and Gh. Tătărăscu governments.
He became noted as initiator and supporter of some impor-
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tant laws, especially in the fields of culture, art, religious life,
and education.
Due to the historical context, in August 1948 Alexandru Lapedatu was one of the 114 members of the Romanian Academy excluded from the institution. Some of them
were imprisoned and nine died behind bars.
At the age of 74 Alexandru Lapedatu was condemned to life in prison without trial, together with many other
leaders from the generation of the Great Union, in the group
of dignitaries. He died in the prison of Sighet in the night of
May 5th 1950.

Diplomă de Bacalaureat în Litere şi
Ştiinţe. MNIT, C 8850.
Universitatea din Iaşi, 5 octombrie 1896
BA Diploma in Letters and Sciences.
MNIT, C 8850.
University of Iaşi, 5 October 1896

Medalie și brevet „Ferdinand I
cu spade şi panglică”, 1931.
MNIT, C 4325, a

”Ferdinand I with swords and
ribbon” medal and patent, 1931.
MNIT, C 4325, a
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Materialul documentar al expoziţiei Braşoveni din Elita Românească, Fraţii
Ion şi Alexandru Lapedatu la 140 de ani de la naştere, organizată de Muzeul
Civilizaţiei Urbane a Braşovului, împreună cu Academia Română, Banca
Naţională a României, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj,
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Ordinul Steaua României în Gradul de Mare
Cruce, 1935. MNIT, C 4327.
Este cel mai inaltă distincţie oferită de statul
român şi cea mai veche, creată de Alexandru Ioan
Cuza, în anul 1864.
The Star of Romania, Grand Cross Rank order,
1935. MNIT, C 4327.
This is the highest and oldest distinction granted
by the Romanian State, created by Alexandru Ioan
Cuza in 1864.

Diplomă emisă de Societatea Clerului Român.
MNIT, C 8883.

Diploma issued by the Society of Romanian
Clergy. MNIT, C 8883.

”My father, teacher and historian Alexandru Lapedatu, died in prison, in Sighet, aged 74, on the day of St. Alexander, August 30,
1950. He was taken into custody on the night of 4 to 5 of May, 1950 from his home in Bucharest, with the group of former political
dignitaries. Our family was notified in secrecy, for the world was afraid to speak, about the arrest of my father, and some time passed
until our family went to Bucharest, where no one could tell us something reliable. Various rumours circulated about where the lot
was deported: Moldova, USSR, Banat. Not knowing where my father was, or if he was alive or not, we stayed until after Stalin’s
death, when Sighet’s gates opened and his colleagues at the university who were also arrested - Ion Lupas, Silviu Dragomir, Iuliu
Moldovan, Ştefănescu Goangă, returned to their homes and spoke about those imprisoned in Sighet and about my father’s death.
But none had seen him. At that time, the professor of theology in Chisinau, priest Constantine Tomescu, also liberated from Sighet,
passing through Cluj, was keen to meet us and tell us the following:
Relocated from another prison, he was in Sighet when the lot of former dignitaries was brought there. The cell door opens and an
elderly exhausted gentleman is pushed in. He was my father, recently disembarked from the van with which he had been brought
from Bucharest. Mr. Tomescu laid his coat on the ground and invited him to rest. But it did not take long, because the door of the cell
opens again and someone says: “He should be in solitary confinement!” My father stands up and is taken to the next cell, where he
is left until his death. The day before his death, the cells were disinfested with their doors and windows closed. My father suffocated
– he suffered from a heart disease and started to desperately bang the door. It did not open. The knockings continued weaker and
weaker, until they ceased altogether. Mr. Tomescu understood that it had ended. At night, the distinctive shadows on the corridor
meant the corpse is carried into a sheet and taken “Between Water” as it was called the place between Iza and Tisa rivers, where
prisoners were buried without any sign or cross.”
Interview with Ana Victoria Macavei, TVR, 1996
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