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Balcanologia, ştiin a dedicat  cunoaşterii  Peninsulei Balcaniceţ ă  

sau  Sud-Est  Europene∗,  poate  fi  definit  ca  studiul  sistematic,ă  

comparat şi interdisciplinar al lumii balcanice sau sud-est europene, 

sub aspectul unit ii ei în diversitate. Ea este rodul unei îndelungateăţ  

evolu ii  a  studiilor  de  geografie,  istorie,  etnografie  şi  lingvisticţ ă 

balcanic ,  practicate  atât  în  Europa  occidental ,  cât  şi  în  lumeaă ă  

balcanic  îns şi.  Bizantinistul   grecă ă  Dionysios  Zakythinos,  care  i-a 

schi at,  în  1970,  istoria,  a  ar tat  ce  anume  datoreaz  aceastţ ă ă ă 

complex  disciplin  ştiin ific  treptatei redescoperiri a lumii balcaniceă ă ţ ă  

de  c tre  înv a ii  europeni,  pe  m sura  expansiunii  civiliza ieiă ăţ ţ ă ţ  

occidentale c tre R s rit şi ce anume n zuin ei popoarelor balcaniceă ă ă ă ţ  

de a-şi reg si şi  reafirma identitatea, ca na iuni libere, în procesulă ţ  

emancip rii  lor  de  sub  domina ia  otoman .  În  ă ţ ă Introducerea 

programatic  a revistei interna ionale ”ă ţ Balcania”, un text mai curând 

uitat  ast zi,  ca  şi  în  alte  pagini  teoretice,  istoricul  român  ă Victor 

Papacostea a  f cut  cea  mai  complet  şi  mai  clar  expunere  aă ă ă  

principiilor, metodelor şi obiectivelor balcanologiei.  Potrivit lui, lumea 

balcanic  constituie un întreg indivizibil, un conglomerat unic în felulă  

s u de realit i etnice, lingvistice şi confesionale diverse, structurateă ăţ  

mozaical pe întinsul Peninsulei Balcanice, o familie de popoare unite 

prin permanente leg turi istorice şi profunde afinit i sufleteşti, careă ăţ  

au tr it, în virtutea unui destin comun, în caden ele aceluiaşi ritm deă ţ  

dezvoltare.  Balcanologia  repudiaz ,  principial,  abordarea   într-oă  

 Denumirea de Peninsulă Balcanică a fost lansată de August Zeune (1778-1853), în 1808, sub impulsul 
acelui curent din gândirea geografică a vremii, inaugurat de Alexander von Humboldt (1769-1859) şi 
Carl Ritter (1779-1859) care tindea la înlocuirea diviziunilor politice şi istorice ale globului pământesc 
cu diviziuni geografice naturale, cărora li se dădeau nume evocând elementele lor cele mai frapante de 
relief. Lanţul de munţi numit de greci Haemus, iar de otomani Balkan (în turcă balkan înseamnă pur şi 
simplu « munte ») era socotit un astfel de element încă din antichitate. De aici denumirile folosite de 
Zeune pentru Peninsula Balcanică :  Haemushalbinsel şi  Balkanhalbinsel. Grecii folosesc curent şi azi 
denumirea    Χερσ νησος το Α μουό ό ό , „Peninsula Haemului”,  in paralel cu  ,τ Βαλκ νιαό ό  
„Balcanii”,  cu  numeroasele  lor  derivate.  Denumirea  de  Peninsulă  Balcanică  a  fost  consacrat  de 
monografia lui Iovan Cvijić,  La Péninsule Balkanique, Paris, 1918. Denumirea de Peninsulă Sud-Est 
Europeană, mai impersonală şi mai vagă, a fost preferată de geografii Theobald Fischer (1846-1910), 
Hermann Wagner (1840-1929), Karl Oestreich (n.1873) şi alţii, dar nu s-a impus. Din punct de vedere 
pur  geografic,  termenii  „balcanic”  şi  „sud-est  european”  sunt,  aşadar,  echivalenţi  şi  nu  comportă 
conotaţii peiorative sau elogioase. Conceptele de Europă sud-estică, Europă centrală, Europă de răsărit 
au un conţinut preponderent politic şi cultural şi sunt mai recente. Delimitarea acestor din urmă zone pe 
hartă a făcut şi face obiect de nesfârşite controverse între politologi şi istorici.  
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optic  exclusiv na ional  a istoriei şi culturii popoarelor balcanice. Eaă ţ ă  

recomand ,  dimpotriv ,  investigarea  lor  într-o  perspectivă ă ă 

integratoare, ca p r i ale inextricabilului  complex uman pe care ele îlă ţ  

constituie. Balcanologia  se ocup  cu prec dere de fenomene comuneă ă  

întregii lumi balcanice şi pune în eviden  ac iunea factorilor ei deţă ţ  

unitate, f r  s  nesocoteasc  îns  nicidecum factorii de diferen iereă ă ă ă ă ţ  

na ional  şi regional . Balcanologia este preocupat  de eviden iereaţ ă ă ă ţ  

con inutului  balcanic  al  unor  forme  de  organizare  politic  şi  deţ ă  

civiliza ie,  în  principiu  universale,  care  s-au  impus,  succesiv,  de-aţ  

lungul secolelor, în întreaga Peninsul , unde au fost prelucrate în chipă  

specific. Balcanologia presupune cu necesitate aplicarea consecventă 

a metodei comparative în toate domeniile de cercetare - lingvistic ,ă  

etnografie, folclor, literatur , art , istorie politic  - şi impune strânsaă ă ă  

cooperare  intelectual  între  cercet torii  din  interiorul  şi  din  afaraă ă  

lumii balcanice. 

Eviden iind unitatea în diversitate a acestei lumi, preconizândţ  

metoda  comparativ ,  perspectiva  zonal  suprana ional  şiă ă ţ ă  

cooperarea intelectual  interna ional  în cercetarea ei, balcanologia aă ţ ă  

devenit  un factor  creator  de conştiin  şi  solidaritate balcanic ,  aţă ă  

dobândit  func ii  culturale şi  politice.  Ea a argumentat,  legitimat şiţ  

promovat  cu  mijloacele  ştiin ei  obiective  ţ ideea  balcanică,  ideea 

solidariz rii  liber  consim ite  a  popoarelor  din  Balcani,  formulat  şiă ţ ă  

sus inut  de  oameni  de  stat  ca  Ion  I.C.  Br tianu,  Take  Ionescu,ţ ă ă  

Nicolae Titulescu,  Eleutherios Venizelos,  Alexandros Papanastasiou. 

Ar fi, desigur, o neiertat  greşeal  s  consider m balcanologia dreptă ă ă ă  

simplu  instrument  cultural  de propagand  în  favoarea unei  nobileă  

utopii  politice confederaliste.  Ar fi  îns  o greşeal  şi  mai  mare să ă ă 

credem c  acest sistem ştiin ific complex s-a n scut din dorin a lumiiă ţ ă ţ  

balcanice  de  a-şi  justifica  particularismele,  din  nevoia  ei  de  a-şi 

legitima op iunea pentru valori proprii,  opozabile eventual valorilorţ  

lumii  europene  occidentale.  Balcanologia  r spunde  pur  şi  simpluă  

nevoii intelectului cunosc tor de a se adecva obiectului cercet rii saleă ă  

pentru  a-l  în elege.  ţ "Din  pricina  strânselor  lor  leg turi  reciproce,ă  
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popoarele Peninsulei Balcanice trebuie privite întotdeauna, în studiile 

istoric-etnografice, ca un întreg“  scria, în urm  cu un veac, istoriculă  

vienez Constantin Jireček. 

S-a spus cândva, sub impresia violentei ”ieşiri din indiviziune“ a 

na iunilor  creştine  din  Balcani,  moştenitoarele  defunctului  Imperiuţ  

otoman, c  Peninsula Balcanic  ar fi ă ă ”butoiul cu pulbere“ al Europei, 

focarul  cel  mai  primejdios de conflagra ie continental .  S-ar puteaţ ă  

spune, cu mai mult  dreptate, cred, c  aceast  regiune geografică ă ă ă 

este ”seismograful politic“ al Europei, instrumentul cel mai sensibil de 

înregistrare  şi  m surare  a  cutremurelor  politice  continentale.  C ciă ă  

Peninsula Balcanic  a participat, în felul ei, la toate crizele prin care aă  

trecut vreodat  sistemul politic european, le-a resim it acut şi le-aă ţ  

tr it dramatic, mai patetic, poate, decât alte regiuni ale continentului.ă  

S  ne amintim de violentele conflicte interetnice care au înso it, aici,ă ţ  

”au  carrefour  des  Empires  morts“, procesul  form rii,  pe  caleă  

revolu ionar , a statelor na ionale moderne, liberale şi democratice.ţ ă ţ  

S  ne gândim la convulsiunile stârnite aici de agonia sistemului politică  

consfin it de Congresul de la Berlin şi, o jum tate de veac mai târziu,ţ ă  

de criza sistemului politic versaillez. S  reflect m la consecin ele careă ă ţ  

au  decurs,  pentru  lumea  balcanic ,  din  nefastul  acord  germano-ă

sovietic, generator al celui de al doilea r zboi mondial, în care a fostă  

şi ea curând antrenat   şi la tragicele efecte ale marelui compromisă  

sovieto-occidental,  în virtutea c ruia Peninsula Balcanic  şi  Europaă ă  

central  au fost împ r ite în zone de influen  şi domina ie, minu iosă ă ţ ţă ţ ţ  

definite şi  riguros respectate timp de aproape cinci  decenii.  Toate 

aceste simptome şi sechele balcanice ale crizelor generale care au 

zguduit continentul nostru au o semnifica ie european  pe care niciţ ă  

istoricii, nici oamenii de stat nu au dreptul s  o neglijeze. Departe deă  

a  justifica  cumva  marginalizarea  sau  autoizolarea  popoarelor 

balcanice  fa  de  restul  Europei,  balcanologia  pune  în  eviden ,ţă ţă  

dimpotriv , comunitatea lor de destin. Acesta mi se pare a fi singurulă  

motiv pentru care tendin a oamenilor de ştiin  de a înlocui termeniiţ ţă  

”balcanologie“ şi  ”studii  balcanice“, intra i  în  tradi ie  şi  foarteţ ţ  
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expresivi,  prin  ”studii  sud-est  europene“ sau  ”studii  asupra  Sud-

Estului european“, mai impersonali şi mai vagi, poate fi justificat .  ă

Soarta balcanologiei, consacrate studierii unit ii în diversitateăţ  

a  lumii  balcanice  a  fost  întotdeauna strâns  legat  de  soarta  ideiiă  

politice  de  solidarizare  a  statelor  şi  popoarelor  balcanice.  Când 

deschidea, în 1913, dup  încheierea p cii de la Bucureşti, în prezen aă ă ţ  

ambasadorilor  rilor  balcanice,  al  s u  ţă ă Institut  de  Studii  Sud-Est 

Europene, care a pus bazele balcanologiei româneşti,  Nicolae Iorga 

inea s  sublinieze c  aceast  institu ie este menit  s  contribuie,ţ ă ă ă ţ ă ă  

prin relevarea elementelor comune din istoria şi civiliza ia popoarelorţ  

balcanice şi prin stimularea cunoaşterii lor reciproce, la întemeierea 

p cii  şi  a  solidarit ii  în  Peninsula  eliberat  de  sub  st pânireaă ăţ ă ă  

otoman .   Istoricul  român,  altminteri  un   vajnic  ap r tor  ală ă ă  

particularismului na ional, a inaugurat, într-adev r, prin lucr rile sale,ţ ă ă  

în România cel pu in, procesul reevalu rii şi recuper rii patrimoniuluiţ ă ă  

istoric şi cultural tradi ional, comun tuturor popoarelor balcanice. Luiţ  

îi  revine,  în  primul  rând,  meritul,   unanim  recunoscut,  de  a  fi 

reabilitat, ca balcanolog şi bizantinst,  tradi iile de ecumenicitate aleţ  

ortodoxiei creştine, rolul istoric al elenismului cosmopolit şi imperial 

bizantin,  valoarea  cultural  a  elenismului  fanariot  şi  chiar  func iaă ţ  

balcanic  unificatoare a civiliza iei otomane. Toate acestea fuseseră ţ ă 

neglijate  sau  r u  în elese  pân  la  el  nu  numai  de  istoriografiaă ţ ă  

româneasc  modern , dar şi de istoriografiile balcanice, dominate şiă ă  

ele  fie  de  un  anumit  na ionalism  etnocentric,  fie  de  prejudec iţ ăţ  

moderniste  liberale,  de  sorginte  occidental ,  ostile  oric ruiă ă  

tradi ionalism,  dar  mai  ales celui  creştin  r s ritean.  În deceniul  alţ ă ă  

patrulea  al  secolului  XX,  în  paralel  cu  mişcarea  politic  favorabilă ă 

solidariz rii statelor balcanice,  s-a n scut, în lumea balcanic  îns şi,ă ă ă ă  

un puternic curent de idei care propunea dep şirea na ionalismeloră ţ  

prin  dezvoltarea  unei  conştiin e  comunitare  la  nivelul  întregiiţ  

Peninsule.  El  a determinat crearea de institute de cercetare şi  de 

publica ii  specializate cu caracter  interna ional.  Dup  ce geografulţ ţ ă  

sârb Jovan Cvijić publicase, la Paris, în 1918, monumentala sa lucrare 
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La Péninsule Balkanique, romanistul croat Petar Skok şi înv atul sârbăţ  

Milan  Budimir au  lansat  împreun ,  la  Belgrad,  în  1934,  ”ă Revue 

internationale  des  études  balkaniques”.  La  Atena,  în  1931, 

Alexandros  Papanastasiou a  întemeiat  revista  ”Les  Balkans”.  La 

Bucureşti, istoricul Victor Papacostea a înfiin at, în 1937, ţ Institutul de 

studii  şi  cercet ri  balcaniceă  şi  revista  ştiin ific  interna ionalţ ă ţ ă 

”Balcania”,  care  se  al turau  vechiului  ă Institut  de  Studii  Sud-Est 

Europene şi  publica iei  periodice  ”ţ Revue  Historique  du  Sud-Est 

Européen”,  întemeiate de Nicolae Iorga, în 1913 şi  conduse,  după 

dispari ia lui, de ţ Gheorghe I. Br tianuă . 

Principiul  fundamental  al  balcanologiei,  ideea  unit ii  înăţ  

diversitate a lumii  balcanice,  promovat  de toate aceste reviste şiă  

institu ii, a fost contestat expres de propaganda nazist , angajat  înţ ă ă  

sprijinirea politicii  de subminare a solidarit ii  balcanice duse de alăţ  

treilea Reich. Comentând, la 30 ianuarie 1944, activitatea Institutului 

de  Studii  şi  Cercet ri  Balcanice  din  Bucureşti  şi  un  pasaj  dină  

conferin a prin care Victor Papacostea deschisese o serie de prelegeriţ  

consacrate factorilor de unitate din via a popoarelor balcanice, ziarulţ  

”Das Reich” scria :”ele tr deaz  tendin a c tre afirmarea tr s turiloră ă ţ ă ă ă  

de unitate ale acestui  spa iu care,  în concep ia Reichului  german,ţ ţ  

este considerat o regiune a deosebirilor şi multiplicit ii“ăţ . La fel de 

ostil  oric rei forme de solidaritate balcanic , suspectat  c  ar puteaă ă ă ă ă  

încuraja autonomizarea rilor balcanice din zona sa de domina ie şiţă ţ  

asocierea lor într-un bloc politic balcanic al neutrilor, mai ales după 

defec iunea lui Iosip Broz Tito, Uniunea Sovietic  a dispus, în 1948,ţ ă  

desfiin area  institu iilor  de  cercet ri  balcanologice  din  România  şiţ ţ ă  

suprimarea publica iile  lor  ştiin ifice,  situa ie care s-a men inut  peţ ţ ţ ţ  

toat  perioada r zboiului rece. ă ă

Destinderea survenit  în raporturile dintre Uniunea Sovietic  şiă ă  

Occident în deceniul al şaptelea al secolului XX a permis, o dat  cuă  

reactualizarea  ideii  politice  a  solidarit ii  balcanice  în  vedereaăţ  

dep şirii  diviz rii  Europei  în  blocuri  politico-militare,  renaştereaă ă  

spectaculoas  a balcanologiei, în numele ideii unit ii în diversitate aă ăţ  
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lumii balcanice. Sub egida  Asocia iei Interna ionale de Studii asupraţ ţ  

Sud-Estului  European,  înfiin ate  în  prim vara  anului  1963,  studiileţ ă  

balcanice au c p tat, atât în rile din spa iul balcanic, cât şi în celeă ă ţă ţ  

din  afara  lui,  o  amploare,  un  caracter  sistematic  şi  un  cadru 

institu ional  stabil,  niciodat  cunoscute mai  înainte,  iar  cooperareaţ ă  

între cercet tori a fost încurajat , inclusiv prin întrunirea, la intervaleă ă  

regulate, a congreselor interna ionale de specialitate. Adâncirea crizeiţ  

sistemului  de  putere  sovietic  şi  a  ideologiei  marxist-leniniste, 

declanşarea  mişc rii  reformiste  ini iate  de  Mihail  Gorbaciov,  aă ţ  

determinat  pe  liderii  comunişti  incapabili  de  adaptare  la  spiritul 

vremii  s  dea  rezisten ei  lor  pe  pozi ii  conservatoare  aspectulă ţ ţ  

înşel tor  al  unui  pseudo-na ionalism demagogic  şi  izola ionist,  cuă ţ ţ  

efecte devastatoare în toate domeniile vie ii na ionale. Dac  Nicolaeţ ţ ă  

Ceauşescu  este  exponentul  tipic  al  acestei  categorii  de  lideri 

comunişti,,  mai  numeroase  la  nivel  mondial  decât  se  spune, 

degradarea balcanologiei româneşti în anii optzeci este numai unul 

dintre efectele secundare ale obstinatei sale împotriviri la schimb rileă  

impuse de istorie. În numele priorit ii studiilor de istorie na ional , aăţ ţ ă  

fost neglijat  cercetarea lumii balcanice şi formarea de specialişti înă  

acest domeniu, a fost dispre uit  metoda comparativ , a fost repudiatţ ă ă  

studiul influen elor str ine în cultura na ional , cadrul institu ional alţ ă ţ ă ţ  

cercet rii  balcanologice  a  fost  grav  deteriorat,  iar  contacteleă  

interna ionale ale cercet torilor  drastic limitate.  Se tindea astfel  laţ ă  

distrugerea uneia dintre cele mai  meritorii  tradi ii  ale istoriografieiţ  

na ionale şi  la amputarea uneia dintre cele mai importante func iiţ ţ  

europene a României.

Ast zi, lume balcanic  trece iar şi printr-o criz  de solidaritate,ă ă ă ă  

provocat  de  criza  general  a  echilibrului  european,  consecin  aă ă ţă  

imploziei  imperiului  sovietic.  Dezmembrarea  pripit  a  Iugoslaviei,ă  

sângeroasele conflicte din Bosnia şi  Kossovo, interven ia militar  aţ ă  

rilor Pactului Atlanticului de Nord împotriva Serbiei, redeschidereaţă  

str vechii  ă ”chestiuni  macedonene“, valul  de  imigr ri  ilegale  aleă  

albanezilor  în  Grecia,  controversele  pe  tema  statutului  minorit iiăţ  
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turceşti  din  Bulgaria  şi  al  celei  maghiare din  România,  conflictele 

civile din Albania, ca s  nu mai vorbim de uriaşele probleme ridicateă  

de  restructurarea  sistemelor  economice  şi  politice  din  fostele  riţă  

socialiste, sunt numai câteva din manifest rile acestei crize. Ele nuă  

sunt totuşi mai grave decât alt dat  şi suntem datori s  credem că ă ă ă 

pot  fi  st vilite.  Aparenta  reizbucnire  a  na ionalismelor  balcanice,ă ţ  

aspectul  cel  mai  frapant  al  fr mânt rilor  din  Peninsula  Balcanic ,ă ă ă  

oculteaz  de  cele  mai  multe  ori  al i  factori  disturbatori:  cel  maiă ţ  

important,  potrivit  experien ei  româneşti,  este  conservatorismulţ  

fostei  nomenclaturi  comuniste,  deghizat  pentru  circumstan  înţă  

retoric  patriotard . Reafirmarea  ă ă ideii balcanice, indisolubil asociate 

cu  ideea european ,ă  este singura care poate conduce la rezolvarea 

actualei  crize  balcanice.  Pentru  ea  trebuie  s  pled m.  Istoria  neă ă  

înva  c  balcanicii dornici s -şi p streze libertatea, individualitateaţă ă ă ă  

cultural  şi demnitatea nu dispun de solu ii alternative. ă ţ

Balcanologia  este şi  ea  afectat ,  ca  întotdeauna,  de actualaă  

criz  a solidarit ii  balcanice.  Se aud tot  mai  des,  în  România celă ăţ  

pu in, voci care încearc  s  reînvie mituri culturale şi locuri comuneţ ă ă  

revolute:  se  vorbeşte  de  lipsa  oric rei  voca ii  a  unit ii  în  lumeaă ţ ăţ  

balcanic , de fatalitatea na ionalismului şi a intoleran ei confesionaleă ţ ţ  

în  aceast  lume,  de  incompatibilitatea  dintre  creştinismul  ortodoxă  

r s ritean, de tradi ie bizantin  şi civiliza ia liberal  şi democratică ă ţ ă ţ ă ă 

occidental ,  de  tradi ie  creştin  occidental ,  de  apartenen aă ţ ă ă ţ  

României, ca şi a Greciei de altfel, la alte zone de cultur  şi civiliza ieă ţ  

decât cea balcanic  sau sud-est european : la zona Europei centrale,ă ă  

în cazul celei  dintâi,  la a Mediteranei r s ritene, în cazul  celei  dină ă  

urm . Este datoria balcanologilor s  combat , în numele adev ruluiă ă ă ă  

obiectiv,  cu  tot  sim ul  nuan elor  şi  spiritul  istoric  necesar,  acesteţ ţ  

aser iuni cel pu in exagerate, dac  nu întru totul inexacte. Fenomenţ ţ ă  

semnificativ  din  punct  de  vedere  cultural,  psihologic  şi  politic, 

recrudescen a tuturor acestor argumente factice ale unei retorici  aţ  

dezbin rii  şi  dezintegr rii  lumii  balcanice ar trebui  transformate înă ă  

teme  de  cercetare  comun ,  interbalcanic  sau,  dac  se  preferă ă ă ă 
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termenul,  sud-est  european .  Renun ând deopotriv  la  complexeleă ţ ă  

balcanice  de  inferioritate  sau  de  superioritate  fa  de  Occident,ţă  

trebuie  s  ne amintim noi  înşine -  şi  s  o  amintim şi  altora  -  că ă ă 

împrejur ri naturale fatale şi rela ii istorice seculare au unit indisolubilă ţ  

destinele  grecilor,  bulgarilor,  sârbilor,  croa ilor,  muntenegrenilor,ţ  

bosniacilor, slovenilor, albanezilor, turcilor şi românilor şi le impun azi 

s  tr iasc  şi s  se integreze împreun  în marea familie a popoareloră ă ă ă ă  

europene. Oricare ar fi denumirea pe care alegem s  o d m acestuiă ă  

complex de via , realitatea lui nu poate fi anihilat , iar ignorarea eiţă ă  

s-a întors întotdeauna împotriva celor care şi-au îng duit-o.ă

Pentru istoriografia român , studierea lumii balcanice sau sud-ă

est europene constituie o îndatorire permanent , la fel de importantă ă 

ca şi studierea lumii central-europene sau a celei eurasiatice. Toate 

aceste direc ii  de cercetare deriv ,  în primul rând, din necesitateaţ ă  

ştiin ific  de a în elege, prin raportarea la contextul ei firesc, istoriaţ ă ţ  

na ional . Chiar dac  am admite c  teritoriul României, cu excep iaţ ă ă ă ţ  

Dobrogei  şi  c  poporul  român,  cu  excep ia  ramurilor  sale  sud-ă ţ

dun rene,  nu  fac  parte  nici  geografic,  nici  cultural  din  spa iulă ţ  

balcanic, leg turile noastre cu grecii, sud-slavii, albanezii şi turcii auă  

fost atât de importante în trecut, încât ignorarea lor ar echivala cu 

amputarea  dimensiunii  istorice  a  conştiin ei  noastre  na ionale.ţ ţ  

Neglijarea  studiilor  balcanice  de  c tre  români  ar  însemna  îns  şiă ă  

nesocotirea  importantului  fond  de  documente  privitoare  la  acest 

spa iu pe care ara noastr  îl de ine tocmai în virtutea rela iilor saleţ ţ ă ţ ţ  

istorice cu popoarele care-l locuiesc, nesocotirea uneia din resursele 

dezvolt rii  istoriografiei  în  aceast  ar .  Ea  ar  însemna,  totodat ,ă ă ţ ă ă  

întreruperea unei str lucite tradi ii de cercetare ştiin ific , ale c reiă ţ ţ ă ă  

origini  urc  la  Dimitrie  Cantemir  şi  care  a  fost  ridicat ,  cumă ă  

aminteam, de Nicolae Iorga şi de discipolii s i la nivelul cel mai înaltă  

al ştiin ei moderne. Nu de interesul excesiv pentru lumea balcanicţ ă 

are a se elibera istoriografia româneasc  în momentul de fa , ci deă ţă  

tarele îndelungatei ei aserviri fa  de ideologia totalitar  comunist ,ţă ă ă  

de umilin ele şi  degradarea pe care le-a suferit  în urma silnicei  eiţ  
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subordon ri fa  de autoritatea administrativ  a unor activişti politiciă ţă ă  

incompeten i  şi  lipsi i  de  probitate.  În  acest  sens,  mi  se  pare  deţ ţ  

imediat  necesitate pentru România formarea unor specialişti româniă  

în studiile balcanice de factura celor care au ilustrat balcanologia în 

perioada interbelic  şi care au dobândit, prin calitatea operelor lor,ă  

respectul  lumii  ştiin ifice  occidentale.  Dezvoltarea  în  spirit  rigurosţ  

ştiin ific a studiilor  balcanice în România este una din c ile pe careţ ă  

aceast  ar  îşi poate redobândi func ia european  în planul culturii. ă ţ ă ţ ă

Convins c , mai cu seam  pentru tinerii studioşi dornici s  seă ă ă  

pun  ast zi  în  serviciul  acestei  cauze,  pilda  bunilor  profesori  dină ă  

trecut  poate  fi  la  fel  de  folositoare  ca  aceea  a  ”bunilor  domni”, 

inspirat recomandat  cândva de Nicolae Iorga oamenilor de stat, amă  

adunat între coper ile volumului  de fa  câteva studii  privitoare laţ ţă  

personalitatea şi opera unor înv a i care au contribuit substan ial laăţ ţ ţ  

întemeierea balcanologiei şi bizantinologiei moderne: George Murnu 

(1868-1957), Nicolae B nescu (1878-1971), Theodor Capidan (1879-ă

1953) şi  Victor Papacostea (1900-1962).  Profesori  şi  cercet tori  deă  

recunoscut  competen , specialişti creatori de şcoal  şi de direc iiă ţă ă ţ  

de  cercetare  înc  neepuizate,  aceşti  oameni,  care  şi-au  f cut  oă ă  

datorie  din  ridicarea  ştiin ei  româneşti  la  nivelul  celor  mai  severeţ  

exigen e  moderne,  sunt  modele  formative  de  superioarţ ă 

intelectualitate, de cugetare şi metod  ştiin ific . Mai mult decât atât,ă ţ ă  

anima i de credin a c , prin experien  istoric  şi pozi ie geopolitic ,ţ ţ ă ţă ă ţ ă  

România este chemat  s  joace rolul unui important factor europeană ă  

în lumea balcanic , de care o leag  vechi tradi ii şi puternice afinit i,ă ă ţ ăţ  

ei au lucrat în domeniul specialit ii lor cu sentimentul c  îndeplinescăţ ă  

o misiune na ional ; ei ne desluşesc, prin fapte de cultur , în elesul şiţ ă ă ţ  

valoarea adev ratului patriotism. Dar, mai ales, ataşa i f r  rezerveă ţ ă ă  

tradi iilor spiritualit ii creştine şi valorilor civiliza iei europene, ei le-ţ ăţ ţ

au  r mas  credincioşi  pân  la  cap t,  în  împrejur ri  de  cumplită ă ă ă ă 

adversitate,  pe  care  le-au  înfruntat  exemplar,  f r  compromisuri,ă ă  

întruchipând modele de comportament etic.  Iat  de ce am socotită  

11



325 12

potrivit s  nu m  limitez la analiza operelor lor, ci  s  le schi ez şiă ă ă ţ  

biografiile.

Parcurgându-le, cititorul va descoperi, dac  nu o ştia, c  treiă ă  

dintre înv a ii evoca i aici - George Murnu, Theodor Capidan şi Victorăţ ţ ţ  

Papacostea – erau aromâni. Ei înşişi sau p rin ii lor - e cazul celui dină ţ  

urm  -  au  fost  integra i  na iunii  române  prin  ampla  ac iune  deă ţ ţ ţ  

recuperare a energiilor pe cale de înstr inare ale românimii balcaniceă  

ini iate de paşoptişti şi ajunse la apogeu în vremea regelui Carol I.ţ  

Într-adev r,  rolul  intelectuailor  de  origine  aromân  în  dezvoltareaă ă  

studiilor  balcanice  a  fost  întotdeauna -  şi  nu numai  în  România  - 

foarte mare. R spândi i în întreaga Peninsul  Balcanic ,  familiariza iă ţ ă ă ţ  

cu realit ile atât de diverse din toate regiunile ei, st pânind adeseaăţ ă  

mai  multe  limbi  vorbite  aici,  introduşi  în  toate  mediile  sociale  şi 

culturale şi  p strând totodat ,  în virtutea stilului  lor  tradi ional  deă ă ţ  

via , strânse leg turi între ei, aromânii au avut, într-o m sur  maiţă ă ă ă  

mare chiar decât grecii, de care sunt atât de apropia i, intui ia unit iiţ ţ ăţ  

în diversitate a lumii  balcanice.  Ei  au fost  chiar,  o spune Theodor 

Capidan,  unul  dintre  cei  mai  importan i  factori  de  r spândire  aţ ă  

civiliza iei bizantine în Peninsula Balcanic  şi, prin aceasta, un factorţ ă  

de  unitate  balcanic .  ă ”Între  popoarele  balcanice  -  scria  despre 

aromâni excelentul  lor cunosc tor, istoricul sârb Dušan Popovićă  -  ei 

au fost în gradul cel mai înalt balcanici.  Ei au dat oameni care s-au 

devotat tuturor grupurilor de creştini din Peninsula Balcanic  ... Nuă  

exist  popor care s  nu le fie îndatorat. D ruindu-se generos tuturor,ă ă ă  

ei s-au stins ... Au f cut mult pentru unitatea cultural  a Peninsuleiă ă  

Balcanice. Şi înv a ii din Balcani vor avea datoria s  studieze mareaăţ ţ ă  

lor influen  în via a politic , economic , ştiin ific , literar  şi artisticţă ţ ă ă ţ ă ă ă  

a  fiec rui  grup  etnică “  .  Cultura  noastr  le  datoreaz ,  între  altele,ă ă  

redescoperirea  sensului  superior  al  balcanit ii  şi  revelareaăţ  

dimensiunii balcanice a fenomenului românesc.   

St ruie înc  în mintea multor oameni nepreveni i ideea greşită ă ţ ă 

c  aromânii  ar fi  fost,  cu prec dere, promotori  ai extremismului şiă ă  

intoleran ei  şovine,  adversari  ai  democra iei,  adep i  ai  violen eiţ ţ ţ ţ  
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politice  şi  chiar  ai  terorismului  ”balcanic”.  În  realitate,  repet,  prin 

îns şi  natura  ocupa iilor  lor  fundamentale,  de  la  p storitulă ţ ă  

transhumant  la  c r uşie  şi  comer ,  care  reclam  libertatea  deă ă ţ ă  

ini iativ , circula ie şi comunicare şi presupun adaptarea la medii deţ ă ţ  

extrem  varietate,  aromânii,  altminteri  profund  ataşa i  tradi ieiă ţ ţ  

creştine  ortodoxe  şi  propriei  lor  identit i,  au  fost  întotdeauna  şiăţ  

pretutindeni  promotori  eficien i  şi  dârji  ap r tori  ai  libert ilor  şiţ ă ă ăţ  

demnit ii  omului,  agen i  ai  schimbului  de  valori  între  diverseleăţ ţ  

grupuri etnice şi religioase, factori creatori de conştiin  comunitarţă ă 

şi de solidaritate balcanic , generoşi sprijinitori ai culturii şi civiliza ieiă ţ  

tuturor popoarelor din Peninsul . Nu altfel s-au manifestat, în sânulă  

na iunii române, cu care s-au identificat, cei trei aromâni despre careţ  

am scris în aceast  carte. Şi tocmai de aceea, şi pe ei - la fel ca peă  

demnul înv at Nicolae B nescu, înl turat din Universitate, exclus dinăţ ă ă  

Academia  Român  al  c rui  vicepreşedinte  fusese,  pentru  a  se  fiă ă  

împotrivit  curajos  etatiz rii  acesteia,  exploatat  intelectual  înă  

particular, dar batjocorit în public de mandarinii noii puteri - regimul 

totalitar  comunist  i-a  persecutat,  i-a  marginalizat,   i-a  îngropat  în 

uitare. Tolerat în Academia R. P. R. dup  1948, ca venerabil elenist şiă  

poet, b trânul George Murnu nu a fost scutit de vexa iuni în via a saă ţ ţ  

privat  din partea regimului totalitar şi, cât a mai tr it, nu şi-a putută ă  

republica,  aşa  cum  dorise,  opera  de  cercet tor  al  romanit iiă ăţ  

balcanice, ci numai traducerile din Homer şi tragicii  greci. Theodor 

Capidan a fost exclus, în 1948,  din Academia Român , deoarece,ă  

printre altele, refuzase s  semneze o telegram  omagial  c tre Iosifă ă ă ă  

Vissarionovici Stalin; din operele lui, citate adesea de lingvişti, nu  s-a 

republicat pân  acum nimic. Îndep rtat brutal din Universitate şi lipsită ă  

de Institutul  de Studii  şi  Cercet ri  Balcanice,  pe care-l  întemeiase,ă  

Victor Papacostea a fost azvârlit, f r  a fi  fost judecat, în temni ,ă ă ţă  

pentru  mul i  ani,  din  pricina  activit ii  sale  politice  în  rândurileţ ăţ  

Partidului Na ional Liberal şi a demnit ii  de subsecretar de stat laţ ăţ  

Ministerul  Educa iei  Na ionale,  pe  care  o  de inuse  în  guverneleţ ţ ţ  

prezidate de generalii Constantin S n tescu şi Nicolae R descu, după ă ă ă 
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actul  de la  23 august  1944,  la  preg tirea c ruia  a participat.  Dină ă  

parte-mi, aş fi fericit dac  aceast  carte va convinge pe cititorii ei că ă ă 

nu fanatismul, şovinismul şi intoleran a, ci, dimpotriv , dragostea deţ ă  

libertate,  respectul  fa  de valorile  autentice  şi  deschiderea  c treţă ă  

semeni  caracterizeaz  aportul  componentei  balcanice  a  neamuluiă  

românesc la dezvoltarea culturii na ionale.ţ

Cititorul  va  percepe,  sunt  sigur,  în  aceste  studii,  elaborate, 

pentru a fi publicate - ceea ce nu s-a întâmplat cu toate - în anii ’80, o 

anumit  not  de patetism, aşadar de subiectivitate. E vorba, pe de oă ă  

parte, de reac ia psihic , poate dispropor ionat , fa  de împrejur rileţ ă ţ ă ţă ă  

în  care  scriam  şi  care-mi  d deau  sentimentul  angaj rii  într-oă ă  

înfruntare inegal  cu factori de putere potrivnici în scopul restabiliriiă  

unor adev ruri  pân  atunci  arbitrar desfigurate;  de aici  o anumită ă ă 

infatuare şi înfl c rare a stilului. Trebuie s  m rturiesc îns , pe deă ă ă ă ă  

alt  parte, c , pentru mine, cei patru intelectuali despre care am scrisă ă  

nu au fost numai autori  citi i  sau personaje descoperite în izvoareţ  

istorice, ci prezen e vii, oameni pe care am avut chiar privilegiul s -iţ ă  

întâlnesc, fie în anii copil riei, fie în anii tinere ii mele şi despre careă ţ  

mi se vorbea, cu admira ie şi c ldur , uneori cu îngrijorare pentruţ ă ă  

soarta  lor,  de  cei  din  jurul  meu.  De  cei  trei  înv a i  aromâni,ăţ ţ  

personalit i  eminente  ale  neamului  din  care  însumi  cobor,  suntăţ  

indisolubil legat şi prin rela iile,  transmise de la o genera ie la alta,ţ ţ  

între  familiile  lor  şi  familia  mea.  Iar  unul  dintre  aceştia,  Victor 

Papacostea, mi-a fost nu numai cel dintâi profesor autentic de istorie, 

ci  şi  un  adev rat  p rinte  spiritual.  Oricât  de  mare  ar  fi,  aşadar,ă ă  

libertatea  cu  care  sunt  dator  s  le  judec  crea ia  literar ,  operaă ţ ă  

ştiin ific  sau  ac iunea  politic ,  ataşamentul  meu  fa  de  fiin aţ ă ţ ă ţă ţ  

acestor  oameni,  care  mi-au  d ruit  modele  de  gândire  şiă  

comportament, nu poate s  nu se fac  sim it în scrisul meu despre ei.ă ă ţ  

Amintirii lor şi a p rin ilor mei închin aceast  carte.ă ţ ă
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Bucureşti, 3 septembrie 2002 AUTORUL
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NOT  ASUPRA EDIĂ ŢIEI

Studiile adunate în acest volum au fost elaborate în anii 1982-

1989, urmând s  serveasc  drept ă ă Introduceri la reedit ri de opere aleă  

înv a ilor evoca i  aici.  Cele consacrate lui  George Murnu şi  Victorăţ ţ ţ  

Papacostea au fost editate în volumele: Victor Papacostea, Civiliza ieţ  

româneasc  şi civiliza ie balcanică ţ ă, edi ie îngrijit  şi note de Corneliaţ ă  

Papacostea-Danielopolu,  studiu  introductiv  de  Nicolae-Şerban 

Tanaşoca, Editura Eminescu, Bucureşti, 1983 şi George Murnu, Studii 

istorice  privitoare  la  trecutul  românilor  de  peste  Dun reă ,  edi ieţ  

îngrijit  şi  studiu  introductiv  de  Nicolae-Şerban  Tanaşoca,  Edituraă  

Academiei, Bucureşti, 1984. Studiile privitoare la Nicolae B nescu şiă  

Theodor Capidan au r mas nepublicate, ca şi culegerile din lucr rileă ă  

lor pe care urmau s  le prefa eze; aceste culegeri ar fi reprezentat, caă ţ  

şi  în cazul  lui  George Murnu şi  Victor  Papacostea,  primele selec iiţ  

masive din opera lor ştiin ific  ap rute dup  încetarea lor din via .ţ ă ă ă ţă  

Articolul  privind  coresponden a  dintre  Ioan  I.  Bogdan  şi  Georgeţ  

Murnu, ini ial o comunicare sus inut , în 1989, la Asocia ia Slaviştilorţ ţ ă ţ  

din  România,  a fost  publicat  în  “Sud-Estul  şi  contextul  european”, 

Buletinul  Institutului  de  Studii  Sud-Est  Europene  al  Academiei 

Române, IV, 1995.  Cuvântul înainte reia, în cea mai mare parte, o 

comunicare despre sensul balcanologiei sus inut , în 1996, în cadrulţ ă  

unui simpozion asupra necesit ii cooper rii interbalcanice, la Salonic.ăţ ă

Cu prilejul adun rii tuturor acestor studii în volumul de fa ,ă ţă  

am procedat la anumite remanieri  şi  ad ugiri.  Unele nu înseamnă ă 

decât revenirea la forma ini ial  a textelor: am reintrodus în texteţ ă  

pasaje  amputate  de  editori  sau  reformulate,  la  sugestia  lor,  în 

vederea  evit rii  obiec iilor  organelor  de  cenzur .  Prin  altele,  amă ţ ă  

încercat s  comunic cititorului date cu neputin  de publicat în aceaă ţă  

vreme  despre  raporturile  celor  evoca i  cu  ideologia  şi  regimulţ  

comunist.  Nu  au  lipsit,  fireşte,  reformul rile  impuse  de  scrupuleă  
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literare. Deşi nu mi-am propus s  rescriu integral aceste studii şi să ă 

urm resc istoria principalelor probleme ştiin ifice tratate de cei patruă ţ  

înv a i pân  la cea mai recent  contribu ie în domeniu, am socotităţ ţ ă ă ţ  

totuşi necesar s  amintesc m car, în note, cele mai importante lucr riă ă ă  

referitoare  la  aceste  probleme  care  au  ap rut  dup  elaborareaă ă  

textelor de fa . Studiile apar, aşadar, aşa cum au fost gândite deţă  

mine atunci cînd le-am scris.

Nu aş fi ajuns s  le duc pân  la cap t, dac   nu m-aş fi bucurată ă ă ă  

de  încrederea şi sprijinul apropia ilor celor aici evoca i. Cei mai mul iţ ţ ţ  

ne-au  p r sit  şi  ei  între  timp.  P strez  o  amintire  recunosc toareă ă ă ă  

regretatelor  doamne  Iulia  Theodor  Capidan,  Cornelia  Victor 

Papacostea,  Ecaterina  Murnu-Filionescu,  Iulia  Murnu,  Cornelia 

Papacostea-Danielopolu, lui Emil Th. Capidan, care mi-au permis s  leă  

cercetez şi folosesc arhivele de familie. Lor li se datoreaz  p strareaă ă  

actelor,  coresponden ei  şi  manuscriselor  acestor  înv a i  prinţ ăţ ţ  

vicisitudinile vremurilor şi tot lor le revine meritul de a fi ini iat sauţ  

chiar îngrijit - aşa au f cut doamnele Iulia Murnu, Ecaterina Murnu-ă

Filionescu şi  Cornelia  Papacostea-Danielopolu  -  publicarea operelor 

comentate aici,  unele  inedite.  Prin  bun voin a domnului  Gheorgheă ţ  

Danielopolu  şi  a  doamnei  Pia  Dumitru-Danielopolu,  c rora  leă  

reînnoiesc mul umirile mele, am putut da de urma unor acte şi texteţ  

autografe importante din arhiva lui Victor Papacostea. 

Colega  Elena-Casandra  Sc rl toiu  a  citit,  în  1985,  întregă ă  

studiul consacrat lui Theodor Capidan şi a formulat observa ii criticeţ  

de care am inut seama. Îi datorez, în special, aducerea la zi, atunci, aţ  

informa iei  privind  stadiul  cercet rii  în  domeniul  raporturilorţ ă  

lingvistice  slavo-române,  pe  care  l-a  îmbog it  cu  importanteăţ  

contribu ii personale. Nu pot uita c  numai datorit  domnului Valeriuţ ă ă  

Râpeanu, în acea vreme directorul Editurii Eminescu, a fost posibil să 

men in, în studiul despre Victor Papacostea, referiri la consecven a cuţ ţ  

care acesta şi-a ap rat trecutul politic, convingerile na ional-liberale.ă ţ

Mul umesc Editurii  PRO, personal domnului Stelian urlea şiţ Ţ  

întregului  colectiv  redac ional  pentru  bun voin a,  civilitatea  şiţ ă ţ  
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competen a  cu  care  au sus inut  şi  realizat,  sprijini i  de  Ministerulţ ţ ţ  

Culturii şi al Cultelor, publicarea acestei c r i.ă ţ

Nicolae-Şerban Tanaşoca
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GEORGE MURNU

(1868-1957)

UN ISTORIC AL ROMÂNILOR BALCANICI

O  problem  a  istoriografiei  româneşti:  româniiă  

balcanici. Prea pu ini sunt ast zi lingviştii, români sau str ini, careţ ă ă  

s  vad  în  idiomurile  romanice  vorbite  în  Peninsula  Balcanică ă ă 

(aromâna,  meglenoromâna şi  istroromâna)  altceva  decât  variante 

dialectale, al turi de ă dacoromâna vorbit  la nordul Dun rii, ale uneiaă ă  

şi  aceleiaşi  limbi  române,  form  evoluat  şi  diversificat  a  latineiă ă ă  

orientale. Înf işarea structurii şi evolu iei acestor dialecte nu lipseşteăţ ţ  

din nici  un tratat de istorie a limbii  române.  Cercet torii  recunoscă  

dacoromânei preeminen a fa  de celelalte prin bog ie, varietate şiţ ţă ăţ  

cultivare literar , prin transformarea ei în instrument expresiv al uneiă  

civiliza ii originale în ansamblul lumii romanice. În acelaşi timp îns  eiţ ă  

socotesc, pe bun  dreptate, c  studiul aromânei, al meglenoromâneiă ă  

şi al istroromânei este indispensabil pentru corecta situare a limbii 

române  în  marea  familie  a  limbilor  neolatine,  pentru  l murireaă  

particularit ilor devenirii ei istorice şi, nu în mai mic  m sur , pentruăţ ă ă ă  

elucidarea  unor  aspecte  insesizabile  altfel  decât  prin  investiga iiţ  

lingvistice  ale  îns şi  etnogenezei  poporului  român.  Cercetareaă  

dialectelor balcanice ale limbii  române este aşadar pentru lingvişti 

parte integrant  a studiilor de istorie a limbii româneă 1. 

La  rândul  lor,  istoricii  noştri  şi  cei  mai  mul i  dintre istoriciiţ  

str ini  au  v zut  în  vorbitorii  acestor  dialecte,  în  aromâni,ă ă  

meglenoromâni şi istroromâni, vl stare ale unuia şi aceluiaşi poporă  

romanic,  poporul  român,  acordându-le  un  loc  corespunz tor  înă  

preocup rile  lor  de istorie  româneasc .  De la  începuturile  ei,  prină ă  
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cronicari, istoriografia noastr  a prins pe aceşti români balcanici înă  

orizontul  s u  de  interes.  Un  Miron  Costin,  un  Constantin  Stolniculă  

Cantacuzino, un Dimitrie Cantemir au vorbit despre românii din sudul 

Dun rii ca despre unii care "nice cum în ceva s  deosebesc"ă ă 2 de cei 

din nordul fluviului, integrându-i în unitatea neamului nostru, r spicată  

afirmat ,  în  virtutea  originii  romane  şi  a  limbii  comune.ă  

Reprezentan ii  Şcolii  ardelene,  de la cei  mai  de seam  la cei  maiţ ă  

m run i, au acordat un loc important în studiile lor  "românilor celoră ţ  

de-a  dreapta  Dun rii",  polemizând  cu  înv a ii  str ini  care  leă ăţ ţ ă  

contestau originea şi caracterul românesc sau importan a rolului lorţ  

istoric. Istoriografia noastr  romantic  a pus în cercetarea "fra ilor deă ă ţ  

peste   Dun re"  entuziasm şi  acel  patos  na ional  care a  condus-oă ţ  

uneori la exager ri  fie în evocarea trecutului lor, glorificat hiberbolic,ă  

fie  în  imaginarea  viitorului  lor,  nu  întotdeauna  realist  conceput. 

Istoriografia critic  româneasc  a corectat toate aceste exager ri şi aă ă ă  

întreprins  aşezarea  pe  temeiuri  mai  sigure  a  istoriei  românilor 

balcanici, ini iind cercet ri în arhive şi biblioteci, publica ii de izvoare,ţ ă ţ  

anchete  de  teren,  reexaminând  cu  mai  mult  rigoare  metodică ă 

diversele ei aspecte. Rolul românilor balcanici în via a Peninsulei aţ  

fost  examinat  şi  din  punctul  de  vedere  al  istoriei  universale  şi 

comparate,  ca  expresie  a  func iei  istorice  a  poporului  român,  înţ  

întregimea  lui,  în  aceast  parte  a  lumii.  Cercetarea  trecutuluiă  

românilor balcanici  a fost privit  aşadar de istoricii  noştri  ca parteă  

integrant  şi indispensabil  a studiilor de istorie a româniloră ă 3. 

Temeiurile ştiin ifice ale acestui mod de a vedea lucrurile suntţ  

numeroase  şi  incontestabile.  Unitatea  originar  a  romanit iiă ăţ  

orientale e un fapt istoric bine stabilit.  Ea ine de substratul tracicţ  

comun şi de procesul de  romanizare, împ rt şit în aceleaşi condi ii şiă ă ţ  

desf şurat cu aceleaşi mijloace, prin aceiaşi agen i, în etape ce seă ţ  

înl n uie într-o singur  "serie istoric " pe ambele maluri ale Dun rii,ă ţ ă ă ă  

ea îns şi, mult  vreme, arter  de comunica ie intern  şi nu frontieră ă ă ţ ă ă 

de  separa ie  a  lumii  romane.  Descenden i  ai  acestei  romanit i,ţ ţ ăţ  

românii  din  dreapta  şi  cei  din  stânga  marelui  fluviu  au  p strată  
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conştiin a  unit ii  ei,  exprimat  limpede în însuşi  numele etnic  peţ ăţ ă  

care  şi  unii,  şi  ceilal i  şi  l-au  dat,  conservându-l  cu  tenacitate:ţ  

latinescul  Romani,  "romani".  Evoluat  şi  diversificat  dialectal, 

împreun  cu limba din care f cea parte, el a devenit ă ă români (rumâni) 

în  dacoromân ,  ă ar(u)mâni  şi  rum niă  în  aromân ,  ă rumeri în 

istroromân .  Dar şi  str inii  neoromanici  au sesizat aceast  unitateă ă ă  

exprimând-o,  la  nivelul  popular,  prin  numele  dat  de  ei  tuturor 

românilor, atât celor din nordul, cât şi celor din sudul Dun rii şi numaiă  

lor.  Din  germanicul  walh,  care-i  desemna ini ial  pe  to i  romanicii,ţ ţ  

împrumutat şi adaptat de fiecare graiului lor, slavii, bulgarii, grecii, 

ungurii, turcii au creat un nume etnic destinat exclusiv românilor şi 

redat  în  limba  noastr  prin  ă vlahi sau  valahi.  El  indic  nu  numaiă  

unitatea neamului românesc, ci şi individualitatea lui între celelalte 

popoare  romanice.  Astfel,  ungurii  îi  numesc  oláhok pe  români  şi 

olaszok pe italieni, cu derivate ale aceluiaşi walh germanic ini ial. Laţ  

nivelul superior al culturii scrise, m rturiile despre unitatea româniloră  

şi încerc rile mai mult sau mai pu in izbutite de a o explica istorică ţ  

sunt foarte numeroase la toate popoarele care au venit în contact cu 

ei4. De la bizantinul Laonic Chalcocondil, din secolul al XV-lea şi până 

la epirotul Panaiotis Aravantinos, de la mijlocul celui de al XIX-lea, 

istoriografia greac , de pild ,  nu a încetat s  afirme ideea unit iiă ă ă ăţ  

etnice şi de limb  a românilor din Carpa i pân  în Pindă ţ ă 5.

N v lirea şi aşezarea slavilor în Peninsula Balcanic , dar maiă ă ă  

ales crearea primului stat bulgar au sfârşit prin a dizloca masa unitară 

a românilor de pe cele dou  maluri ale Dun rii. Totuşi, mult  vreme,ă ă ă  

contactele între românii  balcanici  şi  cei  carpatici  s-au p strat.  P.P.ă  

Panaitescu  vorbea  despre  coexisten a,  între  secolele  VII-X,  peţ  

teritoriul delimitat de Carpa i la nord şi de mun ii Pindului la sud, aţ ţ  

dou  pânze neîntrerupte de popula ie: cea româneasc  şi cea slav .ă ţ ă ă  

Printr-un proces lent, ele s-au cristalizat, în cele din urm , pe anumiteă  

arii  mai  strict  definite,  ajungându-se  astfel  la  fragmentarea 

romanit ii  carpato-balcanice.  Îndelungata simbioz  a românilor  cuăţ ă  

aceeaşi ramur  a slavilor explic , între altele, caracterul omogen ală ă  
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influen ei slave în toate dialectele limbii române, o dovad  în plus aţ ă  

unit ii  originare  a  tuturor  grupurilor  româneşti  din  Sud-Estulăţ  

Europei6.

Aceast  unitate  s-a  manifestat  îns  şi  via a  medievală ă ţ ă 

timpurie  a  românilor  din  aceast  zon .  Documentele  vremii  îiă ă  

surprind, la r stimpuri  diferite,  cu ocupa ii  şi  obiceiuri  identice,  cuă ţ  

aceleaşi forme de organizare social  şi politic , cu aceleaşi tendin eă ă ţ  

şi  aspira ii  pentru  realizarea  c rora  folosesc  aceleaşi  mijloace.  Eiţ ă  

tr iesc grupa i în acele " ri româneşti" r spândite în întreg spa iulă ţ ţă ă ţ  

carpato-balcanic pe care izvoarele de diverse provenien e le numesc,ţ  

în limbile în care sunt scrise, Vlahii, Vl sii, terrae Blacorumă  şi c roraă  

istoricul Şerban Papacostea le-a ad ugat chiar o ă Romaniola7.  Nicolae 

Iorga vedea pe bun  dreptate în aceste forma iuni str lucit studiateă ţ ă  

de el Romanii populare, supravie uiri fragmentare, în forme modeste,ţ  

ale  vechiului  imperiu  roman,  dezmembrat  de  barbari,  insule  de 

str veche civiliza ie lovite de valurile succesive de n v litoriă ţ ă ă 8. Fa  deţă  

aceştia,  dar  şi  fa  de  Imperiul  devenit  grecesc,  bizantin,  dinţă  

Constantinopol, românii au reac ionat în scopul salv rii identit ii lorţ ă ăţ  

etnice  şi  a  autonomiei  lor  politice,  îmbinând  abilitatea  negocierii 

diplomatice  cu  îndr zneala  ac iunii  armate.  Conservareaă ţ  

"autonomiilor"  vlahe,  româneşti,  în  Peninsula  Balcanic  a  putut  fiă  

urm rit  pân  târziu, în vremea st pânirii otomaneă ă ă ă 9.

Îndelungatul  efort  de  rezisten  al  românilor  fa  deţă ţă  

supunerea politic  şi asimilarea etnic  a fost sus inut spiritual, atât înă ă ţ  

nordul,  cât  şi  în sudul  Dun rii  de conştiin a mândr  a romanit ii,ă ţ ă ăţ  

însemn de noble e şi  europenitate. Afirmarea romanit ii  românilorţ ăţ  

înso eşte,  ca  un  mijloc  diplomatic,  pentru  prima  dat  în  istoriaţ ă  

noastr , remarcabila încercare de transformare a uneia dintre ă Vlahiile 

balcanice într-un stat medieval,  integrat în ordinea politic  a lumiiă  

europene a epocii: e tentativa As neştilor, care, invocând ascenden aă ţ  

roman , a lor şi a poporului lor, izbutesc s  ob in  din partea Romei,ă ă ţ ă  

prin papa Inocen iu al III-lea, recunoaşterea regatului româno-bulgar,ţ  

de  ei  f urit.  Aceeaşi  idee  a  romanit ii  orienteaz ,  la  românii  dină ăţ ă  
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nordul  Dun rii,  aspira iile  şi  str daniile  în vederea constituirii  uneiă ţ ă  

culturi  în  limba na ional ,  formarea conştiin ei  unit ii  de neam aţ ă ţ ăţ  

poporului român, peste grani ele statelor medievale româneşti şi aleţ  

provinciilor istorice locuite de el şi st  în centrul cuget rii politice aă ă  

fondatorilor statului na ional unitar român, el însuşi o mare ţ Românie. 

Destinul istoric al poporului nostru avea s  r mân  îns  legată ă ă ă  

de vatra Carpa ilor. De aici au izbucnit, pentru a se împlini în formeţ  

majore  de  cultur  şi  civiliza ie,  ini iativa  creatoare  a  celor  careă ţ ţ  

reprezint  ast zi  în fa a lumii  na iunea român  – a dacoromânilor.ă ă ţ ţ ă  

Dup  ce au dat, prin As neşti, m sura capacit ii lor constructive înă ă ă ăţ  

sfera vie ii de stat, românii balcanici aveau s  se limiteze la forme deţ ă  

via  mai modeste. Desprinşi de trunchiul românismului, r spândi i,ţă ă ţ  

în  grupuri  minore  ca  însemn tate,  între  celelalte  popoare  dină  

Peninsula Balcanic , ei au fost supuşi unui proces lent, dar ineluctabil,ă  

de asimilare din partea acestora. Deromanizarea lor nu a fost total ,ă  

dar,  integra i  în  via a  istoric  a  vecinilor  noştri  de  peste  Dun re,ţ ţ ă ă  

adoptându-le  modul  de  trai,  mijloacele  şi  formele  de  expresie 

cultural , împ rt şindu-le treptat aspira iile politice, ei s-au înstr inată ă ă ţ ă  

tot  mai  mult  de  românii  din  nordul  Dun rii.  Meglenoromânii  şiă  

istroromânii şi-au pierdut chiar numele etnic propriu, desemnându-se 

de  la  un  moment  dat  ei  înşişi  ca  vlasi sau  vlaşi,  cu  etnonime 

împrumutate de la sârbi şi de la bulgari; între aromâni, care îşi mai 

p streaz  înc  numele etnic propriu, de origine latin , se face sim ită ă ă ă ţ ă 

tendin a înlocuirii  acestuia cu denumirea greceasc  de  ţ ă vlahi.  Chiar 

dac  şi-au men inut conştiin a individualit ii lor lingvistice, dac  nuă ţ ţ ăţ ă  

chiar pe aceea a personalit ii lor etnice şi istorice romanice, româniiăţ  

balcanici au pierdut sau sunt pe cale s  piard  amintirea unit ii loră ă ăţ  

de neam şi limb  cu românii din nordul Dun rii. Nici aceştia din urmă ă ă 

nu  i-au  mai  recunoscut  întotdeauna  ca  "fra i"  îndep rta i.  Înţ ă ţ  

publica iile noastre ştiin ifice cel pu in, ei sunt numi i tot mai st ruitorţ ţ ţ ţ ă  

vlahi balcanici spre diferen iere de românii din nordul Dun riiţ ă 10. 

S-a  încercat  chiar  elaborarea  unei  teorii  lingvistice  potrivit 

c reia  impregnarea  progresiv  a   dialectelor  balcanice  ale  limbiiă ă  
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române cu elemente str ine (greceşti,  sârbeşti,  bulg reşti) le-ar fiă ă  

transformat  din  dialecte  în  limbi  romanice  noi,  cu  individualitate 

proprie.  Lingvişti  reputa i,  români  şi  str ini,  au  respins  aceastţ ă ă 

ipotez  ca  insuficient  întemeiat  ştiin ific.  Ei  au  ar tat  că ă ţ ă ă 

împrumuturile tot mai numeroase din lexicul popoarelor învecinate în 

idiomurile romanice din Peninsula Balcanic , departe de a reprezentaă  

dovezi de vitalitate, semne prevestitoare ale naşterii unor noi limbi, 

nu sunt decât simptomele mor ii acestor idiomuri prin deromanizareaţ  

treptat  a vorbitorilor lor, practican i ai bilingvismului generalizată ţ 11. 

Aceast  constatare ni se pare adev rat , ă ă ă mutatis mutandis, şi pentru 

istorici.  Modific rile  survenite  în  conştiin a  propriei  individualit iă ţ ăţ  

etnice şi istorice la românii balcanici, pierderea sentimentului unit iiăţ  

lor  de  neam şi  limb  cu  românii  din  nordul  Dun rii  nu  constituieă ă  

semnele  prevestitoare  ale  transform rii  lor  într-o  na ionalitateă ţ  

romanic ,  ă vlahă, ci numai preludiul dezna ionaliz rii, al asimil rii lorţ ă ă  

de c tre popoarele în mijlocul c rora tr iesc, la a c ror via  politic ,ă ă ă ă ţă ă  

economic  şi cultural  particip . Înstr inarea românilor balcanici deă ă ă ă  

cei  din  nordul  Dun rii,  solidarizarea  lor  deplin  şi  leal ,  apoiă ă ă  

identificarea  lor  fatal  cu  popoarele  balcanice  al  c ror  destin  îlă ă  

împ rt şesc  constituie  un  proces  secular  şi  complex.  În  virtuteaă ă  

împrejur rilor  specifice  Peninsulei  Balcanice,  disemina i  între  alteă ţ  

etnii şi lipsi i de forme proprii de afirmare cultural  şi politic  major ,ţ ă ă ă  

românii de peste Dun re şi-au manifestat energia creatoare în slujbaă  

idealurilor de cultur  şi civiliza ie ale celorlalte popoare creştine dină ţ  

aceast  zon  geografic .  Ei  au d ruit  Serbiei,  Bulgariei,  Greciei  şiă ă ă ă  

chiar Albaniei – numai în parte creştin  - procente însemnate din aceaă  

clas  burghez ,  de  negustori  şi  meşteşugari,  care  a  contribuit  înă ă  

gradul cel mai înalt la modernizarea acestor state. Numeroşi oameni 

de  cultur  şi  oameni  de  stat  din  aceste  ri  provin  din  rândurileă ţă  

românilor  balcanici.  Este  suficient  s  amintim,  spre  exemplificare,ă  

limitându-ne numai la câ iva dintre  ţ vlahii care s-au ilustrat în via aţ  

poporului  grec,  numele  revolu ionarului  Rigas  din  Veleştin,  alţ  

oamenilor  de stat  Ioan Coletti  şi  Evanghelos  Averoff,  al  istoricului 
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Spiridon  Lambros,  ale  poe ilor  Georgios  Zalokostas  şi  Konstantinţ  

Krystallis. Printr-o evolu ie numai în aparen  paradoxal , autonomiileţ ţă ă  

şi privilegiile de care s-au bucurat românii balcanici pân  în vremeaă  

turcocra iei, au devenit, dup  cum s-a ar tat, scutul sub care s-auţ ă ă  

dezvoltat adev rate insule de "libertate" greac  sau slav , centre deă ă ă  

afirmare  a  burgheziei  creştine  din  Balcani,  nuclee  de  ini iativţ ă 

insurec ional  antiotoman  în beneficiul popoarelor slave sau al celuiţ ă ă  

grec12. Istoriografiile na ionale din Peninsula Balcanic  au încercat, înţ ă  

etapa  lor  romantic ,  s  minimalizeze  sau  chiar  s  conteste  rolulă ă ă  

istoric al românilor de peste Dun re. Replicându-le în acelaşi spirită  

romantic,  unii  dintre istoricii  noştri  au exagerat  uneori  lucrurile în 

sens contrar: a fost neglijat  realitatea înstr in rii sufleteşti a ă ă ă vlahilor 

de restul romanit ii. Pentru o istoriografie cu adev rat ştiin ific  îns ,ăţ ă ţ ă ă  

contribu ia  românilor  de  peste  Dun re  la  dezvoltarea  economic ,ţ ă ă  

politic  şi cultural  a popoarelor din Peninsula Balcanic  va r mâneă ă ă ă  

întotdeauna  un  capitol,  chiar  dac  cel  din  urm ,  din  istoriaă ă  

românismului balcanic întru nimic mai pu in interesant şi importantţ  

decât acela al integr rii unor balcanici – greci, bulgari, sârbi, albaneziă  

– în via a rilor române, a românilor nord-dun reni. Ca atare, el vaţ ţă ă  

constitui  mereu  o  tem  de  cercetare  rodnic  pentru  istoriografiaă ă  

noastră13. 

Dar  nu  numai  înstr inarea,  ci  şi  reintegrarea  româniloră  

balcanici în via a istoric  a poporului român constituie o realitate, unţ ă  

proces vechi de secole şi complex, ce nu a putut şi nu poate r mâneă  

indiferent  pentru  istoriografia  noastr .  În  decursul  vremurilor,  ună  

num r  însemnat  de  români  balcanici  s-au  aşezat,  al turi  de  al iă ă ţ  

imigran i din Peninsul , cu care sunt uneori confunda i, în inuturileţ ă ţ ţ  

româneşti din nordul Dun rii şi în Europa Central . În cei mai mul iă ă ţ  

dintre aceştia, contactul cu românii a redeşteptat conştiin a na ionalţ ţ ă 

româneasc . A-i identifica pe to i, a le pune în eviden  contribu ia laă ţ ţă ţ  

dezvoltarea  economic  şi  cultural  a  rilor  române,  a-i  explicaă ă ţă  

resorturile cauzale a fost şi r mâne una dintre sarcinile istoriografieiă  

româneşti.  Cât  de  interesante  şi  de  importante  pot  fi  asemenea 
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cercet ri ne-o sugereaz  numele câtorva dintre familiile de negustoriă ă  

aromâni care s-au stabilit, al turi de greci, în secolul al XVIII-lea înă  

Imperiul Habsburgic şi care au jucat un rol de  seam  în lupta deă  

emancipare na ional  a românilor  transilv neni,  cu care au stabilitţ ă ă  

leg turi:  Grabovschi,  Mocioni,  Gojdu,  Dumba,  Darvari.  Din  aceştiă  

aromâni descinde marele mitropolit Andrei Şaguna, iar pe unii dintre 

ei îi g sim în ascenden a unor Titu Maiorescu, Şt.O. Iosif, Octaviană ţ  

Goga, Lucian  Blaga14. Mai mult decât atât. Istoria noastr  culturală ă 

înregistreaz  dou  semnificative  mişc ri  de  renaştere  na ional  aă ă ă ţ ă  

aromânilor,  cel  mai  însemnat  grup  de  români  balcanici,  veni i  înţ  

contact cu dacoromânii. Cea dintâi este renaşterea aromâneasc  deă  

la  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea  şi  începutul  secolului  al  XIX-lea. 

Refugia i  în  Imperiul  Habsburgic,  în  urma  distrugerii  centrelor  lorţ  

comerciale din Balcani de c tre musulmani şi grupa i în comunit i,ă ţ ăţ  

împreun  cu grecii, în jurul unor biserici de rit ortodox şi de expresieă  

cultural  greac , aromânii de aici îşi manifest  tot mai insistent înă ă ă  

aceast  vreme n zuin a de a se afirma spiritual în graiul p rintesc, caă ă ţ ă  

o  entitate  etnic  de  sine  st t toare.  Dornici  s  ias  din  cadreleă ă ă ă ă  

culturale ale elenismului postbizantin, ei îşi proclam , sub influen aă ţ  

ideilor luministe şi a Şcolii ardelene, cu ai c rei reprezentan i au legată ţ  

strânse rela ii, mai întâi romanitatea, apoi, pur şi simplu, identitateaţ  

cu poporul român. Corifeii acestei mişc ri de renaştere aromânească ă 

sunt  Constantin  Ucuta,  George  Roja  şi  Mihail  Boiagi,  autori  de 

abecedare,  gramatici  şi  compendii  istorice  destinate  s  sprijineă  

constituirea  unei  culturi  scrise  aromâneşti,  în  alfabet  grecesc  mai 

întâi, apoi în alfabet latin. Mişcarea s-a lovit de crâncena opozi ie aţ  

clerului şi a intelectualit ii greceşti din diaspora şi în cele din urm  s-ăţ ă

a stins15. Ini iativa  celei de a doua renaşteri aromâneşti a venit dinţ  

partea  paşoptiştilor  români,   care  şi-au  propus  s  recupereze  înă  

beneficiul  poporului  român  energiile  pe   cale  de  înstr inare  aleă  

românilor  balcanici.  Întâlnindu-se  cu  aspira iile  unor  aromâni  dinţ  

Peninsula Balcanic , aceast  ini iativ  s-a concretizat în crearea unuiă ă ţ ă  

Comitet  macedo-român  la  Bucureşti  (1860),  devenit,  după 
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dobândirea independen ei de stat a României, Societatea de culturţ ă 

macedo-român  (1879),  organisme  care  şi-au  fixat  drept  obiectivă  

dobândirea dreptului  la  autonomie cultural  şi  bisericeasc  pentruă ă  

aromânii  din  Imperiul  Otoman.  Statul  român  a  sus inut  printr-oţ  

politic  adecvat  aceast  mişcare  de  redeşteptare  na ional  aă ă ă ţ ă  

aromânilor, ob inând din partea autorit ilor otomane şi, mai târziu,ţ ăţ  

din  partea  statelor  na ionale  balcanice,  recunoaşterea  organiz riiţ ă  

aromânilor de peste Dun re în comunit i proprii, cu şcoli şi biserici înă ăţ  

limba na ional . O vast  re ea de institu ii de înv mânt elementarţ ă ă ţ ţ ăţă  

şi  mediu  cu  limba  de predare  român  a  fost  creat  în  Peninsulaă ă  

Balcanic  şi pus , în condi iile unei conjuncturi interna ionale propice,ă ă ţ ţ  

sub  autoritatea  statului  român.  Ele  au  atras  un  num r  mare  deă  

aromâni  c rora  le-au  dat  o  forma iune  intelectual  temeinic ,ă ţ ă ă  

înt rindu-le  totodat  conştiin a  româneasc  şi  deschizându-leă ă ţ ă  

posibilitatea de a se integra în via a României, unde cei mai mul i s-ţ ţ

au stabilit ulterior. Din rândurile acestor aromâni şi ale familiilor lor s-

au  ridicat  personalit i  remarcabile  ale  culturii  noastre:  filologi,ăţ  

lingvişti  şi oameni de litere (Theodor Capidan, Iuliu Valaori, Pericle 

Papahagi,  Tache  Papahagi,  Cezar  Papacostea,  Marcu  Beza,  Sterie 

Diamandi), istorici (Victor Papacostea, Valeriu Papahagi), oameni de 

ştiin  şi  filozofi  (Elie  Carafoli,  Athanase  Joja),  pictori  şi  arhitec iţă ţ  

(Pericle  Capidan,  Arie  Murnu,  Constantin  Iotzu,  George  Simotta), 

actori (George Vraca, Toma Caragiu)16. Sub impulsul acestei mişc riă  

de redeşteptare na ional  s-a n scut şi o literatur  cult  dialectalţ ă ă ă ă ă 

aromâneasc  ilustrat  de poe i şi prozatori cum au fost: Constantină ă ţ  

Belimace,  Nuşi  Tulliu,  Zicu  Araia,  Nicolae  Batzaria,  Marcu  Beza17. 

Autonomia  cultural  şi  bisericeasc  a  românilor  balcanici  a  fostă ă  

treptat restrâns  în perioada interbelic  şi a încetat cu totul o dat  cuă ă ă  

al doilea r zboi mondial. De "chestiunea aromâneasc ", generatoare,ă ă  

din nefericire,  şi  de regretabile tensiuni  în raporturile României  cu 

rile  balcanice,  tensiuni  ale  c ror  reflexe  s-au  înregistrat  şi  înţă ă  

literatura ştiin ific  consacrat  aromânilor, se leag  un întreg capitolţ ă ă ă  

al istoriei politicii româneşti în Peninsul , înc  insuficient studiată ă 18.
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Cercetarea trecutului românilor balcanici ca parte integrant  şiă  

indispensabil  din  studiile  de  istorie  a  românilor  este  justificată ă 

aşadar nu numai de o îndelungat  tradi ie istoriografic , ci, mai ales,ă ţ ă  

de incontestabile realit i istorice. Chiar dac  împrejur ri mai presusăţ ă ă  

de voin a omeneasc  au desprins de trunchiul comun al românismuluiţ ă  

originar  ramurile  sud-dun rene  ale  poporului  român,  h r zindu-le,ă ă ă  

poate,  unei  treptate stingeri19,  este de datoria oamenilor noştri  de 

ştiin  s  le urm reasc  destinul tragic, fie şi numai pentru a dobândiţă ă ă ă  

o  viziune  global ,  mai  clar  şi  mai  cuprinz toare,  asupra  loculuiă ă ă  

poporului român în istoria lumii. Prin adâncirea, obiectiv  şi lucid , aă ă  

studiilor asupra românilor balcanici putem îns  dobândi şi o imagineă  

mai  bogat  şi  mai  nuan at  despre  alc tuirea  etnic   atât  deă ţ ă ă ă  

complex  şi  devenirea  istoric  atât  de  zbuciumat  a  Peninsuleiă ă ă  

Balcanice,  zon  de confluen e şi  de interferen e pe toate planurileă ţ ţ  

vie ii  omeneşti,  unic  în  lume.  Investigarea  acestei  probleme  deţ ă  

istorie nu trebuie desigur s  devin  – aşa cum s-a întâmplat de preaă ă  

multe  ori  –  un prilej  de înveninare a  dialogului  dintre  cercet toriiă  

români  şi  balcanici.  Dimpotriv ,  pentru  tratarea  ei  cu  adev rată ă  

ştiin ific ,  colaborarea  dintre  to i  reprezentan ii  istoriografiilorţ ă ţ ţ  

na ionale din Balcani se impune, prin for a realit ilor cercetate cuţ ţ ăţ  

valoarea  unei  reguli  metodologice  şi  a  unui  principiu  superior  de 

adev rat  civiliza ie. ă ă ţ

În acest spirit am încercat s  proced m la reevaluarea critică ă ă 

a studiilor istorice consacrate românilor de peste Dun re de Georgeă  

Murnu,  unul  dintre  cei  dintâi  şi  cei  mai  p trunz tori  cercet toriă ă ă  

moderni ai problemei.

George Murnu – exponent al celei de-a doua renaşteri 

aromâneşti. Prin diversitatea activit ilor sale intelectuale, Georgeăţ  

Murnu este, f r  îndoial , personalitatea cea mai complex  pe care aă ă ă ă  

d ruit-o culturii noastre ceea ce numeam mai sus "a doua renaştereă  

aromâneasc ": filolog, arheolog, istoric, istoric al artei, poet original şiă  

traduc tor de înalt  poezie, el a fost în acelaşi timp apreciat drept celă ă  

mai elevat creator de poezie dialectal  aromâneasc  şi s-a manifestată ă  
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ca militant activ pentru drepturile aromânilor la o dezvoltare culturală 

şi  chiar  politic  autonom .  Prin  statornicia  ataşamentului  fa  deă ă ţă  

originea sa aromâneasc , fa  de tradi iile neamului s u şi fa  deă ţă ţ ă ţă  

mediul  în  care  s-a  n scut,  George  Murnu  este  una  dintreă  

întruchip rile  cele  mai  autentice  ale  particularit ilor  şi  aspira iiloră ăţ ţ  

sufleteşti  ale lumii  aromâneşti.  În sfârşit,  prin intensitatea cu care 

toate acestea – origine, tradi ii şi mediu natal – şi-au pus amprentaţ  

asupra întregii sale alc tuiri spirituale, g sindu-şi ecouri puternice înă ă  

opera creat , el este în gradul cel mai înalt reprezentativ pentru ceeaă  

ce  a  însemnat  contribu ia  original  a  aromânilor  la  dezvoltareaţ ă  

culturii româneşti. 

George  Murnu  s-a  n scut  la  1  ianuarie  1868,  la  Veria.  Elă  

cobora dintr-un neam de p stori aromâni şi a împ rt şit, de mic copil,ă ă ă  

via a  patriarhal  a  aromânilor  din  aceast  regiune  a  Macedoniei.ţ ă ă  

Familia sa se distingea îns  şi-şi dobândise prestigiul prin cultur  şiă ă  

spiritualitate. Tat l s u, preotul Ioan Murnu (cca. 1847-1922), b rbată ă ă  

cu  alese  însuşiri  intelectuale,  f cuse,  la  Atena,  studii  superioare,ă  

ad pându-se din izvoarele culturii greceşti şi europene: el absolviseă  

un  seminar  superior  şi  facultatea  de  litere  (filologie  clasic  şiă  

francez ) din capitala Eladei. Era h r zit, se p rea, asemenea tuturoră ă ă ă  

aromânilor instrui i, eleniz rii. Primise chiar, potrivit obiceiului loculuiţ ă  

şi vremii studiilor sale, numele de Georgiade, dup  acela al tat luiă ă  

s u. Dup  terminarea studiilor i se oferise chiar postul de profesor laă ă  

şcoala  greac  din  Vene ia,  dar  l-a  refuzat,  pentru  a  r mâne  maiă ţ ă  

aproape de ai s i. A fost numit aşadar director al liceului grecesc dină  

Xanthi, în Tracia. Ioan Murnu a fost îns   repede câştigat de mişcareaă  

de redeşteptare na ional  a aromânilor şi, de la Xanthi, a trecut laţ ă  

direc ia  gimnaziului  românesc  din  Bitolia,  curând  dup  înfiin areaţ ă ţ  

acestuia, în 1880. Împrejur ri personale – un conflict cu inspectorulă  

general al şcolilor române din Macedonia, Apostol M rg rit – l-au silită ă  

s  p r seasc  şi  acest post.  Dup  ce conduce,  o vreme,  un liceuă ă ă ă ă  

românesc "dizident", predând şi la liceul grec din acelaşi oraş, Ioan 

Murnu ob ine func ia de preot al comunit ii ortodoxe greco-aromâneţ ţ ăţ  
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din Budapesta. El a desf şurat şi o remarcabil  activitate literar  şiă ă ă  

filologic . A tradus din literatura greac  antic  şi bizantin , a publicată ă ă ă  

un Apostol în dialectul aromân, a alc tuit un pre ios dic ionar aromân-ă ţ ţ

român-francez, p strat în manuscris la Biblioteca Academiei Române,ă  

unde poate fi consultat şi azi cu folos de specialişti20. O alt  rud  a luiă ă  

George Murnu, Cola (Nicolae) Manea, îşi  însuşise şi  el  o frumoasă 

cultur  elin , îndeletnicindu-se şi cu scrisul în limba greac ; a l sată ă ă ă  

nepublicate mai  multe opuscule cu caracter  etico-filozofic  şi  unele 

poeme21. 

Tr it în aceast  ambian  familial , George Murnu avea s -şiă ă ţă ă ă  

însuşeasc  de copil,  pe lâng  dialectul aromân, limba greac . El aă ă ă  

cunoscut de timpuriu valorile literaturii greceşti, le-a admirat şi le-a 

iubit.  Urmându-şi  tat l  în diferitele-i  peregrin ri,  a trecut prin şcoliă ă  

greceşti, care i-au dat o cultur  elin  sistematic . Dar, tot pe urmeleă ă ă  

tat lui s u, tân rul aromân, care nu-şi pierduse nici o clip  conştiin aă ă ă ă ţ  

identit ii  sale etnice, a venit în contact,  în  scurta perioad  cât aăţ ă  

urmat liceul românesc din Bitolia, cu literatura român . Descoperireaă  

lui  Eminescu l-a  zguduit:  "...dup  prima cetire,  m car  c  nu  l-amă ă ă  

p truns deplin, lucru firesc” – scria el lui Mihail Dragomirescu – “amă  

sim it în fa a mea un poet excep ional şi  când am v zut c  n-areţ ţ ţ ă ă  

potriva sa printre poe ii Greciei moderne, am strigat, de fericire: suntţ  

mândru c  sunt român !"ă 22 Lecturile din Vasile Alecsandri, Ion Ghica, 

dar mai ales cele din Istoria românilor sub Mihai Voievod Viteazul a lui 

Nicolae B lcescu i-au deschis setea de cultur  şi limb  româneasc , i-ă ă ă ă

au  indicat  calea  afirm rii  sale  ca  intelectual  român.  Primeloră  

versific ri în limba neogreac , de la Xanthi, i-au urmat acum încerc riă ă ă  

poetice  în  româneşte23.  Totuşi,  vicisitudinile  carierei  tat lui  l-auă  

determinat  s -şi  treac  bacalaureatul  la  liceul  grec  din  Bitolia,  înă ă  

1888, cu o dizerta ie foarte apreciat  despre Homer. ţ ă

Ajuns,  împreun  cu familia  sa la  Budapesta,  George Murnuă  

urmeaz  timp de un semestru cursurile Universit ii din acest oraş.ă ăţ  

Era numai un popas în drumul spre ar . În biblioteca bisericii greco-ţ ă

aromâne din  Budapesta,  el  are îns  prilejul  s  descopere  opereleă ă  
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c rturarilor  aromâni  din genera ia primei  renaşteri  aromâneşti,  aleă ţ  

celor care activaser  în Imperiul Habsburgic la sfârşitul secolului ală  

XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea, lucr rile lui Constantin Ucuta,ă  

Mihail  Boiagi  şi  George  Roja.  Contactul  cu  tradi ia  culturalţ ă 

aromâneasc , fie ea cât de modest , a însemnat mult pentru Murnu.ă ă  

Idealul  oarecum  utopic  al  lui  Roja,  "crearea  unei  limbi  literare 

româneşti  pentru  în elegerea  tuturor  românilor,  atât  a  celor  deţ  

dincoace, cât şi a celor de dincolo" de Dun re, "contopind tot ce esteă  

curat din toate dialectele româneşti şi lep dând tot ce este str in", l-aă ă  

entuziasmat şi  câştigat,  i  s-a p rut un "principiu sublim" pentru aă  

c rui realizare se ar ta gata s  lupteă ă ă 24. 

Acest ideal, formulat de un scriitor aromân, i-a orientat şi mai 

târziu, în bun  m sur , crea ia proprie. "Dup  moartea lui Coşbuc” –ă ă ă ţ ă  

spunea E. Lovinescu – “d. George Murnu a r mas, probabil, poetul celă  

mai cunosc tor al limbii române, nu un cunosc tor empiric al uneiă ă  

limbi  regionale,  ci  al  întregei  limbi  din  întregul  ei  teritoriu  de 

dezvoltare. Admirabilele traduceri ale  Iliadei şi  Odiseei sunt dovada 

acestei cunoaşteri teoretice şi a fuziunii pe care o face poetul între 

diversele dialecte pentru a crea un organism verbal capabil de a reda 

bog ia de expresie a aedului homericăţ 25. Cuvinte adev rate, c roraă ă  

trebuie  s  le  ad ug m  totuşi  constatarea  c  nu  numai  biruireaă ă ă ă  

dificult ilor de transpunere în româneşte a expresiei homerice, ci înăţ  

primul rând n zuin a programatic , cu r d cini în tradi ia culturală ţ ă ă ă ţ ă 

aromâneasc , de a crea o limb  pentru to i românii a inspirat şi a dată ă ţ  

un sens na ional efortului lingvistic şi artistic al lui George Murnuţ 26.

Intrat  în leg turi  cu intelectualii  români  din Budapesta,  maiă  

ales transilv neni, George Murnu este apreciat şi recomandat de eiă  

celor  din ara liber .  Înarmat cu o scrisoare c lduroas  din parteaţ ă ă ă  

doamnei Constan a Dunca de Schiau, c tre Titu Maiorescu, solicitat,ţ ă  

acesta,  s -i  acorde  protec ie,  "junele  macedo-român"  care  "nuă ţ  

posed  numai  cele  mai  frumoase  şi  l udabile  sentimente  deă ă  

românism,  el  se  distinge  şi  prin  un  adev rat  talent  poetic"  seă  

îndreapt  spre  Româniaă 27.  La  Bucureşti,  este  acceptat  în  cercul 
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Junimii, particip  la reuniunile acesteia şi se înscrie, în toamna anuluiă  

1889,  la  Facultatea  de  Litere  şi  Filozofie.  Profesorii  de  care  s-a 

apropiat cel mai mult au fost Titu Maiorescu, Alexandru Odobescu, 

B.P.  Hasdeu  şi,  cu  deosebire,  Ioan  Bogdan,  statornic  sf tuitor,ă  

ocrotitor şi, în cele din urm , pentru mul i ani, prieten. Cu o lucrareă ţ  

despre elementul grec antefanariot în limba român , preg tit  subă ă ă  

conducerea lui B.P. Hasdeu şi bazat  mai ales pe texte din secoleleă  

XVI-XVII,  George  Murnu  ob ine  licen a  împreun  cu  un  premiu  alţ ţ ă  

Universit ii  înmânat  de  însuşi  mentorul  Junimii,  în  calitate  deăţ  

rector28. În decursul studen iei bucureştene şi în anii care i-au urmat,ţ  

prin  Titu  Maiorescu,  dar  mai  cu  seam  prin  Ioan Bogdan,  Georgeă  

Murnu şi-a înt rit leg turile cu grupul junimist, a devenit colaboratoră ă  

al Convorbirilor literare, iar din 1902, pentru o vreme, chiar membru 

al  Comitetului  de  redac ie.  Activitatea  sa  în  paginile  prestigioaseiţ  

reviste a fost deosebit de intens  în vremea directoratului lui Ioană  

Bogdan (1900-1906).  Aromânul,  în  al  c rui  suflet  poezia  lui  Mihaiă  

Eminescu f cuse s  vibreze atât de puternic şi de hot râtor pentruă ă ă  

destinul  s u  coarda  mândriei  na ionale,  şi-a  rotunjit  astfelă ţ  

personalitatea  şi  s-a  împ mântenit  pentru  totdeauna  român  subă  

semnul nobil al Junimii.  Dup   ob inerea licen ei, George Murnu îşiă ţ ţ  

câştig  un  timp  existen a  ca  "scriitor"  la   Biblioteca  Academieiă ţ  

Române,  lucrând  printre  altele,  al turi  de  Constantin   Litzica,  laă  

întocmirea volumului al XIII-lea de documente greceşti  din colec iaţ  

Hurmuzaki şi,  singur, la traducerea pasajelor din  Istoria lui  Nichita 

Choniates privitoare la români29. Devine apoi profesor de limba elină 

la  Bucureşti  (Liceul  Sf.  Sava)  şi  Iaşi  (Liceul  Na ional,  Seminarulţ  

Veniamin şi Institutul Humpel).

În 1899, sprijinit de Titu Maiorescu şi de Ioan Bogdan, potrivit 

vechii tradi ii junimiste, George Murnu pleac  pentru a-şi des vârşiţ ă ă  

studiile în str in tate. inând seama de profundele sale cunoştin e deă ă Ţ ţ  

greac  şi de familiaritatea sa cu realit ile balcanice, profesorii s i îlă ăţ ă  

destinaser  specializ rii în bizantinologie, cu gândul de a face din elă ă  

un expert în probleme de istorie şi cultur  bizantin , apt s  pun  înă ă ă ă  
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valoare izvoarele bizantine ale istoriei noastre. În acest scop fusese 

trimis la München, unde, prin Karl Krumbacher, se puneau, în acei 

ani,  bazele  bizantinologiei  moderne30.  În  anii  petrecu i  în  capitalaţ  

Bavariei,  devenit  şi  a  studiilor  bizantineă 31,  George  Murnu  şi-a 

îndeplinit în chip str lucit obliga iile asumate la plecarea din ar . Laă ţ ţ ă  

15 iulie 1901,  el  îşi  trece doctoratul  magna cum laude cu o teză 

despre cuvintele împrumutate de limba greac  din român , adic ,ă ă ă  

mai cu seam , din aromână ă32. Foarte apreciat  de specialişti, lucrareaă  

cuprindea şi o introducere istoric , valorificând date inedite privitoareă  

la raporturile dintre greci şi românii balcanici în Evul Mediu33. După 

ob inerea doctoratului, Murnu avea s -şi continue colaborarea cu Karlţ ă  

Krumbacher a c rui pre uire pentru el a mers pân  la încercarea de a-ă ţ ă

l re ine pe lâng  catedra sa. În acelaşi timp, el elaboreaz , pe bazaţ ă ă  

izvoarelor  bizantine  cercetate,  trei  studii  referitoare  la  istoria 

românilor  balcanici,  publicate în  Convorbiri  literare34.  La Bucureşti, 

aceste  studii  au  stârnit  entuziasmul  profesorilor  s i  şi  pre uireaă ţ  

istoricilor  de frunte ai  vremii:  ele  revelau nu numai  un des vârşită  

bizantinist, dar şi un cunosc tor profund şi pasionat al lumii româniloră  

balcanici  şi-l  recomandau  pe  autor  ca  pe  o  mare  speran  aţă  

medievisticii  noastre35.  În  cercetarea trecutului  românilor  din  Pind, 

autorul  punea nu numai  competen a specialistului  format la  înaltaţ  

şcoal  münchenez , ci şi acea cunoaştere vie, direct  a complexuluiă ă ă  

de  via  balcanic ,  rod  al  experien ei  ancestrale  a  neamului  deţă ă ţ  

aromâni din care cobora şi al propriilor experien e. Scrise cu interesulţ  

şi  pasiunea  celui  care  se  ocup  de  trecutul,  neglijat  de  al ii,  ală ţ  

propriilor str moşi, dar în spiritul  junimist al "adev rului înainte deă ă  

toate", studiile consacrau în persoana lui George Murnu, dac  nu peă  

primul, în orice caz pe adev ratul istoric român de factur  modern  ală ă ă  

românilor de peste Dun reă 36. Dar, înc  din timpul popasului dintâi laă  

München,  el  începuse  s  se  îndeletniceasc ,  în  paralel  cuă ă  

preocup rile  bizantinologice,  cu  traducerea  ă Iliadei lui  Homer. 

Convorbirile  literare îi  public ,  între  1900  şi  1905,  primeleă  

treisprezece  cânturi  ale  epopeii,  salutând  cu  meritat  entuziasm 
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aceast  t lm cire,  devenit  clasic .  Câştigat  tot  mai  mult  deă ă ă ă ă  

elenismul antic, de problemele esteticii, ale arheologiei clasice şi ale 

artei antice, pentru a c ror tratare v deşte voca ie, George Murnu îşiă ă ţ  

orienteaz  în aceast  direc ie activitatea. Protectorii s i bucureşteni îlă ă ţ ă  

în eleg şi-l sus in. În anul 1903, cu sprijinul lui Spiru Haret, pe atunciţ ţ  

ministru al înv mântului, devine singurul membru român al Şcoliiăţă  

germane  din  Atena.  Colaborarea  cu  directorul  acesteia,  Wilhelm 

Doerpfeld,  îi  prilejuieşte  cunoaşterea  monumentelor  artei  greceşti 

antice  în  peregrin ri  ştiin ifice  prin  Eleusis,  Olimpia,  Itaca,  Creta,ă ţ  

Naxos şi Paros, Troia, Delfi, sub îndrumarea cea mai competent  aă  

vremii37. 

În  1905  revine  la  München,  unde  studiaz ,  de  ast  dat ,ă ă ă  

arheologia,  estetica  şi  istoria  artei  cu  personalit i  de  renume  şiăţ  

înnoitori  atunci  ai  acestor  discipline:  Adolf  Fürtwängler,  Theodor 

Lipps. De aici trece, în 1906, la Berlin, unde audiaz  cursurile mareluiă  

istoric al  culturii  şi  literaturii  clasice antice Ulrich von Willamowitz-

Moellendorf  şi  ale  specialistului  în  arheologie  clasic  şi  istorie  aă  

plasticii greceşti R. Kekulé von Stradonitz, ale unor istorici ai artei, 

epigrafişti şi arheologi ca R. Delbrück, E. Preuner, O. Wulff. În 1907 îl 

g sim  în  c l torie  de  specializare  la  Roma.  Împreun  cu  Vasileă ă ă ă  

Pârvan, camarad de studii în Germania, apoi prieten şi colaborator, 

George Murnu se integreaz  acum, în chip original, ca reprezentant ală  

culturii româneşti, în marele curent al noului umanism european de la 

începuturile secolului XX, încercare admirabil  de reg sire a valoriloră ă  

eterne ale clasicismului greco-roman, pe o cale şi într-un spirit nou, 

altele decât ale Renaşterii şi de reînvigorare prin ele a puterilor de 

cugetare şi crea ie ale omului modernţ 38.

În aceast  ipostaz , de neoumanist, s-a impus George Murnu,ă ă  

dup  revenirea la Bucureşti,  în conştiin a cultural  româneasc . Înă ţ ă ă  

omul de ştiin , clasicistul şi arheologul biruiser  pe medievist. A fostţă ă  

numit  în 1908 conferen iar,  în 1910 profesor  agregat,  iar  în 1914ţ  

profesor titular la catedra de arheologie a Universit ii bucureştene,ăţ  

func ie de inut  pân  la pensionarea sa, în 1939. În tot acest timp aţ ţ ă ă  
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suplinit  şi  la  catedra  de  istorie  a  artei.  A  desf şurat,  paralel  cuă  

activitatea  didactic ,  arheologie  de  teren,  conducând  s p turi  şiă ă ă  

întreprinzând cercet ri asupra monumentelor de la Tropaeum-ă Adam 

Clissi,  cu  rezultate  bine  apreciate  de  specialiştii  care  au  regretat 

întreruperea  acestui  gen  de  preocup ri.  A  publicat  contribu iiă ţ  

teoretice  asupra arheologiei, într-o vreme în care aceasta se afla, la 

noi, la începuturile ei precum şi interesante studii şi eseuri de istorie 

a  artei  antice39.  A  contribuit  la  organizarea  vie ii  muzeistice  înţ  

România,  creând  muzeul  arheologic  de  la  Adam Clissi,  distrus  în 

timpul  primului  r zboi  mondial,  şi  conducând,  ca  director,  Muzeulă  

Na ional de Antichit i (1909-1910)ţ ăţ 40. Dar mesajul s u umanist a luată  

mai ales forma poeziei. George Murnu a integrat culturii  româneşti 

Iliada şi Odiseea în t lm ciri considerate nu numai la noi şi nu numaiă ă  

de critici literari, ci şi peste hotare şi de specialişti cu autoritate, drept 

cele mai izbutite echivalen e poetice moderne ale lui Homer din câteţ  

exist  ast zi în lumeă ă 41. A transpus, în chip magistral, în româneşte şi 

alte  capodopere  ale  clasicismului  grec  şi  latin42.  A  creat  el  însuşi 

poezie  original ,  de  timbru  clasic,  str b tut  de  entuziasm  şiă ă ă ă  

dominat  de  eufonie,  apropiat  de  marea  poezie  elin  nu  prină ă ă  

mimarea facil  a  înf iş rii  ei  exterioare,  ci  prin  încercarea de a-iă ăţ ă  

reg si şi capta izvoarele esen iale. În acelaşi spirit, el a tradus din maiă ţ  

toate literaturile lumii, condus de afinit i elective c tre operele unorăţ ă  

personalit i  poetice  în  aparen  foarte  diverse,  de  la  Li-Tai-Pe laăţ ţă  

Hölderlin şi de la Petrarca la Baudelaire43.

Înf ptuirea cultural  major  a lui George Murnu r mâne îns ,ă ă ă ă ă  

f r  îndoial , transpunerea lui Homer în româneşte. Faptul c  această ă ă ă ă 

dificil  biruin  se datoreaz  unui  aromân nu e întâmpl tor  şi  niciă ţă ă ă  

lipsit  de  semnifica ie.  St pânirea  profund  a  limbii  greceşti  şiţ ă ă  

intimitatea timpurie  cu meleagurile  şi  oamenii  Eladei  au f cut  dină  

c rturarii aromâni, spunea Nicolae Iorga, traduc tori predestina i aiă ă ţ  

operelor antichit ii clasice în româneşteăţ 44. Mai mult decât al ii îns ,ţ ă  

Murnu  a  intuit  "cu  instinctul  s u  de  om  de  la  Pind"ă 45 caracterul 

pastoral  al  lumii  arhaice  greceşti,  în  multe  privin e  similar  lumiiţ ă  
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patriarhale  a  p storilor  aromâni  din  care  el  însuşi  se  tr gea.ă ă  

Conştiin a acestui fapt a dat o not  particular  t lm cirii sale, a pus oţ ă ă ă ă  

nuan  aromânizant  în  viziunea  noastr  asupra  lumii  homerice,ţă ă ă  

fixat  de el în versuri definitive. Totodat , în n zuin a sa de a crea oă ă ă ţ  

limb  literar  care  s  foloseasc  resursele  lexicale  ale  tuturoră ă ă ă  

dialectelor şi graiurilor româneşti, el a f cut apel, nu în ultimul rând,ă  

la cele ale dialectului aromân. Astfel, prin George Murnu şi ale sale 

t lm ciri  din  Homer,  virtualit i  poetice  aromâneşti,  sortite  altfelă ă ăţ  

atrofierii şi înstr in rii, se transform  în act artistic creator, de înaltă ă ă ă 

valoare estetic , îmbog ind tezaurul cultural na ional. ă ăţ ţ

Pân  la sfârşitul zilelor sale, George Murnu s-a considerat ună  

reprezentant,  un  purt tor  de  cuvânt  al  aromânilor.  Înc  din  aniiă ă  

studen iei  a  participat  la  fr mânt rile  profesorilor  de  la  şcolileţ ă ă  

româneşti din Macedonia, încercând s -i ajute, cu mijloacele de careă  

dispunea, s  biruiasc  dificult ile întâmpinateă ă ăţ 46. A publicat articole în 

care  prezenta  în  lumina  ei  adev rat  "problema  aromâneasc ",ă ă ă  

militând  pentru  autonomia  şcolar  şi  bisericeasc  a  românilor  deă ă  

peste  Dun re,  pentru  salvarea  lor  de  la  dezna ionalizareă ţ 47.  Ca 

membru în conducerea Societ ii de cultur  macedo-române, a f cutăţ ă ă  

parte din delega iile trimise de aceasta la Conferin a de pace de laţ ţ  

Londra, în 1913, în timpul r zboiului balcanic şi la Conferin a p cii deă ţ ă  

la Paris, în 1919, dup  primul r zboi mondial, unde a sus inut dreptulă ă ţ  

aromânilor la o via  cultural  şi spiritual  proprie, în limba na ional ,ţă ă ă ţ ă  

propunând chiar, obiectiv ce s-a v dit utopic, crearea unei forma iuniă ţ  

politice  independente  aromâneşti  în  zona  de  maxim  densitate  aă  

popula iei  româneşti  din Peninsula Balcanicţ ă48.  Dându-şi  seama de 

z d rnicia acestor ac iuni, a visat mai târziu la crearea unei zone deă ă ţ  

refugiu şi  supravie uire a aromânilor  în  Dobrogea,  prin colonizare;ţ  

conservându-şi  particularit ile  specifice,  aromânii  trebuiau  săţ ă 

devin ,  aici,  o  surs  de energie  pus  integral  în  serviciul  na iuniiă ă ă ţ  

române49. A îndrumat, ocrotit şi sprijinit pe to i tinerii aromâni, c roraţ ă  

casa  lui  le  era  întotdeauna  deschis  şi  pentru  care  voia  s  fie,ă ă  
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asemenea  b trânilor  din  satele  Pindului,  nu  "domnul  profesor",  ciă  

"lala Gheorghe"50. 

A  inut  s  contribuie,  printr-o  oper  de  crea ie  dialectalţ ă ă ţ ă 

proprie, la edificarea unei literaturi culte aromâneşti. E domeniul în 

care  reuşita  i-a  fost  deplin .  George Murnu  va  r mâne,  între  to iă ă ţ  

scriitorii  aromâni,  poetul  înzestrat  cu  cea  mai  înalt  şi  exigentă ă 

conştiin  estetic , acela care a şlefuit cu cea mai mare st ruin  şiţă ă ă ţă  

migal  piatra brut  a graiului p rintesc, punându-i în valoare toateă ă ă  

posibilit ile expresive, transformându-l într-o podoab  de pre . Esteăţ ă ţ  

îns  tulbur tor faptul c  poezia dialectal  a acestui vis tor optimist şiă ă ă ă ă  

activ, a acestui lupt tor neobosit care nu s-a dat în l turi de la nici ună ă  

demers,  pe  plan  na ional  sau  interna ional,  întru  ap rarea  şiţ ţ ă  

afirmarea  drepturilor  aromânilor,  g seşte  accentele  cele  maiă  

autentice  şi  mai  emo ionante  atunci  când  d  glas  nostalgieiţ ă  

rapsodului  pentru  universul  copil riei  sale,  atunci  când  plângeă  

risipirea  alor  s i,  atunci  când  consemneaz ,  cu  melancolică ă ă 

sobrietate, stingerea neamului s u şi amu irea graiului aromânesc înă ţ  

mun ii Pinduluiţ 51.

Transfigurat  estetic  în  poezia  sa  dialectal ,  durerea  luiă ă  

George  Murnu  pentru  trista  soart  a  românimii  balcanice  s-aă  

convertit, în planul  activit ii sale ştiin ifice, în imbold pentru crea ieăţ ţ ţ  

istoriografic . Interesul iscoditor pentru istoria de românilor de pesteă  

Dun re a fost una din constantele vie ii  intelectuale a c rturarului.ă ţ ă  

Studiilor  din  vremea  studen iei  müncheneze  li  s-au  ad ugat,  laţ ă  

r stimpuri,  altele  şi,  neajungând  s  elaboreze  acea  istorie  aă ă  

aromânilor la care n zuise şi pe care era cel dintâi chemat s  o scrie,ă ă  

Murnu  preg tise  totuşi,  atunci  când  l-a  surprins  sfârşitul,  la  17ă  

noiembrie  1957,  un  volum  cuprinzând  toate  contribu iile  sale  laţ  

cunoaşterea trecutului românilor sud-dun reniă 52. Împreun  cu Victoră  

Papacostea  şi  Theodor  Capidan,  el  a  condus,  o  vreme,  Revista 

macedoromână,  publica ie  de  înalt  inut  ştiin ific ,  menit  sţ ă ţ ă ţ ă ă ă 

concentreze,  în  spiritul  unei  riguroase  discipline  intelectuale, 

eforturile  tuturor  celor  dornici  s  aduc  lumini  noi  asupra  istorieiă ă  
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românilor balcanici53. Şi, ori de câte ori a avut prilejul, el a inut sţ ă 

resping ,  cu  m sur  dar  şi  cu  fermitate,  orice  încercare  deă ă ă  

denaturare a adev rului ştiin ific privind trecutul neamului s uă ţ ă 54. C ci,ă  

a salva adev rul  despre istoria românilor  de peste Dun re,  atunciă ă  

când fiin a lor etnic  p rea s  nu mai aib  şanse de supravie uire, aţ ă ă ă ă ţ  

fost, pentru George Murnu, un imperativ etic şi nu numai ştiin ific. ţ

Ataşamentul înfl c rat pentru neamul din care se tr gea nu i-aă ă ă  

întunecat niciodat  credin a sincer  şi adânc  în valoarea solidarit iiă ţ ă ă ăţ  

şi  a  prieteniei,  a  respectului  reciproc  între  popoarele  Peninsulei 

Balcanice.  A  scris  pagini  de  înalt  inut  umanist  despre  Greciaă ţ ă ă  

"neînstr inat  patrie  a  inimii,  neclintit  piatr  unghiular  deă ă ă ă ă  

întemeiere a sanctuarului august şi majestuos al culturii şi disciplinei 

spirituale europene", a vorbit cu c ldur  şi admira ie despre literaturaă ă ţ  

neogreac , din care a şi tradus cu m iestrie, despre necesitatea şiă ă  

foloasele reciproce ale prieteniei dintre greci şi români, pentru care a 

şi militat ca animator al societ ii  ăţ Amicii  Greciei55.  Pline de adev ră  

sunt p trunz toarele sale observa ii asupra afinit ilor profunde şi aă ă ţ ăţ  

leg turilor  istorice  seculare  dintre  români  şi  bulgari,  observa iiă ţ  

inserate în studiile consacrate românilor de peste Dun re. Prin toateă  

acestea, el a inut s  dovedeasc  îndrept irea renumelui de "factorţ ă ă ăţ  

de civiliza ie în Peninsula Balcanic "  recunoscut  aromânilor  de ceiţ ă  

mai competen i cunosc tori ai regiuniiţ ă 56. 

Rezervând,  cu  discre ie,  expresiei  dialectale  manifestareaţ  

sentimentelor  celor  mai  intime  de  am r ciune  pentru  stingereaă ă  

neamului s u, de restrişte istoric , de nostalgie pentru plaiurile nataleă ă  

ale aromânului care era, George Murnu a f cut în chip simbolic dină  

dacoromân , din româna literar , instrumentul expresiv a tot ceea ceă ă  

era optimism, spirit constructiv, cutezan  creatoare şi încrez toareţă ă  

în viitor în fiin a sa. Citim în aceast  op iune, care a fost a întregiiţ ă ţ  

mişc ri de redeşteptare na ional  a aromânilor, intuirea profund  aă ţ ă ă  

destinului  întregii  romanit i  orientale,  h r zite  s -şi  g seascăţ ă ă ă ă ă 

suprema împlinire numai în hotarele politice şi în cadrul cultural al 

României.  George  Murnu  a  avut  îndoita  bucurie  de  a-şi  fi  pus  în 

38



325 39

valoare înzestrarea intelectual  în serviciul culturii româneşti, al celoră  

mai nobile tradi ii ale acesteia şi de a-şi fi v zut totodat  recunoscuteţ ă ă  

meritele prin audien a larg  şi aprecierile unanim elogioase de careţ ă  

au avut parte operele sale, prin r spl tirea lor cu distinc ii academice,ă ă ţ  

prin  consacrarea  sa  cu  înaltul  titlul  de  membru  al  Academiei 

Române57.

Contribu ia lui George Murnu la cunoaşterea trecutuluiţ  

românilor de peste Dun re.ă  Vom încerca în cele ce urmeaz  să ă 

definim, în perspectiva cercet rilor mai noi şi în raport cu înf ptuirileă ă  

predecesorilor  s i,  importan a  ştiin ific  a  contribu iei  lui  Georgeă ţ ţ ă ţ  

Murnu la cunoaşterea trecutului românilor balcanici,  examinând pe 

rând fiecare dintre studiile sale pe aceast  tem . Câteva constat riă ă ă  

de  natur  general  privind  aportul  s u  la  progresul  cunoaşteriiă ă ă  

ştiin ifice  a  romanit ii  balcanice  se  impun îns  din  capul  locului.ţ ăţ ă  

Ceea ce caracterizeaz  în primul rând acest aport este  ă întemeierea 

cercet rii   pe o  baz  documentar  vast  şi  sigură ă ă ă ă.  Masa surselor 

aduse  de  George  Murnu  în  discu ie  pentru  l murirea  problemelorţ ă  

istoriei ”vlahilor” este impresionant . El st pâneşte în chip des vârşită ă ă  

întreg materialul de provenien  bizantin  şi occidental  cunoscut înţă ă ă  

vremea  sa  şi-l  îmbog eşte  prin  descoperiri  proprii.  Îndeosebiăţ  

izvoarele  bizantine  şi  neogreceşti  sunt  cele  pe  care  le  pune  în 

valoare. În afara surselor istoriografice propriu-zise, Murnu a introdus 

în circuitul  ştiin ific cântece populare greceşti,  scholii  medievale laţ  

texte antice, pasaje din lucr rile unor comentatori bizantini de opereă  

clasice unde se fac aluzii la români, documente de cancelarie, laice şi 

bisericeşti, referitoare la aceştia. Necuprinse nici la data când autorul 

scria  şi  nici  chiar  mai  târziu  într-un  corpus  de izvoare ale  istoriei 

românilor,  toate  aceste  texte  şi  fragmente  sunt  rezultate  ale 

întinselor sale lecturi în domeniul literaturii  bizantine şi neoelenice. 

Cele mai multe sunt inserate, f r  ostenta ie, în cuprinsul lucr riloră ă ţ ă  

sale  şi  comentate  corespunz tor,  altele  fac  obiectul  unor  articoleă  

aparte.  Este  totodat  meritul  lui  George Murnu acela  de  a  fi  dată  

ştiin ei  istorice româneşti versiuni corecte ale izvoarelor bizantine,ţ  
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bazate pe textele originale greceşti şi nu, cum s-a întâmplat adesea 

atât înainte, cât şi dup  el, pe versiuni şi parafraze latine, sumare şiă  

uneori greşite ce înso esc edi iile curente ale istoricilor bizantiniţ ţ 58. 

În al doilea rând se cuvine subliniat faptul c  George Murnuă  

interpreteaz  întotdeauna ştirile bizantine despre români nu izolat, ciă  

într-o vast  re ea de referin e la alte texteă ţ ţ  contemporane ce pun în 

deplin  lumin  spiritul vremii, atmosfera cultural  în care ele apar,ă ă ă  

partea  de subiectivitate  ce  intr  în  reflectarea  bizantin  a  istorieiă ă  

românilor. El şi-a dat seama c  izvoarele bizantine ale acestei istoriiă  

nu sunt simple şi fidele consemn ri ale faptelor, ci şi reac ii fa  deă ţ ţă  

ele,  explicabile  prin  elementele  de  natur  ideologic  pe  care  leă ă  

documenteaz ,  printr-o  mentalitate  c rora  le  sunt  tributare.  Acestă ă  

punct  de  vedere  foarte  modern,  a  c rui  valabilitate  a  fost  deplină  

dovedit  ast zi,  când istoria ideilor şi a mentalit ilor este una dină ă ăţ  

preocup rile majore ale istoriografiei de pretutindeni, a fost sus inută ţ  

de vasta cultur  bizantinologic  a înv atului.ă ă ăţ

În al treilea rând, George Murnu şi-a dat seama de necesitatea 

de a studia istoria românilor de peste Dun re în contextul  istorieiă  

celorlalte popoare balcanice cu care ea se întrep trunde permanentă  

şi  f r  de care nu-şi  dezv luie în  întregime sensul.ă ă ă  "O cuprindere 

sinoptic  a istoriei popoarelor balcanice e neap rat necesar  pentruă ă ă  

stabilirea definitiv  a adev rului istoric. De aceea şi cat  s  fie f cută ă ă ă ă ă 

nu numai în corela ie cu celelalte izvoare contemporane, ci şi cu toateţ  

împrejur rile ce precedeaz  apari ia surprinz toare a românilor, aşaă ă ţ ă  

cum se adevereşte din cuprinsul textelor originale bizantine", scria 

el59.  Prin  acest  fel  de  a  concepe  istoria  românilor  sud-dun reni,ă  

George Murnu se înscrie între precursorii  studiilor  balcanologice în 

ara  noastr ,  studii  de  caracter,  prin  excelen ,  comparatist  şiţ ă ţă  

interdisciplinar60.

În sfârşit, Murnu a în eles c  reconstituirea trecutului medievalţ ă  

al românilor balcanici, popor de p stori lipsit de o cultur  scris  înă ă ă  

limba proprie, lipsit de formele superioare ale unei vie i  de stat şiţ  

bisericeşti proprii şi, ca atare, lipsit de ceea ce numim izvoare scrise 

40



325 41

interne,  reclam  o  metodologie  special .  Aceast  metodologieă ă ă  

implic ,  pe  de  o  parte,ă  apelul  la  m rturiile  cu  valoare  istorică ă  

furnizate  de  studiul  limbii:  "Argumentarea  logic  şi  speculativă ă 

istoric ,  din  lips  de  fundamentare  documentar ,  nu  se  poateă ă ă  

valorifica, dac  nu se sprijin  pe criterii lingvistice, care sunt tot aşaă ă  

de eficiente ca şi faptele istorice riguros atestate"61. Pe de alt  parte,ă  

ea permite şi chiar recomand  ă apelul la datele furnizate de studiile 

etnografice şi demografice întreprinse asupra românilor balcanici în 

timpuri mai noi şi chiar în zilele noastre ca puncte de sprijin pentru 

reconstituirea  vie ii  lor  medievaleţ .  Acest  demers  este justificat  de 

relativa  stabilitate  a  cadrelor  vie ii  pastorale  româneşti  pe  lungiţ  

durate  istorice  în  Peninsula  Balcanic ,  de  ritmul  lent  al  evolu ieiă ţ  

acestui grup etnic ce tr ia înc , în veacul al XIX-lea, în condi ii foarteă ă ţ  

apropiate de cele din Evul Mediu. Cercet rile mai noi au validat şiă  

acest punct de vedere sus inut practic în lucr rile sale de Georgeţ ă  

Murnu62.

Traduc tor  al  textelor  lui  Nichita  Choniates  despreă  

românii  balcanici.  Deşi  a  ap rut  abia  în  1906,  cea  mai  vecheă  

contribu ie a lui George Murnu privitoare la istoria românilor de pesteţ  

Dun re este traducerea în româneşte a p r ilor privitoare la istoriaă ă ţ  

aratului româno-bulgar al As neştilor din opera bizantinului Nichitaţ ă  

Choniates63.  Importan a  acestui  izvor  abia  dac  mai  trebuieţ ă  

subliniat .  Nichita  Choniates,  participant  direct  la  evenimenteleă  

relatate,  este autorul  celei  mai de seam  şi  mai complete relat riă ă  

despre împrejur rile  cre rii  statului  româno-bulgar  pe care l-a  dată ă  

Bizan ul.ţ

Traducerea  lui  Murnu,  înso it  de  reproducerea  textuluiţ ă  

original, este  cea dintâi t lm cire româneasc  integral  a pasajeloră ă ă ă  

din Choniates referitoare la As neşti. Calitatea ei literar  face dintr-ă ă

însa  una  din  cele  mai  frumoase  t lm ciri  în  limba  român  dină ă ă  

literatura  bizantin .  Textul  lui  Murnu  este  înso it  de  o  utilă ţ ă 

introducere privind, pe de o parte, literatura istoriografic  bizantin ,ă ă  

cu observa ii asupra importan ei ei ca izvor istoric referitor la trecutulţ ţ  
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românilor, pe de alta, cadrul de istorie bizantin  în care s-a produsă  

r zvr tirea – autorul o numeşte cu un termen socotit azi impropriuă ă  

"revolu ia"  –  fra ilor  Petru  şi  Asan  şi  întemeierea  noului  arat.ţ ţ ţ  

Pasajelor extrase din principala oper  a lui Nichita Choniates, ă Istoria 

sa, George Murnu le-a ad ugat şi traducerea unei scrisori redactateă  

de  acelaşi  c rturar  şi  om  politic  bizantin,  în  calitate  de  secretară  

imperial şi înso itor al suveranului s u pe câmpul de lupt  împotrivaţ ă ă  

vlahilor,  bulgarilor  şi  cumanilor.  Epistola,  adresat  patriarhului  şiă  

sinodului  constantinopolitan, în numele lui  Isaac al II-lea Anghelos, 

relateaz  despre succesele acestuia în luptele împotriva r zvr ti iloră ă ă ţ  

din  Balcani  şi  anume despre  victoria  de  la  Lardea  (11  octombrie 

1187). Ea fusese semnalat , în 1901, de Constantin Erbiceanu, dară  

traducerea  lui  nu  r spunderea  întru  totul  exigen elor  ştiin ificeă ţ ţ 64. 

T lm cirea  lui  Nichita  Choniates,  datorat  lui  George  Murnu,ă ă ă  

constituie şi azi pentru istoricii români necunosc tori ai limbii greceştiă  

o cale de acces sigur  c tre cea mai important  parte din informa iileă ă ă ţ  

cuprinse în opera sa, izvor fundamental al istoriei noastre65. Nu putem 

decât  regreta  faptul  c  autorul  nu  a  continuat  s  traduc  toateă ă ă  

textele bizantine referitoare la români, aşa cum îl îndemnaser  Ioan I.ă  

Bogdan şi Ioan Bianu, care au înlesnit publicarea lucr riiă 66.

Prima  atestare  a  românilor  în  istorie. Studiul  Prima 

apari ie a românilor în istorieţ  încearc  s  determine cea mai vecheă ă  

atestare a românilor,  sub numele de "vlahi", în izvoarele bizantine67. 

În 1868, W. Tomaschek  semnalase şi discutase un pasaj din cronica 

bizantinului  Georgios Kedrenos, potrivit  c ruia, în anul 976, frateleă  

arului  bulgar  Samuil  a fost  ucis,  între Castoria  şi  Prespa,  la  loculţ  

numit  Stejarii  Frumoşi,  de nişte "vlahi  c l tori"   (Bl£coi  Ðd…tai)ă ă 68. 

Acest eveniment este socotit pân  ast zi drept cel dintâi din istorie înă ă  

care sunt implica i românii, desemna i cu numele de vlahiţ ţ 69. George 

Murnu îşi propune îns  s  dovedeasc  lipsa de autenticitate sau, celă ă ă  

pu in, caracterul nesigur al ştirii transmise de Kedrenos. El aduce caţ  

argumente în sprijinul pozi iei sale: caracterul tardiv al informa iei dinţ ţ  

izvorul bizantin în raport cu evenimentul relatat, lipsa unei confirm riă  
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din partea altor surse, tradi ia istoric  bulgar  despre soarta lui Davidţ ă ă  

şi  valoarea  semantic  a  termenului  "vlahi"  din  textul  discutat.ă  

Georgios Kedrenos şi-a alc tuit cronica cu mai bine de un veac după ă 

prezumata ucidere de vlahi a lui David; el scrie la sfârşitul secolului al 

XI-lea, iar opera sa nu este altfel decât o compila ie ce reproduce,ţ  

pentru perioada care ne intereseaz , paginile istoricului bizantin Ioană  

Skylitzes, el însuşi un scriitor din a doua jum tate a secolului al XI-lea.ă  

Potrivit  unei  tradi ii  istorice  bulgare,  c reia  îi  acord  credit  şiţ ă ă  

bizantinistul francez G. Schlumberger, David ar fi domnit el însuşi ca 

ar şi s-ar fi c lug rit în 980, cedând tronul fratelui s u, Samuil. Câtţ ă ă ă  

priveşte sensul termenului "vlahi" în cronica lui Kedrenos, el ar fi nu 

etnic, ci socio-profesional, însemnând nu "români", ci "p stori", aşaă  

cum se întâmpl  în greaca modern  şi, sus ine Murnu dup  Jireček, laă ă ţ ă  

Ana Comnena. 

George  Murnu  consider  în  schimb  drept  prim  atestare  aă ă  

românilor în istorie un document din anul 980 prin care împ ratulă  

Vasile  al  II-lea  Bulgaroctonul  acord  tesalianului  Niculi a  "domniaă ţ  

peste  vlahii  din  Elada".  Reprodus  în  scrierea  parenetic  a  luiă  

Kekaumenos, rud  apropiat  a acestui Niculi a, scriere datând din aă ă ţ  

doua jum tate a secolului  al  XI-lea,  documentul  are autenticitateaă  

unui act provenit dintr-o arhiv  de familie. Vlahii la care se face aluzieă  

sunt  vlahii  din  tema  bizantin  a  Eladei,  cuprinzând,  printre  alteă  

regiuni,  şi  Tesalia.  Ei  nu sunt al ii  decât str moşii  aromânilor  careţ ă  

vie uiesc şi ast zi în aceleaşi locuri, în num r considerabil. Mai multţ ă ă  

înc , forma iunea politic  peste care este aşezat ca "domn" Niculi aă ţ ă ţ  

reprezint  nucleul din care s-a dezvoltat ulterior Vlahia Mare, una dină  

cele mai însemnate Vlahii balcanice, regiune autonom  a româniloră  

din  p r ile  Pindului  şi  Tesaliei,  cu  rosturi  strategice  în  cadrulă ţ  

Imperiului  bizantin.  Aceast  autonomie  româneasc  s-a  men inută ă ţ  

pân  târziu,  în  vremea  st pânirii  otomane.  Spre  deosebire  deă ă  

informa ia  întâmpl toare  din  cronica  lui  Kedrenos,  documentulţ ă  

reprodus  de  Kekaumenos  are  aşadar  caracterul  unui  izvor  sigur, 

confirmat  de  altele,  ulterioare,  şi  chiar  de  realit i  etniceăţ  
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contemporane  nou .  El  atest  nu  un  simplu  incident  istoric,  ciă ă  

existen a unei forme institu ionalizate de via  social  şi militar  aţ ţ ţă ă ă  

vlahilor din cadrul Imperiului Bizantin, înc  din secolul al X-lea.ă

Pornind de la aceast  indica ie cert  despre românii balcanici,ă ţ ă  

George Murnu se ocup  şi de originea şi vechimea lor în regiuneaă  

amintit .  El  atinge  astfel  problema  patriei  primitive  a  româniloră  

balcanici  din  grupul  zis  sudic,  adic  a  aromânilor,  ajungând  laă  

concluzia c  aceştia au coborât spre Tesalia din p r ile nordice aleă ă ţ  

Peninsulei Balcanice, cum arat  tradi ia consemnat  de Kekaumenos,ă ţ ă  

desp r indu-se de restul popula iei româneşti, format  în continuitateă ţ ţ ă  

teritorial  pe  ambele  maluri  ale  Dun rii.  Desp r irea  lor  de  masaă ă ă ţ  

poporului  român  şi  deplasarea  c tre  sud  a  avut  loc,  socoteşteă  

istoricul,  în  vremea st pânirii  bulgare a  primului  arat  în  hotareleă ţ  

c ruia erau îngloba i to i  românii  balcanici.  Este de presupus c  şiă ţ ţ ă  

autonomia relativ  a vlahilor din Imperiul Bizantin este o moştenireă  

de  la  acest  prim arat,  distrus  de  însuşi  emitentul  documentului,ţ  

împ ratul Vasile al II-lea, dup  cum şi numele etnic de "vlahi" dată ă  

românilor de bizantini dup  acest eveniment este împrumutat de laă  

bulgari.

Cercet rile mai noi au adâncit problemele discutate de Georgeă  

Murnu  în  scurtul  s u  studiu.  Vasile  Bogrea  a  identificat  în  "vlahiiă  

c l tori" ai lui Kedrenos pe vlahii ă ă kjelatori ai documentelor medievale 

sârbeşti,  categorie  social  privilegiat  de  c r uşi  şi  paznici  aiă ă ă ă  

drumurilor,  ocupa ii  specifice  aromânilorţ 70.  Totodat ,  argumenteleă  

aduse împotriva autenticit ii ştirii din cronica lui Kedrenos nu s-auăţ  

dovedit rezistente în fa a criticilor mai noi. Ştirea este într-adev r oţ ă  

interpolare ulterioar  în textul cronicii lui Ioan Skylitzes, dar ea esteă  

foarte veche şi nu se datoreaz  lui Kedrenos, ci, foarte probabil, luiă  

Mihail Deabolites, un bun cunosc tor al evenimentelor din regiuneaă  

Macedoniei,  autor  al  mai  multor  pre ioase  interpol ri  privitoare  laţ ă  

aceast  regiune  în  acelaşi  textă 71.  Tradi ia  bulgar  referitoare  laţ ă  

cariera imperial  a lui David este consemnat  de un izvor cu totulă ă  

lipsit de credibilitate: aşa-numitul Carstvenik al c lug rului Paisie dină ă  
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Hilandar, din secolul al XVIII-lea72.  Cât priveşte termenul "vlahi", el 

are, cel pu in în perioada în discu ie, o semnifica ie etnic  precis ,ţ ţ ţ ă ă  

desemnând pe români. Sensul de "p stori" cu care apare ulterior înă  

greaca nou  şi în limbile sud-slave este secundar şi realitatea pe careă  

o  denumeşte  cuvântul  în  aceast  accep iune sunt  românii  p storiă ţ ă  

deromaniza i  din  Balcani,  care-şi  p streaz  obiceiurile,  dar  nu  şiţ ă ă  

limba73. Contrar p rerii lui Murnu, evenimentul uciderii lui David deă  

c tre  vlahi  poate  fi  interpretat,  e  drept,  printr-un  efort  deă  

reconstituire istoric  lipsit de alteă

confirm ri documentare, şi ca un act politic. S-au produs mai multeă  

asemenea interpret ri, dintre care cea mai plauzibil  ni se pare ceaă ă  

datorat  lui  Radu  C.  L z rescuă ă ă 74.  El  a  ar tat  c  ac iunea  vlahiloră ă ţ  

kjelatori-hoditai, categorie social-economic  interesat  în men inereaă ă ţ  

tranzitului de m rfuri continental pe vechea Via Egnatia, ce ducea deă  

la  Dyrrachium  la  Constantinopol  şi  solidar ,  prin  urmare,  cuă  

st pânirea  bizantin ,  nu  este  decât  o  încercare  de  a  înl turaă ă ă  

st pânirea bulgar , care bloca drumul. Sensul ac iunii r mâne acelaşiă ă ţ ă  

chiar dac  se admite c  David ar fi domnit un timp el însuşiă ă 75.

Dac  excesul  de  criticism al  lui  Murnu  fa  de  pasajul  dină ţă  

cronica  lui  Kedrenos,  explicabil  şi  prin  precaritatea  informa ieiţ  

generale  asupra  evenimentelor  la  data  când  el  scria,  nu  este 

justificat, nu e mai pu in adev rat c  ştirea în discu ie nu are nici peţ ă ă ţ  

departe  caracterul  de  certitudine  şi  limpezime  pe  care-l  prezintă 

documentul  din 980. În aceast  privin  el  are deplin  dreptate şiă ţă ă  

interven ia  sa  a  provocat  discu ii  în  jurul  pasajului  kedrenian  ceţ ţ  

continu ,  cum  vedem,  pân  ast zi.  Trebuie  s  observ m  deă ă ă ă ă  

asemenea pertinen a deplin  a paginilor în care el comenteaz , celţ ă ă  

dintâi  între  istoricii  noştri,  documentul  emis  de  Vasile  al  II-lea  în 

leg tur  cu  românii  din  tema  Eladei,  document  intrat  în  circuitulă ă  

ştiin ific numai cu pu ini ani înaintea apari iei studiului lui Murnuţ ţ ţ 76. 

Ambele  informa ii  dateaz ,  de  altfel,  cam  din  aceiaşi  ani,  de  laţ ă  

sfârşitul  secolului  al  X-lea,  şi  marcheaz  aceeaşi  realitate  istorică ă 

major :  afirmarea românilor balcanici,  ca etnie de sine st t toare,ă ă ă  
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sub numele de  vlahi,  dup  c derea statului bulgar şi redobândireaă ă  

teritoriilor  controlate de acesta de c tre bizantini.  Ambele vorbescă  

despre rosturile strategice, economice şi chiar politice importante pe 

care  românii  le-au  avut  în  Imperiul  Bizantin  şi  pe  care  le 

documenteaz  mult  mai  pe  larg  izvoarele  ulterioare.  Deosebit  deă  

valoroase  sunt  observa iile  originale  ale  lui  George  Murnu asupraţ  

patriei primitive a aromânilor şi a coborârii lor în Tesalia77.

Kekaumenos  şI  românii. Contribuţia  cea  mai  întinsă  a  lui  George  Murnu 

privitoare la istoria medievală a românilor balcanici este studiul său  Kekaumenos şi  

românii în veacul al XI-lea78. El reprezintă, fără îndoială, cea mai importantă cercetare 

consacrată vreodată în istoriografia noastră operei literare a lui Kekaumenos, general 

bizantin din secolul al XI-lea, ca sursă pentru istoria românilor şi unul dintre cele mai 

amănunţite şi  mai valoroase texte ştiinţifice moderne ce au fost  consacrate  analizei 

acestei opere79. 

Scrierea lui Kekaumenos, intitulat  de cel mai recent editor ală  

ei,  pe drept cuvânt,  Sfaturi  şi  povestiri,  este o lucrare cu caracter 

parenetic, o culegere de sfaturi adresate de un general bizantin în 

retragere fiilor s i, destina i unei cariere în via a politic  a Imperiului,ă ţ ţ ă  

sfaturi  ilustrate  cu  relat ri  de  evenimente  tr ite,  menite  s  leă ă ă  

înt reasc  şi  s  le demonstreze valoarea. Alc tuite prin anii  1075-ă ă ă ă

1078,  Sfaturile  şi  povestirile au  r mas  mult  vreme  necunoscuteă ă  

cercet torilor moderni. Unicul manuscris existent a fost descoperit deă  

bizantinistul  rus  V.  Vasiljevskij  în  Biblioteca  sinodal  din  Moscova.ă  

Înv atul l-a prezentat şi publicat fragmentar, în 1881, iar mai târziu,ăţ  

în 1896, în colaborare cu elenistul V. Jernstedt a dat la lumin  edi iaă ţ  

complet  a textuluiă 80. Primii editori au crezut c  e vorba îns  de două ă ă 

lucr ri  diferite:  cea  dintâi,  impropriu  intitulat  ă ă Strategikon ar  fi 

apar inut lui  Kekaumenos,  a doua,  ţ Sfaturi  c tre împ rată ă ,  ar fi  fost 

elaborat  de un autor anonim, contemporan cu generalul bizantin.ă  

Cercet rile  mai  noi  au  invalidat  aceast  împ r ire,  acceptat  deă ă ă ţ ă  

George  Murnu,  dovedind  c  este  vorba  de  o  singur  oper ,ă ă ă  

apar inând unui singur autorţ 81.
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Valoarea  Sfaturilor  şi  povestirilor lui  Kekaumenos  ca  izvor 

privitor  la  istoria  românilor  este  cu  totul  deosebit .  Autorul  neă  

furnizeaz  ştiri numeroase, variate şi însemnate asupra românilor dină  

Tesalia, asupra modului lor de via , obiceiurilor şi ocupa iilor lor. Elţă ţ  

povesteşte am nun it desf şurarea mişc rii  insurec ionale începuteă ţ ă ă ţ  

în anul 1066, în oraşul Larissa, mişcare provocat  de excesele fisculuiă  

bizantin şi care a solidarizat pe aromânii, bulgarii şi grecii din regiune. 

În aceast  revolt , vlahii au jucat un rol de c petenie, ceea ce atrageă ă ă  

asupra  lor  indignarea  violent  a  scriitorului.  Totodat  acestaă ă  

consemneaz  tradi ii  istorice  referitoare  la  trecutul  îndep rtat  ală ţ ă  

aromânilor tesalio i, la originea lor dacic  şi la coborârea lor în Tesaliaţ ă  

din zona ini ial locuit  de ei a râurilor Sava şi Dun rea, din nordulţ ă ă  

Peninsulei Balcanice.

Iat  de ce,  înc  de la  publicarea lor  fragmentar ,  în 1881,ă ă ă  

Sfaturile şi povestirile lui Kekaumenos au atras interesul oamenilor de 

cultur  şi al istoricilor români. Cei dintâi care s-au ocupat de acestă  

izvor bizantin, mai pe larg sau în treac t, au fost Mihai Eminescu, C.ă  

Meissner, A.D. Xenopol, Simion Mangiuca, B.P. Hasdeu şi D. Onciul82. 

Ceea  ce  a  re inut  în  primul  rând  aten ia  tuturor  acestora  a  fostţ ţ  

consemnarea de c tre Kekaumenos a tradi iilor istorice existente înă ţ  

secolul  al  XI-lea  în  leg tur  cu  originea  dacic  a  românilor,  cuă ă ă  

unitatea originar  a tuturor ramurilor poporului român, cu migrareaă  

târzie  a  str moşilor  aromânilor  din  p r ile  Dun rii  spre  sudulă ă ţ ă  

Peninsulei  Balcanice.  Este  vorba  de  un  argument  dintre  cele  mai 

puternice  împotriva  teoriilor  lui  Roesler  privind formarea poporului 

român şi pretinsa lui deplasare dinspre sud, din Balcani, spre nord, în 

vechea Dacie.

Spre deosebire de înaintaşii s i, George Murnu se opreşte cuă  

deosebire nu asupra pasajului referitor la originea "vlahilor", ci asupra 

acelor  capitole  din  scrierea  lui  Kekaumenos  care  înlesnesc 

cunoaşterea  vie ii  medievale  a  românilor  din  Tesalia.  Studiul  s uţ ă  

cuprinde  şase  p r i  bine  definite.  În  cea  dintâi,  sunt  prezentateă ţ  

personalitatea scriitorului bizantin şi opera sa. A doua înf işeaz  peăţ ă  
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larg starea şi rosturile românilor din Pind în secolul al XI-lea. A treia 

parte e consacrat  descrierii împrejur rilor bizantine ale r zvr tirii dină ă ă ă  

Tesalia, analizei crizei profunde prin care trece în aceast  perioadă ă 

Imperiul şi pe care împ ratul Constantin al X-lea Dukas crede c  oă ă  

poate rezolva printr-o politic  greşit  de sporit  ap sare fiscal  aă ă ă ă ă  

contribuabililor.  În  partea  a  patra,  este  evocat  şi  analizată ă 

desf şurarea  r scoalei  din  Tesalia,  din  anul  1066.  În  sfârşit,  înă ă  

ultimele dou  p r i ale studiului se încearc  explicarea ostilit ii faă ă ţ ă ăţ ţă 

de români a scriitorului bizantin pe de o parte, a societ ii bizantine înăţ  

genere, pe de alta, atingându-se problema, înc  pu in cercetat  şiă ţ ă  

azi, a statutului na ionalit ilor în cadrul Imperiului bizantin. S  maiţ ăţ ă  

ad ug m la toate acestea faptul c  autorul reproduce, în cuprinsulă ă ă  

studiului s u, largi extrase din opera lui Kekaumenos în t lm ciri peă ă ă  

cât de exacte, pe atât de izbutite artistic, net superioare din ambele 

puncte de vedere celor ale predecesorilor s i.ă

Nu  ne  propunem  aici  o  analiz  am nun it  a  studiului  luiă ă ţ ă  

George  Murnu  despre  valoarea  scrierii  lui  Kekaumenos  ca  izvor 

pentru  istoria  românilor.  Ne vom m rgini  s  subliniem câteva dină ă  

elementele fundamentale şi durabile ştiin ific ale contribu iei sale.ţ ţ

George Murnu pune în deplin  lumin  mul imea, diversitateaă ă ţ  

şi  complexitatea  îndeletnicirilor  economice  ale  românilor  balcanici, 

precum  şi  vechimea  lor.  Contrar  p rerii  superficiale,  generală  

r spândite  în  vremea  sa,  el  dovedeşte,  pe  baza  textului  luiă  

Kekaumenos, c  românii  balcanici  practicau în secolul  al  XI-lea nuă  

numai p storitul transhumant, aşa cum se afirmase, ci şi agricultura,ă  

nego ul şi meseriile. Strategul bizantin îi arat  pe aromâni nu numaiţ ă  

ca posesori de turme, pendulând, dup  anotimp, între iernatecele deă  

la  şes  şi  v ratecele,  de la  munte,  dar  şi  ca  statornici  locuitori  aiă  

câmpiei,  unde practic  munci  agricole şi  de in p mânturi.  Ei  sunt,ă ţ ă  

totodat ,  or şeni,  proprietari  de  imobile,  dispunând  de  pozi iiă ă ţ  

proeminente în via a urban  a provinciei bizantine din acea perioad :ţ ă ă  

r scoala din 1066 este pus  la cale în casa unui român din oraşulă ă  

Larissa83. Aceast  varietate de îndeletniciri economice este mult maiă  
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veche decât se pare. Analiza lexicului agrar al aromânului, în care 

elementele  latine  de in  un  loc  foarte  important,  dovedeşteţ  

continuitatea neîntrerupt  a ocupa iilor agricole la românii balcanici,ă ţ  

din epoca român  şi pân  în zilele noastreă ă 84. Compararea particip riiă  

românilor la via a oraşului bizantin în secolul al XI-lea, aşa cum reieseţ  

ea din opera lui Kekaumenos, cu st rile de lucruri din acelaşi domeniuă  

în  vremurile  mai  noi,  îi  îng duie  lui  Murnu  s  trag  concluziiă ă ă  

îndrept ite asupra rolului vie ii urbane în dezna ionalizarea treptatăţ ţ ţ ă 

a  vlahilor,  lipsi i  de  o  cultur  în  limba  proprie,  de  o  organizareţ ă  

bisericeasc  autonom  şi  obliga i,  din  aceast  pricin ,  s  adopteă ă ţ ă ă ă  

pentru dezvoltarea lor  spiritual  corespunz toare formele greceşti,ă ă  

bizantine. În schimb, p storitul transhumant românesc descris sumară  

de Kekaumenos se v deşte, prin compara ie cu st rile de lucruri maiă ţ ă  

noi  şi  mai  bine documentate,  o dimensiune stabil  şi  statornic  aă ă  

vie ii româneşti balcanice şi o pav z  împotriva înstr in rii lor etnice,ţ ă ă ă ă  

un factor conservator şi particularizator85.

Deosebit  de  pre ioase  sunt  paginile  în  care  George  Murnuţ  

încearc  s  reconstituie complexa organizare socal  şi pozi ia politică ă ă ţ ă 

a  "vlahilor"   în  cadrul  Imperiului  bizantin.  Valorificând  nu  numai 

informa iile  date  în  aceast  privin  de  Kekaumenos,  ci  întreagaţ ă ţă  

documenta ie  bizantin ,  nu  foarte  bogat ,  de  care  dispunem,ţ ă ă  

aducând  în  discu ie  indica iile  izvoarelor  sârbeşti  medievaleţ ţ  

cunoscute în vremea sa şi referitoare la starea social  a românilor dină  

regatul  Serbiei,  procedând   la  analiza  lingvistic  a  terminologieiă  

social-politice aromâneşti şi la compara ii cu formele de organizareţ  

social  ale aromânilor din perioade mai apropiate de noi, recurgândă  

totodat  la paralele între structurile sociale ale românilor balcanicilor,ă  

cele  ale  altor  etnii  negreceşti  din  Peninsula  Balcanic  şi  cele  aleă  

românilor din nordul Dun rii, Murnu izbuteşte s  schi eze o imagine,ă ă ţ  

confirmat  de  cercet rile  ulterioare,  a  regimului  autonom  deă ă  

organizare social  şi politic  a românilor în cadrul Imperiului bizantin.ă ă  

El  atribuie  acestei  organiz ri,  cum  ar tam  şi  mai  sus,  o  origineă ă  

prebizantin ; ea s-ar fi înfiripat în cadrul primului arat bulgar, după ţ ă 
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cum  o  dovedeşte  şi  originea  slavo-bulgar  a  principalei  institu iiă ţ  

social-politice aromâneşti – celnicatul, echivalent al cnezatului nord-

dun reană 86. Şi în aceast  privin  indica iile de natur  istoric  date deă ţă ţ ă ă  

Kekaumenos sunt foarte limpezi şi pre ioase.ţ

Explicarea  atitudinii  de ostilitate  a  lui  Kekaumenos  fa  deţă  

românii balcanici re ine în chip special aten ia lui George Murnu. Elţ ţ  

l mureşte în chip conving tor motivele strict personale ale violen eiă ă ţ  

cu care scriitorul bizantin îşi manifest  vr jm şia şi dispre ul fa  deă ă ă ţ ţă  

"vlahi":  este  vorba  de  o  atitudine  ostentativ ,  determinat  deă ă  

conştiin a faptului c  propriul s u str moş fusese amestecat direct înţ ă ă ă  

r zvr tirea românilor. Renegându-i pe cei cu care acesta colaborase,ă ă  

Kekaumenos  doreşte  s -şi  reabiliteze  în  ochii  oficialit ilor  familia.ă ăţ  

Dar  adversitatea  fa  de  alogeni  este  nu  numai  caracteristicaţă  

personal  a acestui scriitor, ci o constant  a mentalit ii  bizantine.ă ă ăţ  

Invocând  în  sprijin  numeroase  exemple  oferite  de  literatura 

Bizan ului, referitoare nu numai la români, dar şi la alte na ionalit iţ ţ ăţ  

(bulgari,  armeni,  evrei,  popoare  occidentale),  George  Murnu 

eviden iaz  substratul politic, ideologic şi adesea economic chiar alţ ă  

acestei tr s turi  psihice a omului bizantin. Prezentându-se ei  înşişiă ă  

drept  unici  moştenitori  legitimi  ai  Imperiului  Roman,  în  forma  sa 

elenizat ,  bizantin  şi  drept  purt tori  autoriza i,  prin  bisericaă ă ă ţ  

r s ritean , greceasc , ai mesajului creştin în puritatea sa deplin ,ă ă ă ă ă  

bizantinii  se socotesc de drept st pânitori  şi  îndrum tori ai tuturoră ă  

celorlalte neamuri,  pe care nu ezit  s  le califice drept “barbare”.ă ă  

Aspira iile acestora la o via  independent ,  în formele ce le suntţ ţă ă  

proprii,  li  se  par  bizantinilor  tot  atâtea  reprobabile  n zuin e  spreă ţ  

dislocarea  politic  a  statului  şi  subminarea  dreptei  credin e.  Deă ţ  

partea lor, to i  aceşti “barbari” reac ioneaz  ostil  şi adesea violentţ ţ ă  

fa  de  imperialismul  bizantin.  Paginile  lui  George  Murnu  asupraţă  

problemei  na ionalit ilor  în  Imperiul  Bizantin  sunt  dintre cele  maiţ ăţ  

aproape de adev r din câte s-au scris în literatura ştiin ifică ţ ă87.

Desigur nu toate afirma iile lui  Murnu din studiul asupra luiţ  

Kekaumenos  îşi  p streaz  valabilitatea  ast zi,  când  cercet rileă ă ă ă  
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privitoare la lumea bizantin  în genere şi la secolul al XI-lea în specială  

au c p tat o mare amploare. Am semnalat mai sus noile concluziiă ă  

asupra personalit ii scriitorului bizantin şi a operei sale. Ipoteza luiăţ  

George Murnu potrivit c reia strategul temei Elada, Niculi a, implicată ţ  

în cele din urm  în r zvr tirea vlahilor, bulgarilor şi grecilor ar fi elă ă ă  

însuşi român din Tesalia nu este suficient întemeiat  documentară 88. În 

câteva rânduri, de asemenea, istoricul vorbeşte despre “aversiunile 

de  ras ”,  despre  “instinctele  adânci  rasiale”  care  s-ar  fi  ad ugată ă  

motivelor  politice  şi  economice,  sporind  ostilitatea  între  grecii 

bizantini  şi  celelalte  etnii  din  Balcani.  E vorba aici  de un ecou al 

viziunii  romantice  asupra  istoriei  universale,  viziune  dominat  deă  

spirit na ional şi de preocuparea definirii în termeni dori i ştiin ifici aţ ţ ţ  

ceea  ce  s-a  numit  psihologia  etnic .  Explicabile  prin  atmosferaă  

cultural  a vremii în care scria George Murnu şi prin particularit i aleă ăţ  

vie ii intelectuale din sud-estul european, unde se manifesta atunciţ  

cu vigoare aspira ia popoarelor c tre afirmarea plenar , politic  şiţ ă ă ă  

cultural ,  a  individualit ii  lor  na ionale,  c utându-se  definireaă ăţ ţ ă  

specificului  etnic  al  fiec ruia,  asemenea  considera ii,  nu  o  dată ţ ă 

greşite şi nedrepte fa  de alte neamuri, se întâlnesc şi la al i istoriciţă ţ  

români şi str ini contemporani lui. Ele nu afecteaz , desigur, nici înă ă  

cazul s u, valabilitatea concluziilor istorice generale la care ajunge peă  

c i autentic ştiin ificeă ţ 89.

Tocmai  de aceea nu putem s  nu relev m fapte mult  maiă ă  

semnificative  în  ce  priveşte  sensul  studiului  lui  George  Murnu  şi 

valoarea lui ştiin ific . Adus, prin studierea vie ii românilor balcanici,ţ ă ţ  

s  adânceasc  probleme de istorie a institu iilor  bizantine,  gen deă ă ţ  

cercet ri aflat în vremea în care el scria la începuturile sale, el aduceă  

o  contribu ie  notabil  nu  numai  la  cunoaşterea  istoriei  românilorţ ă  

balcanici, dar şi la progresul bizantinologiei ca atare. Acelaşi lucru se 

poate  spune  şi  despre  observa iile  pertinente  pe  care  le  face  înţ  

leg tur  cu evolu ia mentalit ii bizantine, atunci când se ocup  deă ă ţ ăţ ă  

problema na ionalit ilor  din cuprinsul  Imperiului  ca de o tem  deţ ăţ ă  

reflec ie  pentru  scriitorii  bizantini.  Nu  putem  sublinia  îndeajunsţ  
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valoarea  perspectivei  balcanologice  în  care  Murnu  cercetează 

desf şurarea istoriei  românilor din Tesalia şi  validitatea modului  înă  

care el  coreleaz  istoria acestora cu aceea a românilor din nordulă  

Dun riiă 90.  Este în sfârşit de relevat sentimentul  de responsabilitate 

etic  şi  politic  de  care  istoricul  face  dovad ,  promovând  cuă ă ă  

insisten  ideea necesit ii  prieteniei şi colabor rii  dintre popoareleţă ăţ ă  

balcanice, ale c ror temeiuri istorice le pune cu satisfac ie în evidenă ţ ţă 

şi condamnând statornic denaturarea adev rului despre trecut prină  

ac iunea nefast  a prejudec ilor şi pasiunilor na ionalisteţ ă ăţ ţ 91.

Aromânii în vremea francocra iei. Vlahia Mare. ţ În studiul 

intitulat  Românii  din  Pind  între  anii  1204-1259  92,  George  Murnu 

încearc  s  desluşeasc  firul  adesea  greu  de  urm rit  al  istorieiă ă ă ă  

românilor din p r ile Tesaliei în vremea st pânirii francilor în Grecia,ă ţ ă  

dup  dezmembrarea  Imperiului  bizantin  prin  devierea  cruciadei  aă  

patra şi crearea Imperiului Latin din Constantinopol.

De  la  prima  consemnare  a  existen ei  lor,  într-o  form  deţ ă  

organizare specific , la sfârşitul secolului al X-lea, mai precis în 980,ă  

vlahii  tesalio i  se  afirmaser  tot  mai  puternic  în  via a  Imperiuluiţ ă ţ  

bizantin,  ca  un factor  nu numai  economic,  dar  şi  militar  şi  politic 

vrednic  de  luat  în  considerare.  În  secolul  al  XII-lea,  arat  Georgeă  

Murnu,  întreaga  Tesalie,  unde  ponderea  lor  numeric  eraă  

precump nitoare fa  de greci şi de alte etnii, luase numele populară ţă  

de Vlahia sau Marea Vlahie (Meg£lh Blac…a). Izvoarele bizantine şi de 

alte provenien e vorbesc îns  despre aceast  Vlahie şi într-un sensţ ă ă  

juridic mai precis, mai special:  ea ajunsese s  constituie o unitateă  

administrativ  cu  un regim de relativ  autonomie  în  cadrul  temeiă ă  

bizantine a Eladei,  poate chiar o provincie deosebit .  La începutulă  

secolul  al  XIII-lea,  în  condi iile  destr m rii  Imperiului  bizantin  şiţ ă ă  

împ r irii  teritoriului  s u european între cuceritorii  apuseni,  aratulă ţ ă ţ  

As neştilor  şi  aşa-numitul  despotat  grecesc  al  Epirului,  unul  dină  

centrele  de  rezisten  ale  bizantinilor,  destinat  unei  puterniceţă  

dezvolt ri  în  viitor,  Vlahia  Mare  devine  o  forma iune  politică ţ ă 

independent , o “ ar  neatârnat ” cu un “domn recunoscut”.ă ţ ă ă
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Bazându-se pe numeroase izvoare bizantine şi occidentale, pe 

care le supune unui examen critic am nun it, comb tând argumentată ţ ă  

sau  completând  în  chip  justificat  p rerile  enun ate  de  eminen iă ţ ţ  

cunosc tori ai perioadei în discu ie, cum au fost germanul Carl Hopfă ţ  

sau englezul George Finlay, George Murnu dovedeşte independen aţ  

total  a Vlahiei  Mari,  ar  a românilor  din Pind,  între anii  1204 şiă ţ ă  

1214, în vremea când domn al Epirului era Mihail I Anghelos Dukas 

Comnenul.  El  urm reşte  în  continuare  soarta  acestei  forma iuniă ţ  

politice, aliat  cu cârmuitorii epiro i care i-au succedat lui Mihail I şiă ţ  

vasalizat  în cele din urm  de aceştia.  Prin c s toria lui  Ioan,  fiulă ă ă ă  

nelegitim al  despotului  Mihail  al  II-lea (Anghelos)  Dukas Comnenul 

(cca 1230 – ante 1268), cu fiica lui Taron sau Tarona, domnul român 

al Vlahiei Mari, eveniment anterior anului 1259, când este atestat de 

Georgios  Pachymeres  ca  un  fapt  împlinit,  ara  românilor  tesalio i,ţ ţ  

sus ine George Murnu, cap t  caracterul unui adev rat “stat” de sineţ ă ă ă  

st t tor, cu o “dinastie greco-român ”. Manifestându-se ca atare înă ă ă  

perioada care a urmat, Vlahia Mare va fi înglobat  într-un târziu, ca oă  

regiune  cu  întinse  privilegii  şi  statut  de  autonomie  relativ ,  înă  

Imperiul Bizantin restaurat de Paleologi.

Sub raportul întinderii sale geografice, Vlahia Mare cuprindea 

ini ial  “Tesalia apusean  cu Dolopia veche şi  cu deosebire mun ii,ţ ă ţ  

atât cei despre miaz noapte cunoscu i sub numele de Haşa sau – înă ţ  

vechime  –  Cambunia,  Olimpul,  cât  şi  cei  despre  miaz zi  –  şirulă  

muntelui Othrys – şi, mai presus de toate, lan ul Pindului”. Ioan, fiulţ  

lui Mihail al II-lea, a cucerit şi “însemnate inuturi de la sudul Tesalieiţ  

– Ftiotida, Dorida şi partea apusean  a Locridei – întinzându-şi astfelă  

st pânirea de la Olimp şi Pind pân  la în l imile Parnasului”. După ă ă ţ ă 

moartea tat lui s u, el a primit de asemenea ca moştenire o bună ă ă 

parte  din  teritoriul  Epirului.  În  consecin ,  întreaga  jum tateţă ă  

r s ritean  a vechiului continent grecesc cap t  acum denumirea deă ă ă ă ă  

Vlahia Mare, sus ine George Murnu, denumire perpetu  în secoleleţ ă  

urm toare,  iar  numele  popular  al  regiunii  locuite  în  majoritate deă  

vlahi este înt rit printr-o realitate politic .ă ă
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Definirea  structurii  politice  interne  a  Vlahiei  Mari, 

determinarea  modului  de  transmisiune  a  puterii  supreme  şi 

identificarea  conduc torilor  ei  români  din  cele  câteva  deceniiă  

urm rite  au constituit  şi  ele  tot  atâtea  probleme pe care  Georgeă  

Murnu a încercat s  le rezolve. El consider  c  Taron sau Tarona, înă ă ă  

care G. Finlay v zuse pe “c petenia ereditar  a vlahilor din Tesalia”ă ă ă 93, 

este  ultimul  reprezentant  masculin  direct  al  unei  familii  “localnice 

domneşti” întemeiate sau ajunse la conducerea Vlahiei Mari, probabil, 

prin  însuşi  “toparhul”  acesteia,  men ionat  ca  atare,  f r  a  fi  însţ ă ă ă 

numit, pentru prima dat , de Nichita Choniatesă 94. C s torindu-şi fiicaă ă  

cu  Ioan,  fiul  despotului  epirot,  acest  ultim Taron  i-ar  fi  dat  drept 

zestre întreaga sa ar  şi ar fi f cut din arhontele grec moştenitorulţ ă ă  

s u legitim la conducerea ei. Originea etnic  româneasc  a lui Taronă ă ă  

îi pare lui George Murnu dovedit  şi de existen a în secolul al XIX-lea,ă ţ  

în regiunea Avdelei, a unui celnic aromân cu numele Taru; Taron ar fi 

forma grecizat  a acestui nume. Familia Taronilor este atestat  şi deă ă  

alte documente din secolul al XIII-lea asupra c reia istoricul română  

atrage aten ia; ele o indic  drept posesoare de moşii în zona Tesalieiţ ă  

şi Epirului şi-i recunosc rolul politic jucat în regiune95. Aşadar, George 

Murnu afirm  caracterul ereditar al puterii supreme în Vlahia Mare şiă  

existen a,  prin  familia  Taronilor,  a  unei  adev rate  dinastii  localeţ ă  

româneşti, cea dintâi pe care istoria o cunoaşte în aceast  parte aă  

Peninsulei Balcanice.

Perioada st pânirii france în Grecia a fost îns  una de afirmareă ă  

politic  a tuturor românilor balcanici, nu numai a celor din Tesalia.ă  

Criza  Imperiului  bizantin,  c derea  lui  apoi  sub  latini  a  înlesnit  şiă  

ac iunea politic  a conduc torilor altei Vlahii balcanice: As neştii dinţ ă ă ă  

nordul Peninsulei, creatorii aratului româno-bulgar. A existat oare oţ  

colaborare între cele dou  grupuri de români, cei din Pind şi cei dină  

Haemus  ?  Revenind  asupra  r spunsului  pozitiv  pe  care-l  d duseă ă  

cândva,  pe  urmele  lui  Ph.  Fallmerayer,  acestei  întreb ri,  Georgeă  

Murnu contest  acum o asemenea colaborare, cel pu in pe terenulă ţ  

politic şi militar. El nu exclude îns  existen a unor contacte, datorateă ţ  
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mai ales p storitului transhumant, între diversele grupuri de româniă  

din Peninsula Balcanic . A existat chiar o scurt  vreme în care Ioană ă  

Asan al II-lea a încorporat Vlahia Mare statului s u, f r  consecin eă ă ă ţ  

notabile, documentar atestate, pentru evolu ia acesteiaţ 96.

Dator m  lui  George  Murnu  paginile  cele  mai  bogate  înă  

substan , cele mai profunde ca analiz  şi cele mai solid întemeiateţă ă  

documentar  din  câte s-au scris,  în  istoriografia  român  şi  str in ,ă ă ă  

asupra Vlahiei  Mari  şi  a  istoriei  ei  între anii  1204-1259.  Progresul 

înregistrat, prin ele, de ştiin a istoric  fa  de rezultatele mai vechiţ ă ţă  

ale înaintaşilor s i în cercetarea acestei complexe probleme reiese cuă  

uşurin  pentru cititor din simpla parcurgere a studiului. Din p cate,ţă ă  

istoricii care i-au urmat au ignorat sau au trecut cu vederea în chip 

surprinz tor  scrierea  lui  George  Murnu.  Dac  în  ce-i  priveşte  peă ă  

cercet torii  str ini,  lucrul  este  mai  lesne  de  în eles,  dat  fiindă ă ţ ă  

dificultatea accesului la contribu ia sa, redactat  într-o limb  pu inţ ă ă ţ  

cunoscut  de aceştia şi publicat  într-o revist , apoi într-o carte nuă ă ă  

foarte  r spândit  peste  hotare,  el  impresioneaz  dureros  în  cazulă ă ă  

unor cercet tori  români şi se repercuteaz  negativ asupra valoriloră ă  

propriilor lor contribu iiţ 97. Este totodat  de regretat c  autorul nu şi-aă ă  

continuat cercetarea, extinzând-o asupra secolelor urm toare, cândă  

Vlahia Mare ofer  un teren de investiga ii de cel mai mare interes,ă ţ  

înc  insuficient exploatat.ă

O seam  din  rezultatele  la  care  a  ajuns  George  Murnu  înă  

studiul  s u  au  fost  confirmate  de  cercet rile  mai  noi.  Ast zi,ă ă ă  

documenta ia asupra Taronilor, conduc tori ai românilor din Tesalia,ţ ă  

este  mai  bogat ,  iar  modul  în  care  istoricul  român  a  prezentată  

evolu ia raporturilor dintre Vlahia Mare şi Epir a fost validat chiar deţ  

savan i care nu i-au cunoscut operaţ 98. R mâne totuşi s  fie supuseă ă  

unui examen critic mai sever unele din considera iile şi ipotezele sale.ţ  

Astfel, ca şi în cazul lui Niculi a, din secolul al X-lea, originea etnicţ ă 

româneasc  a  Taronilor,  conduc tori  recunoscu i  ai  unei  regiuniă ă ţ  

autonome  cu  popula ie  predominant  româneasc ,  dar  încadratţ ă ă 

totuşi,  dintru  început,  în  sistemul  administrativ  foarte  riguros 
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organizat al Imperiului bizantin, nu este atât de cert  pe cât credeă  

înv atul român. R mâne s  fie nuan ate corespunz tor progreselorăţ ă ă ţ ă  

cercet rii  istorice  în  domeniul  institu iilor  bizantine şi  balcanice  înă ţ  

genere, în lumina noilor rezultate ale politologiei şi filosofiei statului şi 

dreptului, conceptele de “stat” şi “domn” folosite de el în leg tur  cuă ă  

Vlahia Mare şi  Taronii,  precum şi afirma iile sale despre caracterulţ  

ereditar al transmisiunii puterii în aceast  Vlahieă 99.

Unul  dintre  Taronii  descoperi i  de  George  Murnu  înţ  

documentele bizantine ale secolului al XIII-lea şi semnalat în studiul 

prezentat mai sus îşi avea domeniile în Epir şi intrase în conflict cu 

episcopul de Buthroton (Butrinto). El a ridicat într-un sat, Tzemenic, 

pe  stavropighiu  patriarhal,  o  biseric  cu  hramul  Sfântului  Nicolae,ă  

pentru a-i sustrage astfel jurisdic iei episcopului amintit pe locuitoriiţ  

afla i sub autoritatea sa în regiuneţ 100. Episcopul cere mitropolitului din 

Ohrida,  Demetrios  Chomatianos,  s  arbitreze  în  acest  conflict.ă  

Scrisoarea  ierharhului  s-a  p strat  între  numeroasele  piese  aleă  

dosarului cuprinzând coresponden a lui Chomatianos. Ea a fost g sitţ ă ă 

de George Murnu în manuscrisul grecesc nr. 62 al Bibliotecii Regale 

din München şi publicat , dup  ce o semnalase în notele studiului deă ă  

care  ne-am ocupat,  împreun  cu  o  traducere  în  limba  român  şiă ă  

comentarii adecvate, în scurtul articol  Românii medievali în Epir (un 

document nou)101.  Epistola episcopului de Buthroton con ine şi alteţ  

referiri  la  vlahi  din  eparhia  sa,  anume  dintr-un  sat  st pânit  deă  

mân stirea  din  Hoteahovon,  poporeni  pe  care  aceast  m n stireă ă ă ă  

încearc ,  asemenea  lui  Taron,  s -i  retrag  de  sub  jurisdic iaă ă ă ţ  

episcopului în propriul ei beneficiu. George Murnu este cel dintâi care 

pune în valoare acest document, descoperit de el şi înc  nu îndeajunsă  

folosit de cercet tori. Evident, “domnul localnic”, ¥rcwn ™gcèrioj, deă  

care vorbeşte episcopul şi care apar ine probabil familiei Taronilor dinţ  

Vlahia  Mare,  procedeaz  în  raporturile  sale  cu  autoritateaă  

bisericeasc  local  asemenea  unui  senior  dornic  s -şi  afirmeă ă ă  

independen a, punându-se pe sine şi pe supuşii s i sub autoritateaţ ă  

bisericeasc  direct  a patriarhului.  Actul  s u concord  cu tendin aă ă ă ă ţ  
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care  i-a  ridicat  ruda  (dac  nu  chiar  pe  el  însuşi)  la  rangul  deă  

conduc tor  al  unei  forma iuni  politice  neatârnate.  Aşa  cum arată ţ ă 

Murnu,  documentul  constituie  totodat  o  important  atestare  aă ă  

prezen ei şi importan ei românilor în Epir, lucruri documentate şi deţ ţ  

alte izvoare. Cercet ri mai noi asupra despotatului Epirului au readusă  

în discu ie documentul de care ne ocup m, cu preciz ri  pre ioase.ţ ă ă ţ  

Astfel,  f r  s  cunoasc  articolul  lui  George  Murnu,  bizantinistulă ă ă ă  

Donald  M.  Nicol  se  refer  la  epistola  episcopului  de  Buthroton,ă  

amintind  c  Ioan  Apokaukos,  mitropolitul  Naupactului,  vorbeşteă  

despre o m n stire patriarhal  a Sfâtului Nicolae supranumit  “a luiă ă ă ă  

Taron” şi o identific  cu obiectul litigiului relatat în epistolă ă102.

Ipoteza  originii  româneşti  a  Comnenilor.  La  15  aprilie 

1924, în cadrul unei şedin e plenare a primului Congres interna ionalţ ţ  

de studii  bizantine, organizat la Bucureşti,  din ini iativa lui  Nicolaeţ  

Iorga, George Murnu a prezentat comunicarea Originea Comnenilor103, 

în care avanseaz  ipoteza  potrivit  c reia  dinastia Comnenilor,  ceaă ă  

care a redat, în secolul al XII-lea, Imperiului Bizantin str lucirea, eraă  

de origine etnic  româneasc . Comnenii, proveni i dintr-o familie dină ă ţ  

satul Comné din Tracia, potrivit  m rturiei  istoricului bizantin Mihailă  

Psellos, ar fi  fost, dup  o indica ie datorat  rabinului Beniamin dină ţ ă  

Tudela, c l tor prin Balcani în vremea lor, “de acelaşi neam cu vlahii”ă ă  

şi  le-ar  fi  ar tat  acestora  o  deosebit  simpatie.  Dificultateaă ă  

demonstra iei încercate de Murnu vine din aceea c  textul citat dinţ ă  

Beniamin nu a putut fi  identificat de el  în edi iile ebraice de careţ  

dispunea  ale  operei  rabinului  spaniol.  Pasajul  în  discu ie  esteţ  

reprodus  numai  de  înv atul  german  Carl  Hopf.  Recunoscândăţ  

caracterul ipotetic al ştirii – pân  la verificarea definitiv  a spuselor luiă ă  

Hopf  –,  istoricul  român invoc  alte elemente capabile s  confirmeă ă  

originea vlah  a Comnenilor. Regiunea tracic  din care ei proveneauă ă  

era, în vremea respectiv , potrivit unor izvoare certe, intens locuită ă 

de români, rev rsa i din mun ii Rodope şi Haemus, epoca îns şi esteă ţ ţ ă  

una de intens  afirmare a românilor balcanici, culminând, la sfârşitulă  

secolului  al  XII-lea,  prin  revolta  As neştilor,  iar  politica  dinastieiă  
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Comnenilor  fa  de  români  a  fost  într-adev r  deosebit  deţă ă  

binevoitoare, în contrast cu aceea, de vexa iuni şi opresiune, ini iateţ ţ  

de urmaşii lor imedia i, Anghelii.ţ

Desigur,  numai  confirmarea  autenticit ii  pasajului  dinăţ  

Beniamin  din  Tudela  citat  de  Carl  Hopf  poate  da  un  temei  cert 

ipotezei  lui  George Murnu. Oricât ar fi  de adev rate în sine, toateă  

celelalte argumente nu o pot suplini. S  amintim numai c  politica deă ă  

încurajare a vlahilor, element militar de n dejde în toate timpurile,ă  

dus  de Comneni se încadra perfect în politica general  de favorizareă ă  

a autonomiilor locale, proprie acestei dinastii. Dimpotriv , politica deă  

riguros centralism şi opresiune fiscal  a Anghelilor a atins nu numaiă  

pe români, ci toate etniile din Bizan , pe greci nu în ultimul rând. Iatţ ă 

de ce comunicarea lui George Murnu a fost primit  cu scepticism deă  

participan ii la Congresul de studii bizantine de la Bucureştiţ 104.

Ipoteza  originii  româneşti  a  Comnenilor  nu  reprezint  însă ă 

nicidecum o erezie ştiin ific .  Exactitatea relat rilor  de c l torie înţ ă ă ă ă  

Balcani ale lui Beniamin din Tudela este bine cunoscut , dup  cum şiă ă  

diferen ele considerabile dintre numeroasele edi ii ale operei sale nuţ ţ  

au sc pat aten iei filologilor şi istoriciloră ţ 105. Este foarte posibil ca Hopf 

s  fi folosit o edi ie care s  cuprind  pasajul în chestiune. Se ştie, deă ţ ă ă  

altminteri, c  numeroşi împ ra i bizantini din toate timpurile au fostă ă ţ  

de origine str in . Din rândurile oştenilor isauri şi armeni, de pild ,ă ă ă  

renumi i pentru însuşirile lor militare, s-au ridicat suverani bizantiniţ  

vesti i  prin  fapte  de  arme.  N-ar  fi  exclus  ca  şi  vlahii  s  fi  d ruitţ ă ă  

Bizan ului o familie imperial  în epoca lor de afirmare, mai ales caţ ă  

oşteni.  Bizantinişti  str ini  de mare valoare au socotit  vrednic  deă ă  

aten ie ipoteza lui George Murnu ţ 106.

Solidaritatea medieval  româno-bulgar .  ă ă Mul i ani dupţ ă 

ce  d duse la  iveal ,  în  t lm cire  româneasc ,  pasaje din cel  maiă ă ă ă ă  

important izvor bizantin privitor la statul As neştilor, ă Istoria lui Nichita 

Choniates,  George Murnu reia,  într-o nou  contribu ie,  examinareaă ţ  

dificilelor  probleme  pe  care  le  ridic  în  fa a  istoricului  această ţ ă 

complex  crea iune politic , datorat  ini iativei unor români balcanici,ă ţ ă ă ţ  
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dar pus  de ei  sub semnul tradi iilor  de stat bulgare şi  cunoscută ţ ă 

îndeobşte sub numele de “al doilea arat bulgar”. Este vorba despreţ  

studiul  Românii  din Bulgaria medievală107.  Dac  prin traducerea luiă  

Choniates el înlesnise istoricilor noştri accesul la bogatele informa ii,ţ  

exact şi complet redate în român , din pre iosul izvor, punându-şi înă ţ  

valoare profundele cunoştin e de limb  greac  şi literatur  bizantin ,ţ ă ă ă ă  

prin  acest  studiu,  George  Murnu  l mureşte  anumite  aspecte  aleă  

genezei şi caracterului aratului As neştilor, folosindu-şi îndelungataţ ă  

experien  de  cercet tor  al  trecutului  românilor  din  Peninsulaţă ă  

Balcanic .ă

De la Dimitrie Cantemir  şi  pân  ast zi,  statul  As neştilor  aă ă ă  

constituit  o  tem  de  cercetare  de  permanent  interes  pentruă  

istoriografia  noastră108.  Istoricii  români  au  încercat  s  expliceă  

paradoxul  refacerii  aratului  bulgar  prin  ac iunea  unei  dinastii  deţ ţ  

origine  român ,  s  defineasc  etapele  şi  con inutul  alian ei  şiă ă ă ţ ţ  

cooper rii  dintre  români  şi  bulgari  în  cadrul  s u,  s  determineă ă ă  

importan a acestui stat pentru desf şurarea istoriei poporului nostru,ţ ă  

s  desluşeasc  semnifica ia  lui  în  istoria  universal .  Cu  rezultateă ă ţ ă  

adeseori  diferite,  dar  în  deplin  consens  în  privin a  realit ii  şiţ ăţ  

importan ei  particip rii  româneşti  la  crearea  şi  afirmarea  pe  planţ ă  

mondial  a  celui  de  al  doilea  arat,  D.  Onciul,  A.D.  Xenopol,  B.P.ţ  

Hasdeu şi N. Iorga au contribuit în m sur  hot râtoare la progresulă ă ă  

cercet rii  în direc iile amintite în perioada care a precedat apari iaă ţ ţ  

studiului  lui  George  Murnu109.  Str daniile  lor  au  fost  înlesnite,ă  

confirmate şi completate de cercet rile unor înv a i str ini care s-auă ăţ ţ ă  

ocupat, în vremuri mai vechi şi mai noi, de aceleaşi probleme110. De 

partea lor, istoricii bulgari au scris pagini de cea mai mare valoare 

pentru cunoaşterea ştiin ific  a celui  de al doilea arat.  În generalţ ă ţ  

îns , istoriografia bulgar  a contestat sau a c utat s  minimalizeze înă ă ă ă  

chip nejustificat, dintr-un patriotism greşit în eles, rolul românilor înţ  

f urirea şi consolidarea acestui stat. Ea a fost urmat  pe aceast  caleă ă ă  

şi de unii istorici str iniă 111. S-a ajuns astfel nu numai la controverse 

academice,  dar  şi  la  regretabile  înfrunt ri  polemice,  cu  accenteă  
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pasionale, na ionaliste, între oamenii de ştiin  români şi bulgari. Eleţ ţă  

creaser  o atmosfer  pu in propice dialogului intelectual la data cândă ă ţ  

scria George Murnu.

Propunându-şi s  readuc  discu iile la gradul de senin tate şiă ă ţ ă  

detaşare neap rat necesare oric rui demers ştiin ific, istoricul română ă ţ  

reia  problema  originilor  şi  caracterul  statului  As neştilor  într-oă  

perspectiv  mai larg , aceea a balcanologiei. El adopt  ca principiuă ă ă  

constatarea lui  Constantin Jirecek potrivit c ruia “în studiile istoric-ă

etnografice,  popoarele  Peninsulei  Balcanice  trebuie  luate  în 

considerare, din pricina strânselor lor leg turi, ca un întreg”ă 112. Acest 

principiu se v deşte cu deosebire valabil şi eficient în cercet rile deă ă  

istorie  medieval  balcanic .  În  veacurile  de  mijloc,  popoarele  dină ă  

Peninsul  au  tr it  şi  au  conlucrat  cel  mai  adesea  în  cadrul  unoră ă  

forma iuni  politice  de  caracter  multina ional,  de  tip  imperial  şi  înţ ţ  

structurile  universaliste  ale  bisericii  creştine.  Ar  fi  o  greşeal  să ă 

proiect m asupra realit ilor medievale din Balcani tiparele de viaă ăţ ţă 

politic  şi cultural  na ionale moderne, cu totul inadecvate lor şi, înă ă ţ  

consecin , deformante pentru optica istoricului.ţă

În  lumina  acestui  principiu  de  net g duit  valoareă ă ă  

metodologic ,  verificat de îns şi  practica istoriografic  a autorului,ă ă ă  

George Murnu pune în eviden  ceea ce am putea numi preistoriaţă  

mişc rii antibizantine a As neştilor: vechile leg turi, treptat înfiripate,ă ă ă  

care au solidarizat popoarele bulgare şi român din Balcani. Crearea 

statului As neştilor, reînfiin area aratului bulgar printr-o dinastie deă ţ ţ  

origine  româneasc  nu este  întâmpl toare.  Ataşamentul  româniloră ă  

balcanici  pentru  tradi iile  de  stat  bulgare  nu  este  expresia  unuiţ  

“oportunism trec tor”, ci rezultatul unui lung “proces de solidar  şiă ă  

intim  aderare” care a generat “o coeziune natural  cu aparen  deă ă ţă  

afinitate electiv ” între românii din Balcani şi bulgari. Este unul dintreă  

meritele lui George Murnu acela de a fi încercat, în aceşti termeni, să 

reconstituie,  în  m sura  permis  de  izvoare,  procesul  solidariz riiă ă ă  

românilor de peste Dun re cu bulgarii. În aceasta const  şi principalaă ă  

not  de originalitate a contribu iei sale.ă ţ
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Înc  din  zilele  hanatului  protobulgar,  devenit  apoi  aratulă ţ  

bulgarilor slaviza i şi creştina i, care i-a înglobat, rupându-i de trupulţ ţ  

imperiului constantinopolitan pe românii balcanici, aceştia din urmă 

au ajuns, sus ine George Murnu, s  formeze împreun  cu bulgarii “oţ ă ă  

singur  structur  politic  şi militar , care se prezenta ca un bloc faă ă ă ă ţă 

de  necontenitele  atacuri  din  afar ”.  Aceast  solidarizare  a  fostă ă  

determinat , în primul rând, de num rul mare şi  de valoarea, maiă ă  

ales militar , a românilor balcanici, “popula ie de munteni viguroşi,ă ţ  

liberi şi iubitori de libertate”, conştien i de individualitatea lor etnicţ ă 

romanic  şi  dornici  s  şi-o  p streze,  rezisten i  la  presiunileă ă ă ţ  

asimilatoare ale slavilor şi ale grecilor bizantini deopotriv . Destul deă  

puternici  pentru  a-şi  men ine  fiin a  etnic ,  dar  împiedica i  deţ ţ ă ţ  

condi iile geografice specifice Peninsulei Balcanice şi de împrejur riţ ă  

istorice  fatale  s  dezvolte,  asemenea  românilor  nord-dun reni,  oă ă  

via  politic  în organisme de stat cu totul independente şi o culturţă ă ă 

în limba proprie, românii din sudul Dun rii se impuneau totuşi ca ună  

factor de echilibru între bulgari şi bizantini, de care trebuia s  se ină ţ ă 

seama de amândou  p r ile. De aceea, primii cuceritori protobulgari,ă ă ţ  

ca şi urmaşii lor, arii bulgari, au c utat s -i atrag  în sfera intereselorţ ă ă ă  

lor prin concedarea unui regim de larg  autonomie. Acest regim, maiă  

pu in  riguros  centralizat  decât  cel  al  Bizan ului,  este,  de  altfel,  oţ ţ  

tr s tur  general  a vechiului stat bulgar care a tolerat în mai mareă ă ă ă  

m sur  decât  imperiul  grecesc  anumite  forme  de  autonomie  înă ă  

teritoriile cu popula ie eterogen . R spunzând aspira iilor românilorţ ă ă ţ  

balcanici,  el  a  constituit  al  doilea  factor  determinant  pentru 

închegarea  solidarit ii  româno-bulgare  medievale.  În  sfârşit,  dupăţ ă 

creştinarea bulgarilor şi instituirea unei ierarhii eclesiastice bulgare 

recunoscute  de  Bizan ,  încadrarea  românilor  de  peste  Dun re,ţ ă  

creştini de veacuri, dar lipsi i de o ierarhie proprie, în sânul bisericii şiţ  

în  sfera  culturii  slavo-bulgare  a  constituit  factorul  decisiv  care  a 

des vârşit solidarizarea lor cu bulgarii.ă

Aceast  solidarizare a fost atât de puternic  încât a rezistat –ă ă  

sus ine George Murnu – distrugerii primului arat de c tre bizantini.ţ ţ ă  
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Anima i  de  amintirea  regimului  de  via  mai  bun  de  care  seţ ţă  

bucuraser  în  timpul  st pânirii  bulgare,  românii  balcanici  auă ă  

participat,  al turi  de bulgari  şi  de alte etnii  balcanice de altfel,  laă  

toate  mişc rile  de  revolt  împotriva  opresiunii  administra ieiă ă ţ  

bizantine, desf şurate sub semnul refacerii primului arat. Pentru ei,ă ţ  

acest  arat  nu  era  altceva  decât  forma  politic ,  de  stat,  care  leţ ă  

asigura nu un raport de subordonare, ci unul de coordonare a for elorţ  

şi de cooperare cu bulgarii, preferabil aceluia de net  supunere peă  

care îl impunea Imperiul Bizantin. Refacerea acestei structuri politice 

tradi ionale,  simbolizate  de  primul  aratţ ţ 113,  care  s  le  garantezeă  

autonomiile şi individualitatea etnic  a fost, dup  opinia lui Georgeă ă  

Murnu,  inten ia  As neştilor,  iar  nu  reînvierea  unui  stat  na ionalţ ă ţ  

bulgar, cum cred unii istorici contemporani.

Dac  ini iativa  acestei  restaur ri  a  aratului  a  revenit,  laă ţ ă ţ  

sfârşitul  secolului  al  XII-lea,  românilor  balcanici  şi  nu  bulgarilor, 

aceasta se explic , potrivit lui George Murnu, prin câteva împrejur riă ă  

concrete.  Masa i  în  Bulgaria  oriental ,  refugia i  în  bun  parte  înţ ă ţ ă  

mun ii Rodope şi Haemus, punctele principale de sprijin ale r zvr tiriiţ ă ă  

conduse de As neşti, românii au sc pat masacrului poruncit de Vasileă ă  

al  II-lea  Bulgaroctonul  (“ucig torul  de  bulgari”)  dup  nimicireaă ă  

aratului lui Samuil, cu baza în Macedonia. Privilegiile de care ei s-auţ  

bucurat sub Comneni, libert ile de care au dispus, rolul militar peăţ  

care l-au jucat i-au înt rit, le-au îng duit s  prospere economic şi să ă ă ă 

sporeasc  demografic, spre deosebire de bulgari. Toate acestea auă  

f cut din românii balcanici elementul activ şi preponderent al mişc riiă ă  

As neştilor, încununate de crearea noului arat, recunoscut de papaă ţ  

Inocen iu  al  III-lea  drept  “regat  al  românilor  şi  al  bulgarilor,  alţ  

Bulgariei şi Vlahiei”.

George Murnu a încercat s  explice şi dispari ia românilor dină ţ  

izvoarele referitoare la al doilea arat bulgar în a doua jum tate aţ ă  

secolului  al  XIII-lea,  ceea  ce  s-a  numit  în  istoriografia  noastră 

“bulgarizarea” acestuia, problem  viu discutat  şi diferit solu ionată ă ţ ă 

de istoricii români114. Spre deosebire de înaintaşii s i şi de mul i dintreă ţ  
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cei care i-au succedat, el consider  c  românii din Haemus nu au fostă ă  

dezna ionaliza i, asimila i de bulgari, ci au emigrat la nordul Dun rii,ţ ţ ţ ă  

al turându-se fra ilor lor din acele p r i, de care-i lega o înrudire maiă ţ ă ţ  

apropiat  decât  a  celorlalte  grupuri  româneşti  din  Peninsulaă  

Balcanic .  Aceast  emigrare  se  explic ,  dup  George Murnu,  prină ă ă ă  

“ineluctabile  nevoi  economice”  şi  prin  “moştenitul  instinct  de 

conservare  etnic ”.  Istoricul  îşi  propunea  s  reia  cu  alt  prilejă ă  

înf işarea  factorilor  economici  care  au  determinat  emigrareaăţ  

românilor balcanici spre nordul Dun rii, dar nu a mai g sit r gazul să ă ă ă 

o fac . Ne putem da seama îns  de con inutul acestor factori din felulă ă ţ  

în care i-a schi at, în lucrarea de sintez  la care ne vom referi mai jos,ţ ă  

înc  din 1906ă 115.  Este vorba de o adev rat  “criz  a p şunatului”ă ă ă ă  

resim it  de p storii români din Balcani: sporirea popula iei româneştiţ ă ă ţ  

din Bulgaria şi m rirea totodat  a num rului turmelor lor ar fi f cut cuă ă ă ă  

neputin  concentrarea  în  continuare  a  acestora  pe  p şunileţă ă  

insuficiente din aceast  zon . M noasele câmpii ale Traciei ca şi celeă ă ă  

chiar  ale  Asiei  Mici,  locuri  tradi ionale  de  iernatec  pentru  oieriiţ  

români, le erau acum interzise din pricina rela iilor ostile cu Imperiulţ  

Bizantin care le st pânea. În aceste condi ii,  ei s-au îndreptat deciă ţ  

spre câmpia nord-dun rean , de unde invadatorii t tari goniser  peă ă ă ă  

cumani şi unde s-au unit cu românii vechii Dacii.

Emigrarea  românilor  spre nordul  Dun rii,  proces  îndelungată  

care a continuat pân  dup  venirea turcilor, a avut drept consecin ,ă ă ţă  

potrivit lui George Murnu, dec derea aratului As neştilor. Lipsi i deă ţ ă ţ  

vigoarea  necesar  şi  de  personalit i  de  talia  celor  care  au  dată ăţ  

str lucire primului arat, bulgarii nu au putut s -i asigure celui de ală ţ ă  

doilea  supravie uirea.  “Oper  exclusiv  a  voin ei,  inteligen ei  şiţ ă ă ţ ţ  

energiei româneşti”, sus ine George Murnu, acesta reprezenta totuşiţ  

încercarea  de  reînviere  a  unei  forme  perimate  de  stat.  Tradi iileţ  

politice  şi  bisericeşti   readuse  la  via  mai  mult  formal  şi  tr indţă ă  

automatic,  în  puterea  unei  conjuncturi  trec toare  de  politică ă 

interna ional ,  nu  au  putut  bulgariza  decât  formal  Balcanii  şi  peţ ă  

românii prinşi în structurile noului stat. Al doilea arat nu a fost, dupţ ă 
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Murnu,  cu un cuvânt,  expresia  organic  a vitalit ii  istorice slavo-ă ăţ

bulgare şi de aceea, în absen a creatorilor lui români, s-a “evaporat laţ  

prima suflare a vijeliei asiatice” a mongolilor.

Modul în care George Murnu înf işeaz  şi explic  solidaritateaăţ ă ă  

medieval  româno-bulgar  este remarcabil şi constituie, în linii mari,ă ă  

un  bun  câştigat  al  istoriografiei  noastre.  Aceast  solidaritate  cuă  

temeiuri  str vechi  face  mai  lesne  de  în eles  procesul  renaşteriiă ţ  

aratului  bulgar  printr-o  dinastie  româneasc ,  completând  în  chipţ ă  

fericit achizi iile ştiin ifice ale altor cercet tori ai problemei. Ea nu aţ ţ ă  

fost totuşi o realitate atât de absolut , masiv  şi permanent  cumă ă ă  

încearc ,  oarecum  exagerat,  s  o  prezinte  autorul.  Au  existată ă  

momente şi perioade în care românii balcanici sau grupuri ale lor s-au 

solidarizat,  în  baza  unor  interese  comune,  cu  bizantinii  împotriva 

bulgarilor.  Nu  este  mai  pu in  adev rat  c ,  dup  desprindereaţ ă ă ă  

romanit ii balcanice de Imperiu, "vlahii"  izvoarelor bizantine apar,ăţ  

ca  tendin  general ,  în  calitate  de  alia i  fireşti  ai  “barbarilor”ţă ă ţ  

împotriva Bizan ului opresiv şi dezna ionalizatorţ ţ 116. Remarcabil este şi 

felul în care George Murnu explic , prin regimul privilegiat de care eiă  

s-au  bucurat  în  vremea  Comnenilor,  superioritatea  capacit ii  deăţ  

ini iativ  politic  şi  militar  a românilor  balcanici  fa  de aceea aţ ă ă ă ţă  

bulgarilor.  Favorizarea  "vlahilor"   în  Bizan  nu  se  datoreaz  însţ ă ă 

numai Comnenilor  şi nu e întemeiat  pe înrudirea de neam dintre eiă  

şi  aceast  str lucit  dinastie,  idee  drag  lui  Murnu.  Îndat  după ă ă ă ă ă 

n ruirea primului arat, Vasile al II-lea însuşi a luat m suri în favoareaă ţ ă  

românilor balcanici, tocmai pentru a încuraja separarea lor de bulgari 

şi atragerea lor în sfera de interese a Imperiului. Crearea unei dioceze 

aparte "a vlahilor din toat  Bulgaria", cu sediul la Vranje, înfiin areaă ţ  

unui  arhontat "al  vlahilor din tema Eladei",  încredin at lui  Niculi a,ţ ţ  

marcheaz  începutul  politicii  bizantine  de  favorizare  a  "vlahilor",ă  

care-şi  g seşte  împlinirea  în  zilele  Comneniloră 117.  Murnu a  sesizat 

aşadar  o  realitate  ce  trebui  l murit  prin  viitoare  cercet ri.  În  ceă ă ă  

priveşte  emigrarea  românilor  din  Haemus  spre  nordul  Dun rii,ă  

ingenios  explicat  de  autor  prin  motive  de  natur  economic  şiă ă ă  
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politic , ea nu poate fi, în principiu, contestat . Şi al i istorici româniă ă ţ  

admit,  par ial,  o  emigrare  româneasc  din  Balcani  spre  nordulţ ă  

Dun rii, dar şi spre sudul Peninsulei. Dispari ia românilor din Bulgariaă ţ  

medieval  constituie  şi  azi  o  enigm  pentru  cercet tori,  iară ă ă  

“bulgarizarea”  lor  prin  dezna ionalizarea  treptat ,  sub  ac iuneaţ ă ţ  

implacabil  a statului şi bisericii, a culturii slavo-bulgare, nu pare s  oă ă  

explice integral  şi  satisf c tor.  Cu observa ia  c  relat ri  mult  maiă ă ţ ă ă  

recente atest  prezen a unei popula ii româneşti în Haemus pân  înă ţ ţ ă  

vremuri foarte apropiate de noi, socotim c  teoria lui George Murnuă  

privind emigrarea vlahilor din Haemus în nordul Dun rii merit  s  fieă ă ă  

reexaminat  cu toat  aten ia în viitoră ă ţ 118.

I  se  poate  îns  reproşa  istoricului  o  anumit  exagerare  aă ă  

rolului românilor ca factor unic de for  şi vitalitate în cel de al doileaţă  

arat,  ca  şi,  dimpotriv ,  o  exagerat  depreciere  a  capacit ilorţ ă ă ăţ  

creatoare ale bulgarilor, dup  distrugerea primului lor stat. Lovituraă  

dat  de  Vasile  al  II-lea  bulgarilor  a  fost  dur  şi  consecin ele  eiă ă ţ  

îndelungate, ea a sl bit pentru mult  vreme puterea lor de afirmareă ă  

pe plan politic, militar şi cultural. Totuşi, atât George Murnu, cât şi cei 

care l-au urmat pe aceast  caleă 119 greşesc atunci când absolutizează 

aceast  “devitalizare”  a  bulgarilor,  infirmat  de  îns şi  evolu iaă ă ă ţ  

aratului As neştilor şi de istoria ulterioar  a vecinilor noştri, care aţ ă ă  

cunoscut momente de str lucire şi care i-a impus, în ultim  instan ,ă ă ţă  

pân  ast zi, ca un factor fundamental, etnic şi politic, economic şiă ă  

cultural, în complexul de via  balcanic.ţă

Asemenea erori şi exager ri sunt, cum am mai ar tat, ecouriă ă  

ale unei  filosofii  romantice a istoriei,  ale unor  idei  simplificatoare, 

curente  în  epoc ,  despre  rolul  factorului  etnic  şi  chiar  biologic  înă  

istorie  şi  cultur .  Sub  influen a  lor,  George  Murnu  foloseşte,  înă ţ  

detrimentul  valorii  reale  a  contribu iei  sale,  concepte  vagi  şiţ  

insuficient  validate  ştiin ific  ca:  “puritatea  de ras ”,  “instinctul  deţ ă  

aderare la mediul geografic şi  de conservare”, “calitatea social  şiă  

etnic  (a românilor  ă n.ed.) de ereditate traco-roman ”, “tendin a deă ţ  

polarizare atavic  ce separa etniceşte pe slavi de români”, “lipsa deă  
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vigoare indigen  slavo-bulgar ”ă ă 120. Acuza de na ionalism ce i s-a adusţ  

pentru acest studiu nu ni se pare îns  deplin întemeiată ă121.  Pentru 

cine-i  citeşte  paginile  este  evident ,  dimpotriv ,  convingerea  saă ă  

adânc  despre  realitatea  şi  valoarea  solidarit ii  şi  afinit iloră ăţ ăţ  

naturale dintre români şi bulgari, c rora le atribuie de altfel, pe lângă ă 

explica iile  istorice,  temeiuri  etnice,  în  virtutea  aceloraşi  idei  deţ  

filosofie  a  istoriei  emendate  mai  sus.  Evocând  vechile  leg turiă  

bulgaro-române,  el  g seşte  chiar  prilejul  s  combat  “înrâuririleă ă ă  

funeste  din  afar ”,  menite  s  învr jbeasc  cele  dou  popoare  şiă ă ă ă ă  

“miopia oamenilor de stat” contemporani lui, incapabili s  priceapă ă 

întotdeauna  necesitatea  prieteniei  şi  strânsei  lor  solidarit i,  cuăţ  

r d cini în trecutul istoric comun. ă ă

Raporturile  istorice  greco-române.  Deşi  nu  intr  înă  

categoria scrierilor sale strict ştiin ifice, conferin a lui George Murnuţ ţ  

intitulat  ă Românii  şi  grecii122 şi  comunicarea  România  şi  Elada123 

merit  s  ne re in  aici aten ia, deoarece amândou  sunt pledoarii,ă ă ţ ă ţ ă  

istoric  argumentate,  pentru  cauza  prieteniei  româno-elene.  În 

cuprinsul lor, George Murnu face interesante şi pre ioase observa iiţ ţ  

cu  caracter  ştiiin ific,  asupra  istoriei  raporturilor  greco-române,ţ  

asupra Bizan ului, asupra elenismului antic şi modern. În ţ Românii şi 

grecii, autorul încearc  s  îndep rteze “umbra ap s toare” a vechiloră ă ă ă ă  

ostilit i  şi  conflicte  din  trecutul  rela iilor  celor  dou  popoare,ăţ ţ ă  

explicându-le istoric, în adev ratele lor dimensiuni. El identific  treiă ă  

ipostaze istorice ale antagonismului între greci şi români: conflictul 

românilor balcanici cu Imperiul Bizantin, înfruntarea dintre români şi 

greci  în  epoca  fanariot  şi  controversa  privitoare  la  “problemaă  

aromâneasc ”.  Constatând c  “atitudinea duşm noas  a româniloră ă ă ă  

fa  de Bizan  nu purcede pur şi simplu din ur  de ras  şi în orice cazţă ţ ă ă  

nu  e  îndreptat  global  în  contra  na iunii  greceşti”,  George Murnuă ţ  

dovedeşte c  Imperiul Bizantin a determinat, prin politica sa opresivă ă 

fa  de alogeni, amintita solidarizare a românilor balcanici cu bulgarii,ţă  

“barbarizarea”  lor.  Expresie  a  unor  interese  economice  şi  etnice 

vitale,  integrarea românilor  în  sfera  de influen  şi  în  sistemul  deţă  
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alian e al bulgarilor medievali i-a întors împotriva grecilor bizantini.ţ  

Dar istoricul român ine s  disting , cu subtilitate, dou  mentalit i,ţ ă ă ă ăţ  

dou  ă psyché contradictorii,  cum le numeşte el,  care împart  îns şiă  

lumea greac  bizantin  în dou  tabere vr jmaşe: e, pe de o parte,ă ă ă ă  

“rasa” bizantin , clasa politic  a Imperiului, de compozi ie eterogenă ă ţ ă 

sub raport etnic, opresiv , rigid , birocratic , formalist , rutinier  şiă ă ă ă ă  

steril , cu un cuvânt reac ionar , iar pe de alt  parte, e poporul grecă ţ ă ă  

autentic, expansiv, energic, liberal, spontan, creator şi independent, 

aşadar progresist. Nu numai românii şi bulgarii, dar grecii înşişi au 

suferit cu greu jugul bizantinismului. Între acest bizantinism, de spirit 

asiatic, şi elenism, fundamental european, Grecia modern  l-a ales peă  

cel din urm , reg sindu-şi astfel esen a şi misiunea istoric , sus ineă ă ţ ă ţ  

George  Murnu,  reluând  o  veche  tez  a  istoriografiei  moderneă  

greceşti.  Vechiul  antagonism  între  români  şi  bizantini  e  o  tristă 

amintire care nu poate întuneca prietenia între români şi grecii de azi. 

La  rândul  s u,  fanariotismul  a  constituit,  dup  George  Murnu,  ună ă  

avatar  al  mentalit ii  bizantine,  înc  şi  mai  impur,  din  pricinaăţ ă  

inferiorit ii culturale a regimului otoman pe care l-a servit. Abhoratăţ  

de români, pe bun  dreptate, pentru mizeriile fizice şi materiale peă  

care le-a adus în via a rilor române, nici fanariotismul nu reprezintţ ţă ă 

na iunea elen  autentic , pe care a vexat-o nu mai pu in decât peţ ă ă ţ  

români şi alte popoare balcanice. Totuşi, în spiritul inaugurat la noi de 

Nicolae Iorga, autorul pune în eviden  şi foloasele culturale pe careţă  

românii le-au avut de pe urma fatalei st pâniri fanariote. În sfârşit,ă  

potrivit lui George Murnu, “problema aromâneasc ” a generat f ră ă ă 

temei conflicte între Grecia modern  şi România. Aceste conflicte auă  

provenit  din  neîn elegerea  şi  suspiciunile  nejustificate  aleţ  

guvernan ilor  greci  care  au  v zut  în  n zuin a  aromânilor  la  oţ ă ă ţ  

dezvoltare cultural  în limba proprie un atac împotriva elenismului,ă  

iar  în  sprijinul  firesc  dat  de  statul  român  mişc rii  de  renaştereă  

na ional  aromâneasc ,  un  mijloc  de  expansiune  imperialist  înţ ă ă ă  

Peninsula  Balcanic .  Autorul  vede  dep şit  şi  acest  conflict  prină ă  
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politica tolerant  fa  de aspira iile aromânilor dus  de marele om deă ţă ţ ă  

stat grec Elefterie Venizelos.

În comunicarea  România şi  Elada,  George Murnu subliniază 

momentele  de  colaborare  şi  apropiere  între  greci  şi  români  în 

decursul istoriei. El insist  cu deosebire asupra perioadei de sfârşit aă  

antichit ii, când grecii şi romanii ajunseser  s  alc tuiasc , în cadrulăţ ă ă ă ă  

universalist  al  Imperiului  Roman,  mai  cu  seam  dup  mutareaă ă  

capitalei la Constantinopol şi adoptarea creştinismului ca religie de 

stat,  o  singur  unitate de cultur  şi  civiliza ie,  cu  dou  forme deă ă ţ ă  

expresie lingvistic  – elin  şi latin  – dar cu o conştiin  politic  şiă ă ă ţă ă  

religioas  unic , manifestat  în adoptarea de c tre greci a numeluiă ă ă ă  

de romani,  romei  (âRwma‹oi). Aceast  unitate a fost distrus  de oă ă  

fatalitate istoric , invaziile slav  şi bulgar , care au avut drept urm riă ă ă ă  

accelerarea procesului  eleniz rii  Imperiului,  desprinderea româniloră  

din trupul  acestuia şi  solidarizarea lor  cu noii  cuceritori.  Totodat ,ă  

George  Murnu  pune  în  eviden  contribu ia  românilor  de  pesteţă ţ  

Dun re la renaşterea Greciei moderne, politica guvernului român deă  

în elegere  a  intereselor  legitime  ale  grecilor  din  ara  noastr  şiţ ţ ă  

pledeaz  pentru o politic  asem n toare din partea guvernului grecă ă ă ă  

fa  de aromâni. Relevând importan a Greciei în Peninsula Balcanic ,ţă ţ ă  

George Murnu îşi încheie comunicarea cu un adev rat imn în proză ă 

închinat tradi iilor de înalt  spiritualitate şi bogat  cultur  ale Eladeiţ ă ă ă  

pe care le doreşte reînviate în neoelenismul contemporan. Ele sunt, 

afirm  umanistul  şi  elenistul,  garan ia  cea  mai  sigur  a prietenieiă ţ ă  

între cele dou  popoare legate de str vechi rela ii de conlucrare şiă ă ţ  

în elegere.ţ

Mesajul  politic  constructiv  al  acestor  scrieri  ale  lui  George 

Murnu, întemeiat pe observa ii istorice juste, personale sau datorateţ  

altor înv a iăţ ţ 124,  îşi  p streaz  neştirbit  actualitatea.  El  îl  aşaz  peă ă ă ă  

autor pe linia tradi ional  pentru noi a politicii de cooperare balcanicţ ă ă 

promovat  statornic de România din cele mai vechi timpuri şi până ă 

ast zi. F cându-şi o datorie din a contribui, cu mijloacele intelectualeă ă  

ale omului de ştiin , la afirmarea acestei politici, George Murnu seţă  
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încadreaz  şi în acest fel, în chip armonios, în tradi ia istoriografieiă ţ  

româneşti125.

Pagini  de  sintez  asupra istoriei  românilor  balcanici.ă  

Dator m lui George Murnu şi dou  succinte prezent ri sintetice aleă ă ă  

istoriei românilor balcanici: Românii din Peninsula Balcanică126 şi Rolul 

istoric  al  românilor  de peste Dun reă 127.  Folosind critic  contribu iileţ  

înaintaşilor  s i,  români  şi  str ini,  concentrând rezultatele propriiloră ă  

sale cercet ri, el încearc  s  r spund  aici unor întreb ri şi problemeă ă ă ă ă ă  

fundamentale, de natur  mai general , cum ar fi: originea româniloră ă  

balcanici,  raporturile  de  înrudire  între  diferitele  grupuri  romanice 

balcanice şi românii nord-dun reni, rolul şi importan a slavilor pentruă ţ  

istoria  românilor,  cronologia  separ rii  românilor  balcanici  de masaă  

romanit ii orientale, reconstituirea deplas rilor grupurilor româneştiăţ ă  

din  Peninsula  Balcanic  şi  geneza actualei  lor  reparti ii  teritoriale,ă ţ  

statutul lor politic în lumea sud-est-european  medieval  şi rolul loră ă  

istoric în zon .ă

În spiritul istoriografiei româneşti dintotdeauna, George Murnu 

pune în eviden  unitatea de neam şi de limb  a românilor din sudulţă ă  

şi  din nordul Dun rii.  Şi  unii,  şi  ceilal i  sunt “rezultatul  romaniz riiă ţ ă  

popoarelor traco-ilirice în cuprinsul vast de la Marea Adriatic  pân  laă ă  

Marea Neagr  şi de la Carpa i pân  în nordul Macedoniei şi Traciei”.ă ţ ă  

P strându-şi coeren a şi continuitatea teritorial , etnic  şi lingvistic ,ă ţ ă ă ă  

neamul românesc şi limba lui au primit o puternic  înrâurire slavă ă 

care le-au dat – mai ales în privin a graiului – o fizionomie deosebitţ ă 

de  a  celorlalte  popoare  neolatine.  În  esen  îns ,  romanitateaţă ă  

originar  nu a fost afectat  de influen a slav . Înainte de secolul al X-ă ă ţ ă

lea, în împrejur ri pu in cunoscute la data când scria George Murnu,ă ţ  

masa central  a românimii, perfect închegat , a fost desp r it  în treiă ă ă ţ ă  

grupuri:  românii  din v ile şi  podişurile Carpa ilor,  cei  din Haemus,ă ţ  

aproape identici  cu ei,  care se întindeau pân  în Serbia  şi  nordulă  

Albaniei şi aromânii sau românii din Pind, r spândi i în Tesalia, Epir şiă ţ  

Macedonia. Patria primitiv  a tuturor românilor balcanici este aşezată ă 

de  George  Murnu  în  p r ile  Serbiei  şi  ale  Bulgariei  occidentale.ă ţ  
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Diversificarea  dialectelor  balcanice  ale  limbii  române  s-a  produs 

tardiv,  ini ial,  în  virtutea  leg turilor  dintre  sudul  şi  nordul  Dun rii,ţ ă ă  

limba tuturor românilor era unitar . S-ar putea presupune c  graiulă ă  

românilor din Haemus era veriga intermediar  între dacoromân  şiă ă  

aromân . Statutul politic medieval al românilor balcanici, care nu auă  

putut s  dezvolte o via  de stat proprie în formele des vârşite peă ţă ă  

care  le  g sim  la  dacoromâni,  din  motive  obiective,  dictate  deă  

împrejur rile istorice şi configura ia geografic  a regiunii în care auă ţ ă  

tr it, a fost, în genere, un regim de autonomie local  fa  de factoriiă ă ţă  

etnici  şi  politici  dominan i  în  zonelor  unde ei  se  g seau.  Aceastţ ă ă 

autonomie  a  “comas rilor  de  românitate”  numite  Vlahii,  “ riă ţă  

româneşti”,  a comportat moduri  şi  şanse deosebite de dezvoltare. 

Favorizate de primul stat bulgar, de structur  mai curând federal ,ă ă  

descentralizat, ele au fost supuse unui regim centralist, de mai mare 

rigoare  administrativ  şi  fiscal ,  în  Imperiul  Bizantin.  Aceasta  aă ă  

determinat solidarizarea românilor balcanici de preferin  cu bulgarii.ţă  

Totuşi, şi în Bizan , au existat perioade de afirmare a românilor, maiţ  

ales sub Comneni. Dintre toate Vlahiile balcanice aceea care a jucat 

rolul istoric cel mai de seam  a fost Vlahia As neştilor din Haemus,ă ă  

de unde a pornit, printr-o ini iativ  româneasc , refacerea aratuluiţ ă ă ţ  

bulgar.  Vlahia  Mare  din  Pind,  profitând  de  conjunctura  favorabilă 

creat  de dezmembrarea Bizan ului la începutul secolului al XIII-lea,ă ţ  

s-a afirmat şi ea ca un principat de sine st t tor, dar a fost treptată ă  

vasalizat  de despo ii din Epir, de regii sârbi, în sfârşit de bizantiniiă ţ  

Imperiului restaurat. Ea a reuşit s -şi p streze regimul privilegiat subă ă  

otomani, cu care a încheiat, prin supunere liber consim it , capitula ii.ţ ă ţ  

Împrejur ri politice detaliate de George Murnu în paginile acestea deă  

sintez  au determinat declinul romanit ii balcanice în întregul ei, fieă ăţ  

prin emigrarea spre nordul Dun rii, fie prin asimilarea ei progresivă ă 

de c tre  popoarele  balcanice,  în  primul  rând de greci.  Autorul  seă  

opreşte  şi  asupra  luptei  de  emancipare  na ional  a  aromânilorţ ă  

sus inu i de statul român şi face un tablou al situa iei din vremea sa.ţ ţ ţ
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Datând din prima etap  a activit ii de medievist a autorului,ă ăţ  

cele dou  prezent ri sintetice ale istoriei românilor balcanice reflect ,ă ă ă  

pe de o parte, stadiul de atunci al propriilor sale investiga ii în acestţ  

domeniu, pe de alta o situa ie, azi dep şit , a cercet rilor ce i-au fostţ ă ă ă  

consacrate pe plan na ional şi interna ional. G sim deci în ele idei şiţ ţ ă  

ipoteze pe care George Murnu le-a men inut,  dezvoltat  şi  precizatţ  

ulterior, ca, de pild , ideea solidariz rii românilor balcanici cu bulgariiă ă  

înc  din  vremea  primului  arat,  aceea  a  emigr rii  românilor  dină ţ ă  

Haemus în nordul Dun rii  în perioada urm toare primei jum t i aă ă ă ăţ  

secolului  al  XIII-lea,  ipoteza  coborârii  megleno-românilor  din  aceşti 

români  din  Haemus,  ai  c ror  ultimi  reprezentan i  ar  fi,  în  zileleă ţ  

noastre. Întâlnim îns  şi p reri la care el a renun at ulterior sau, f ră ă ţ ă ă 

s  le conteste, a întârziat s  le reia şi s  le nuan eze. Aşa este, deă ă ă ţ  

pild , felul în care George Murnu prezint  aici “bulgarizarea” statuluiă ă  

As neştilor, în termeni apropia i în parte de aceia în care o face A.D.ă ţ  

Xenopol128 sau ipoteza introducerii formelor de stat ale aratului dinţ  

sudul  în  nordul  Dun rii  prin  românii  balcanici  imigra i  şi  uni i  cuă ţ ţ  

dacoromânii  localnici129.  În  sfârşit,  solu iile  pe  care  autorul  le  dţ ă 

problemelor  fundamentale,  de  natur  general ,  privind  originea,ă ă  

separarea,  evolu ia  divergent  a  grupurilor  românilor  balcanici,ţ ă  

statutul  şi  rolul  lor  politic,  leg turile cu românii  din vechea Dacie,ă  

filia iunea dialectelor vorbite de ei trebuie, toate, judecate de noi înţ  

raport cu rezultatele foarte variate adesea la care s-a ajuns în urma 

numeroaselor cercet ri întreprinse în toate aceste direc ii de istoriciă ţ  

şi lingvişti130. S  nu uit m, de asemenea, c  întregi capitole de ceaă ă ă  

mai  mare  importan  din  istoria  românilor  balcanici  în  perioadeleţă  

urm toare secolului al XIII-lea, schi at  sumar de George Murnu, auă ţ ă  

fost aprofundate mult şi în mare m sur  l murite de cercet torii careă ă ă ă  

i-au urmat131.

În liniile sale generale îns , viziunea lui George Murnu despreă  

trecutul  românilor  de  peste  Dun re  se  v deşte  şi  ast zi  corect .ă ă ă ă  

Comparate cu alte încerc ri de sintez  privitoare la acest domeniu,ă ă  

mai vechi sau mai noi decât ale sale, cele dou  succinte contribu ii peă ţ  
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care i le dator m se disting prin gradul înalt de tehnicitate, prin solidaă  

baz  documentar  ce  le  întemeiaz ,  prin  spiritul  ştiin ific  şi  nuă ă ă ţ  

propagandistic  de  care  sunt  p trunse,  prin  sim ul  istoric  de  careă ţ  

autorul face dovad  şi, nu în ultimul rând, prin des vârşita claritate şiă ă  

frumuse e a expresiei.  Ele au,  de aceea, mai mult decât valoareaţ  

unor piese documentare interesante pentru istoria ştiin ei istorice înţ  

ara noastrţ ă132.

Locul  lui  George  Murnu  în  dezvoltarea  studiilor 

privitoare  la  românii  de  peste  Dun reă .  George  Murnu  şi-a 

elaborat  opera,  nu foarte  întins ,  de istoric  al  românilor  de pesteă  

Dun re într-o vreme în care interesul oamenilor de ştiin  din araă ţă ţ  

noastr  şi din str in tate pentru romanitatea balcanic  se manifestaă ă ă ă  

puternic şi divers. O întreag  literatur , ce se dorea – f r  s  ajung  aă ă ă ă ă ă  

fi întotdeauna – ştiin ific , le-a fost atunci consacrat . Ea a contribuit,ţ ă ă  

f r  îndoial , în mare m sur , la aprofundarea cunoaşterii graiului lor,ă ă ă ă ă  

a folclorului, a datinilor şi obiceiurilor, a formelor lor tradi ionale deţ  

via  şi, de asemenea, a istoriei lor. Motivele acestui interes sporitţă  

pentru românii balcanici nu erau numai pur ştiin ifice; ele pot fi g siteţ ă  

şi  în  schimb rile  politice  în  curs  de  desf şurare  în  Peninsulaă ă  

Balcanic . Destr marea Imperiului otoman şi ceea ce s-a numit cu oă ă  

expresie plastic  “ieşirea din indiviziune” a moştenitorilor acestuiaă 133, 

statele  na ionale  balcanice,  puneau  problema  soartei  politice  aţ  

românilor  de  peste  Dun re.  Actualitatea  politic  a  problemeiă ă  

românilor balcanici a stimulat, f r  îndoial , cercetarea ştiin ific , dară ă ă ţ ă  

a avut, nu o dat , prin pasiunile pe care le-a trezit, efecte negativeă  

asupra studiilor întreprinse asupra lor.

F r  s  r mân  deloc  str in  de latura  politic  a chestiunii,ă ă ă ă ă ă ă  

produs şi exponent al renaşterii aromâneşti din acea vreme, George 

Murnu a  dovedit,  în  cercet rile  sale  asupra românilor  balcanici,  oă  

remarcabil  n zuin  spre  obiectivitate  şi  senin tate,  scrupuleă ă ţă ă  

ştiin ifice riguroase care-l detaşeaz  de mul i dintre contemporanii şiţ ă ţ  

înaintaşii s i. El s-a integrat astfel deplin, şi pe plan istoriografic, înă  

tradi iile culturii româneşti. Fa  de istoricii români care l-au precedat,ţ ţă  
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el  a  adus  un  sport  de  informa ie  şi  de  profunzime,  datorat  atâtţ  

forma iei  sale  intelectuale,  de  bun  cunosc tor  al  Evului  Mediuţ ă  

balcanic, al izvoarelor bizantine, cât şi originii sale aromâneşti care i-a 

dat  posibilitatea  s  cunoasc  direct  şi  mai  exact  particularit ileă ă ăţ  

ramurilor  sud-dun rene  ale  poporului  nostru.  Sub  acest  raport,ă  

contribu ia sa este similar  aceleia a altor înv a i români de origineţ ă ăţ ţ  

aromân  care s-au ilustrat  mai  cu  seam  în domeniile  lingvisticii,ă ă  

filologiei,  etnografiei  şi  folclorului  aromânesc134.  În  acelaşi  timp, 

George Murnu, spre deosebire de cei mai mul i dintre înaintaşii s i,ţ ă  

români  şi  str ini,  a  ştiut  s  pun  în  eviden  importan a  studieriiă ă ă ţă ţ  

istoriei medievale a romanit ii balcanice în sine şi pentru sine şi nuăţ  

numai  ca  un  mijloc  ajut tor  servind  la  clarificarea  problemeloră  

etnogenezei  şi  ale  originilor  vie ii  noastre  de  stat  în  veacurile  deţ  

mijloc135.

F r  s  piard  niciodat  din  vedere  caracterele  comune  şiă ă ă ă ă  

leg turile existente, pân  la un anumit punct, între istoria româniloră ă  

balcanici  şi  cea  a  dacoromânilor,  George  Murnu,  credincios  şi  în 

aceast  privin  tradi iei istoriografice na ionale, a pus în lumin , cuă ţă ţ ţ ă  

realism şi obiectivitate, particularit ile specifice evolu iei romanit iiăţ ţ ăţ  

balcanice.  Relevarea  acestor  particularit i,  neglijate  adesea  înăţ  

scrierile  unor  c rturari  şi  militan i  pentru  cauza  aromâneasc  dină ţ ă  

vremea sa, dovedeşte nu numai spirit ştiin ific şi sim  istoric, dar şiţ ţ  

sim ul r spunderii fa  de neamul s u, fa  de soarta lui viitoare, faţ ă ţă ă ţă ţă 

de statul român, a c rui angajare politic  în Balcani era determinat ,ă ă ă  

în mare m sur , de "chestiunea aromâneasc ".ă ă ă

Încredin at  c  destinul  romanit ii  orientale  depinde  deţ ă ăţ  

România, în serviciul c reia a în eles s -şi pun  întreaga capacitateă ţ ă ă  

creatoare, George Murnu a contribuit, prin studiile sale istoriografice, 

animate de spiritul  solidarit ii  balcanice şi  nu numai  de interesulăţ  

legitim pentru soarta românilor balcanici, la afirmarea rii noastre caţă  

un  factor  de  pace  şi  civiliza ie  în  Peninsula  Balcanic .  Prin  toateţ ă  

acestea,  opera lui  George Murnu a fost  aceea a unui  precursor şi 

r mâne aceea a unui îndrum tor de înalt  inut  ştiin ific , politic  şiă ă ă ţ ă ţ ă ă  

73



325 74

uman  al studiilor  de istorie a românilor balcanici  pe care suntemă  

chema i s  le continu m şi adâncim în spiritul s u, punând în valoareţ ă ă ă  

achizi iile  mai  noi  ale  cercet rii  şi  încercând  s  r spundemţ ă ă ă  

exigen elor vremii noastre.ţ

1. Pentru stadiul actual al problemei dialectelor limbii române, 

vezi  Matilda  Caragiu-Mario eanu,  ţ Compendiu  de 

dialectologie română, Bucureşti, 1975.

2. Dimitrie  Cantemir,  Hronicul  vechimei  a  româno-moldo-

vlahilor, ed. Gr. Tocilescu, Bucureşti, 1901, p. 398.

3. Nu dispunem înc  de o prezentare complet , sistematic  şiă ă ă  

critic  a studiilor româneşti şi str ine privitoare la istoriaă ă  

românilor  balcanici.  Vezi  totuşi:  Th.  Capidan, 

Macedoromânii. Etnografie, istorie, limb , ă Bucureşti, 1942; 

M.D.  Peyfuss,  Die  Aromunische  Frage,  Viena-Köln-Graz, 

1974;  T.M. Katsoughiannis,  Perˆ  tîn Bl£cwn tîn âEllhnikîn 

cwrîn,  I,  Salonic,  1964;  A.G.  Lazarou,  âH  'Arwmounik», 

Atena,  1976;  S.  Dragomir,  Vlahii  din  nordul  Peninsulei 

Balcanice  în  Evul  Mediu,  Bucureşti,  1959;  Al.  Elian, 

Introducere la  Fontes  Historiae  Daco-Romanae,  III, 

Bucureşti, 1975; B. Primov, Crearea celui de al doilea aratţ  

bulgar  şi  participarea vlahilor,  în volumul  colectiv  Rela iiţ  

româno-bulgare  de-a  lungul  veacurilor (sec.  XII-XIX),  I, 

Bucureşti,  1971,  p.  9-13;  Institutul  român de Cercet ri  –ă  

Freiburg (Germania), Bibliografie Macedo-română, Freiburg 

i.  Br.,  Germania,  1984.  Vezi  acum şi:  N.Ş.  Tanaşoca,  O 

problem  controversat  de istorie balcanic :  participareaă ă ă  

românilor  la  restaurarea  aratului  bulgar,  ţ în  volumul 

R scoala  şi  statul  As neştiloră ă ,  culegere  de  studii, 

coordonator Eugen St nescu, Bucureşti, 1989, p. 153-181ă  

şi, de acelaşi, Aperçus of the History of Balkan Romanity, în 
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volumul Politics and Culture in Southeastern Europe, editat 

de  R zvan  Theodorescu  şi  Leland  Conley  Barrows,ă  

Bucureşti, 2001, în special capitolul Romanian and Foreign 

Research on the Balkan Romanity, p. 97-119. 

4. Ele au fost adunate şi analizate, pentru perioada anterioară 

mijlocului  secolului  al  XVIII-lea,  de  A.  Armbruster, 

Romanitatea românilor.  Istoria  unei  idei,  Bucureşti,  1972 

(edi ia francez  îmbun t it , Bucureşti, 1977).ţ ă ă ăţ ă

5. Laonic  Chalcocondil,  Expuneri  istorice,  trad.  V.  Grecu, 

Bucureşti,  1958,  p.  40  şi  189-190  (ed.  I.  Bekker,  Bonn, 

1843, p. 35 şi 319); Panaiotis Aravantinos, Cronograf…a tÁj 

'Hpe…rou,  Atena, 1856,  II,  p.  32-33 şi  Monograf…a perˆ 

Koutsobl£cwn, Atena, 1905, p. 25. Al i istorici greci care auţ  

sus inut  aceeaşi  idee  sunt  C.  Paprigopoulos,  N.  Veis,  C.ţ  

Amantos,  cf.  T.M.  Katsoughiannis,  op.  cit.,  p.  21-23;  V. 

Diamandi-Aminceanul,  Românii  din  Peninsula  Balcanică, 

Bucureşti, 1938, p. 27-28.

6. P.P.  Panaitescu,  Introducere  la  istoria  culturii  româneşti, 

Bucureşti, 1969, p. 118-122; Pentru semnifica ia istoric  aţ ă  

influen ei  slave  asupra  limbii  române,  vezi  S.  Puşcariu,ţ  

Limba română, I, Bucureşti, 1976, p. 273-303. Vezi şi Elena 

Sc rl toiu, ă ă Rela ii lingvistice ale aromânilor cu slavii de sudţ , 

Bucureşti,  1980,  cu  prezentarea  stadiului  actual  al 

problemei influen ei slave în dialectele limbii române.ţ

7. Ş.  Papacostea,  România,  ara  Româneasc ,  Valahia:  unŢ ă  

nume de arţ ă, în “Luceaf rul”, XXII, 1979, 3.ă

8. N. Iorga,  La “Romania” danubienne et les barbares au VIe 

siècle, în “Revue belge de philologie et d’histoire”, III, 1924, 

I, p. 35-50.

9. Anca Tanaşoca, Autonomia vlahilor din Imperiul otoman în 

secolele XV-XVII,  în “Revista  de istorie”,  34,  1981,  8,  p. 

1513-1530, cu prezentarea stadiului actual al chestiunii în 

literatura ştiin ific .ţ ă
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10.  Punând în eviden  lealitatea aromânilor fa  de idealurileţă ţă  

politice şi culturale ale elenismului contemporan, subliniind 

contribu ia lor la dezvoltarea istoric  a Greciei şi relevându-ţ ă

le particularit ile lingvistice şi etnografice, cercet tori deăţ ă  

origine aromân  din Grecia sus in ast zi  c  aceştia ar fiă ţ ă ă  

urmaşii popula iei greceşti romanizate din Imperiul Roman.ţ  

Vezi  în  acest  sens  T.M.  Katsoughiannis,  op.  cit. şi  A.G. 

Lazarou, op. cit. Ei reiau astfel teoria mai veche a istoricului 

grec C. Koumas, âIstor…ai tîn ¢nqrwp…nwn pr£xewn, XII, 

Viena,  1832,  p.  522,  dezvoltat  ulterior  de  al iă ţ  

reprezentan i ai istoriografiei greceşti şi definitivat  de A.ţ ă  

Keramopoulos, Tˆ e�nai oƒ KoutsÒblacoi, Atena, 1939, cf. 

T.M. Katsoughiannis,  op. cit., p. 23-28. F r  s  contest mă ă ă ă  

nimic din ce este valoros în contribu iile acestor cercet toriţ ă  

contemporani,  amintim totuşi  c  ni  se pare înc  valabilă ă ă 

replica  dat  acestei  teorii  de  Th.  Capidan,  ă Originea 

macedoromânilor,  Bucureşti,  1939,  (“Academia  Român ,ă  

Memoriile  sec iunii  literare,  s.  III,  tom.  IX,  mem.  2”).  Înţ  

istoriografia  român ,  ideea  c  aromânii,  alc tui i  dină ă ă ţ  

aceleaşi  elemente  etnice,  tracice  şi  romane,  ca  şi 

dacoromânii  ar  fi  un  popor  romanic  aparte,  cu  o  limbă 

proprie,  înrudit  cu  românii  din  nordul  Dun rii  foarte  deă  

aproape, dar nu identic cu ei, a fost sus inut , în unele dinţ ă  

lucr rile lor şi inconsecvent de A.D. Xenopol şi N. Iorga, cf.ă  

Th.  Capidan,  Macedoromânii,  p.  133-136.  În  istoriografia 

noastr  postbelic . C.C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu suntă ă  

aceia care au reintrodus într-un tratat de istorie general  aă  

românilor  capitole  privitoare  la  românii  din  Peninsula 

Balcanic , vezi a lor ă Istoria românilor, I, Bucureşti, 1975, p. 

190-194 şi II, Bucureşti, 1976, p. 391-398.

11.  Pentru aceast  controvers  lingvistic , vezi C. Tagliavini,ă ă ă  

Originile limbilor neolatine, Bucureşti, 1977, p. 285 şi 292.

12.  Anca Tanaşoca, op. cit., p. 1529.
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13.  Din bibliografia str in  şi româneasc  a problemei cit m:ă ă ă ă  

D. Popovic,  O Cincarima, Belgrad, f.a. (ed. a II-a, Belgrad, 

1937), (Aromânii, în româneşte de C. Constante, Bucureşti, 

1934); D. Tr. Papazisis, Bla/coi (KoutsÒblacoi), Atena, 1976, 

cu bibliografia greceasc  privitoare la rolul  aromânilor  înă  

istoria  elenismului  şi  un  cuprinz tor,  deşi  incomplet,ă  

catalog  biografic  al  personalit ilor  culturale  şi  politiceăţ  

greceşti  de origine  aromân ;  I.  Caragiani,  ă Studii  istorice 

asupra românilor din Peninsula Balcanică, Bucureşti, 1891 

(partea I, supliment la “Revista pentru istorie, arheologie şi 

filologie”,  VI,)  publicate  postum  de  P.  Papahagi,  I, 

Bucureşti,  1929,  II,  Bucureşti,  1941;  A.  Hâciu,  Aromânii. 

Comer ,  industrie,  arte,  expansiune,  civiliza ieţ ţ ,  Focşani, 

1936; Th. Capidan, Macedoromânii, p. 196-200 şi 225-229. 

Vezi acum şi: Asterios Koukoudis, Melštej gia touj Bl£couj, I-

IV, Tesalonic, 2000-2001; N.I.Mertzos, 'Arm£noi - Oƒ Bl£coi, 

Thessalonic,  f.a.  (2000);  Anni  Kirilova,  G.N.Nikolov,  Ženja 

Pimpireva,  Iordanka  Tjankova,  Katja  Atanasova,  Plamen 

Mitev,  Arm nite  v  B lgarija.  Istoriko-etnografskoă ă  

izsledvane, coordonator: Ivanicka Georgieva, Sofia, 1998.

14. Th.  Capidan,  Macedoromânii,  p.  200-218;  A.  Hâciu, 

Aromânii,  p.  295-368,  456-504,  584-610;  S.  Diamandi, 

Oameni şi aspecte din istoria aromânilor, Bucureşti, 1940, 

p. 104-125, 149-213.

15.  P.  Papahagi,  Scriitori  aromâni  în  secolul  al  XVIII-lea 

(Cavalioti,  Ucuta,  Daniil),  Bucureşti,  1909;  Th.  Capidan, 

Macedoromânii,  p.  218-224;  D.  Popovici,  La  littérature 

roumaine à l’époque des Lumières, Sibiu, 1945, p. 281-290 

şi 306-307 (Studii literare, I, Cluj, 1972, p. 279-287 şi 300-

301);  M.D.  Peyfuss,  Die  Aromunische  Frage,  p.  23-30. 

Scrierile  reprezentative  ale  primei  renaşteri  aromâneşti 

sunt: C. Ucuta, Nša Paidagwg…a ½toi ¢lfabht£rion eÜkolon 

toà maqe‹n t¦ nša paid…a t¦ ·wm£no-bl£cika gr£mmata e„j 
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koin¾n  crÁsin  tîn  âRwmano-bl£cwn…  Viena,  1797 

(reeditat  de P. Papahagi,  ă Scriitori aromâni, p. 55-102); G. 

Roja,  Untersuchungen  über  die  Romanier  oder 

sogenannten  Wlachen,  welche  jenseits  der  Donau 

wohnen…,  /  'Exet£seij  perˆ  tîn  âRwma…wn  ½  tîn 

Ñnomazomšnwn  Bl£cwn…,  Pesta,  1808  (tradus  de  S.ă  

Hagiadi, Craiova, 1876); G. Roja, M estria ghiov sirii (citirii)ă ă  

româneşti  cu  litere  latineşti,  care  sînt  literele  românilor 

ceale vechi, spre polirea a toat  ghinta româneasc  ceii dină ă  

coace şi ceii din colo de Dun re…ă / Tšcnh tÁj âRwmanikÁj 

'Anagnèsewj  m� Latinik¦  gr£mmata…,  Buda,  1809;  M. 

Boiagi,  Grammatik¾ ·wmanik¾, ½toi  makedonoblacik»…/ 

Romanische  oder  Macedonowlachische  Sprachlehre…, 

Viena, 1813 (reeditat  de D. Bolintineanu, Bucureşti, 1863ă  

şi  de  P.  Papahagi,  Bucureşti,  1915).  Pentru  vehemen aţ  

reac iei greceşti, vezi Neofit Ducas, LÒgoj perˆ katast£sewjţ  

Scole…ou. To‹j filop£trisi kaˆ ™rasta‹j tîn kalîn Mesob…taij 

NeÒfutoj DoÚkaj eâ pr£ttein, prefa  la Max…mou Tur…ouţă  

lÒgoi tessar£konta kaˆ eŒj …Viena, 1810 (cf. P. Papahagi, 

Scriitori aromâni, p. 15-17 şi 51-54). Boiagi, care r spundeă  

ferm impreca iilor lui N. Ducas, a fost afurisit de patriarhulţ  

din  Constantinopol;  la  fel  cei  care  i-ar  fi  citit  şi  difuzat 

cartea, cf. M.D. Peyfuss, Die Aromunische Frage, p. 27.

16. Am dat aici numai câteva exemple de aromâni, forma i înţ  

şcolile româneşti  din Peninsula Balcanic  sau n scu i  dină ă ţ  

p rin i aromâni cu o asemenea forma ie. Nu ne-am referită ţ ţ  

la personalit i imigrate în România anterior cre rii şcolilorăţ ă  

din Balcani. Pentru o informa ie mai larg , vezi A. Hâciu,ţ ă  

Aromânii şi V. Diamandi-Aminceanul, Românii din Peninsula 

Balcanică, p. 222-262.

17. Pentru  literatura  dialectal  cult ,  vezi:  T.  Papahagi,ă  

Antologie aromânească, Bucureşti, 1922; Hr. Cândroveanu, 

Antologie liric  aromână ă,  Bucureşti,  1975 şi  Antologie de 
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proz  aromână ă,  Bucureşti  1977.  T.  Papahagi  a  ini iatţ  

publicarea unei “Biblioteci na ionale a aromânilor”, editândţ  

în condi ii ştiin ifice volumele Nuşi Tulliu, ţ ţ Poezii, Bucureşti, 

1926;  Poe ii Z.A. Araia şi T. Cacionaţ ,  Bucureşti,  1932; N. 

Batzaria, Anecdote, Bucureşti, 1935.

18. Pentru  orientarea  cititorului  în  aceast  problem ,  cit mă ă ă  

aici:  Th. Capidan,  Macedoromânii,  p.  229-250; S. ovaru,Ţ  

Problema şcoalei  româneşti  din Balcani,  Bucureşti,  1934; 

M.D. Peyfuss,  Die Aromunische Frage, passim. Evoc ri viiă  

de  figuri  reprezentative  pentru  a  doua  renaştere 

aromâneasc  la  Sterie  Diamandi,  ă Oameni  şi  aspecte,  p. 

287-414.

19. Cf. T. Papahagi,  Dic ionarul dialectului aromânţ , Bucureşti, 

1974, edi ia a II-a, p. 5-12.ţ

20. Despre Ioan Georgiade Murnu, vezi Iulia şi Ecaterina Murnu, 

George Murnu, poetul homerid, Bucureşti, 1979, p. 25-27 şi 

43-46,  cea  mai  documentat  şi  mai  ampl  evocare  aă ă  

biografiei  şi  personalit ii  lui  George  Murnu,  c reia  îiăţ ă  

dator m cele  mai  multe  din  datele  biografice  reproduseă  

mai jos. O vom cita în continuare prin abrevierea  Poetul 

homerid.

21. George  Murnu,  Un  scriitor  greco-macedoromân:  Cola 

Manea, în “Revista macedoromân ”, II, 1930, 1, p. 13-18;ă  

Poetul homerid, p. 30-31.

22. Poetul homerid, p. 113-115. În prim vara lui 1883, tân rulă ă  

Murnu trimite lui Eminescu, prin mijlocirea lui Th. Burada, o 

scrisoare omagial  şi un poem ce-i era dedicat.ă

23. Poetul homerid, p. 29, 31-34, 39-40, 51-52. Prima poezie în 

limba român  publicat  de George Murnu este ă ă Pindul c treă  

Carpa iţ ,  în  “ ara  nou ”,  IV,  1887,  1,  p.  245,  subŢ ă  

pseudonimul  Alpindor  di  Selli,  conceput  ca  un  ecou  laă  

Balcanul şi Carpatul lui V. Alecsandri.
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24. Poetul  homerid,  p.  46-48.  George  Murnu  începuse 

publicarea Gramaticei lui Boiagi şi a M estriei ghiuv siriiă ă  lui 

Roja  în  revista  “Macedonia”,  dar  motive  obiective  l-au 

împiedicat s  duc  la cap t aceast  ini iativ , vezi Georgeă ă ă ă ţ ă  

Murnu,  Câteva pagini din trecutul nostru, în “Macedonia”, 

II, 1889, 9.

25. E.  Lovinescu,  Istoria  literaturii  române  contemporane,  I, 

Bucureşti, 1973, p. 431.

26.  Ideile lui Roja în leg tur  cu necesitatea cre rii unei limbiă ă ă  

literare unitare pentru to i  românii  îşi  g sesc paralele şi,ţ ă  

poate, ecouri şi la Petru Maior şi I. Eliade R dulescu. Vezi,ă  

în aceast  privin , Th. Capidan, ă ţă Petru Maior şi aromânii, în 

“Junimea  literar ”,  12,  1913,  p.  63-69  şi  ă Ideile  lui  Ioan 

Eliade R dulescu despre dialectul românilor din Macedoniaă , 

în  “Revista  macedoromân ”,  III,  1931,  1-2,  p.  10-22.  Oă  

interesant  apropiere  între  n zuin ele  lui  Murnu  şiă ă ţ  

preocup rile lui Stefan George de a f uri o “lingua romana”ă ă  

fac  Sanda Diamantescu şi  Radu Hîncu în  Poetul  luminii: 

George Murnu, prefa  la George Murnu, ţă Poeme, Bucureşti, 

1970, p. 18-19.

27. Scrisoarea este reprodus  în ă Poetul homerid, p. 116.

28. George Murnu, Studiu asupra elementului grec antefanariot 

în limba română, Bucureşti, 1894, vezi şi Poetul homerid, p. 

53; H. Mih escu, ă Influen a greceasc  asupra limbii româneţ ă  

pân  în secolul al XV-leaă , Bucureşti, 1966, p. 14-15.

29. A. Papadopoulos-Kerameus,  Scrieri  şi documente greceşti 

privitoare la istoria românilor din anii 1595-1837, traduse 

de George Murnu şi C. Litzica, Bucuerşti, 1914, XLIX  520Ă  

p. (Eudoxiu de Hurmuzaki, “Documente privitoare la istoria 

românilor”, XIII), cf. Poetul homerid, p. 70, vezi infra, n. 63.

30.  “…  doi  trei  ani  sub  conducerea  lui  Krumbacher  vor  fi 

deajuns, ca s  po i face studiile de bizantinologie privitoareă ţ  

la noi”, Ioan Bogdan într-o scrisoare c tre George Murnu, laă  
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21.XI.1899. Într-alta, din 1.V.1902, Bogdan se interesează 

de progresele cercet rilor lui Murnu în domeniul filologiei şiă  

istoriei  bizantine  “…cu  ajutorul  c rora  se  vor  dezlegaă  

probleme din istoria neamului”. Primind studiul lui Murnu 

despre Kekaumenos, acelaşi Bogdan îi scrie, la 14.II.1905: 

“…acum vor şti to i la ce se pot aştepta de la tine pentruţ  

acea  parte  din  istoria  român ,  care  numai  un  bună  

bizantinist  poate  s-o  descurce”.  Cit m  dup  ă ă Poetul 

homerid, p. 60-62. 

31.  Despre Karl  Krumbacher şi  centrul münchenez de studii 

bizantine şi neogreceşti întemeiat de el, vezi Franz Dölger, 

Karl  Krumbacher;  J.B.  Aufhauser,  Karl  Krumbacher. 

Erinnerungen  şi H.G.  Beck,  Das  Institut  für  Byzantinistik 

und neugriechische Philologie der Universität München, în 

volumul  Chalikes,  München,  1958,  p.  121-135,  161-187, 

189-203.

32.  Dr.  Georg  G.Murnu,  Rumänische  Lehnwörter  im 

Neugriechischen  mit  historischen  Vorbemerkungen, 

München, 1902 (reeditat , cu note critice şi un ă Nachtrag zu 

den Rumänischen Lehnwörtern im Neugriechischen de H. 

Mih escu, Bucureşti, 1977).ă

33. Cf.  Poetul  homerid,  p.  61,  unde  aprecierile  lui  Ioan  I. 

Bogdan: “Sunt foarte interesante noti ele introductive, maiţ  

ales cele privitoare la Vlahia Mare, printre care unele îmi 

erau necunoscute”.

34. Când şi  unde se ivesc românii  întâia dat  în istorie ?ă ,  în 

“Convorbiri literare”, 39, 1905, p. 97-112;  Kekaumenos şi 

românii  în  veacul  al  XI-lea,  în  “Convorbiri  literare”,  39, 

1905,  p.  577-650;  Vlahia  Mare  de  la  1205-1903,  în 

“Convorbiri literare”, 40, 1906, p. 1110-1116 şi 41, 1907, p. 

810-824.

35. Ioan Bogdan c tre George Murnu, scrisoare din 26.IX.1905:ă  

“…marea  mea  mul umire  pentru  studiul  despreţ  
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Kekaumenos, care î i face cinste şi ie şi revistei în care aţ ţ  

ap rut”. Acelaşi c tre acelaşi la 14.IX.1905: “Articolul dină ă  

«Convorbiri» i-a pl cut şi lui Iorga, ca şi mie”. Tot Bogdan îiă  

scria la 21.V.1902: “…eşti cel mai iubit dintre noi… vreau 

s  am cât mai multe de la tine, c ci eşti unul din cei mai deă ă  

valoare ai tinerii genera ii”, cf. ţ Poetul homerid, p. 62 şi 55.

36. Într-un studiu foarte documentat şi p truns de spirit critic,ă  

referitor la macedoromâni şi la studiile întreprinse asupra 

lor, dr. Gh. Alexici scria, în 1903: “Cu  istoria na ionalţ ă nu 

stau  mai  bine  macedoromânii.  Şi  aici  nu  avem  decât 

contribu ii pre ioase. Progrese sim itoare de la Thunmannţ ţ ţ  

încoace nu s-au f cut în aceast  privin . Un început bun aă ă ţă  

fost cartea Dlui I. Caragiani: Studii istorice asupra românilor 

din Peninsula Balcanică (Bucureşti, 1888)… Pentru întâiaşi 

dat  şi  cu  o  metod  ştiin ific  istoria  acestor  români  eă ă ţ ă  

schi at  de c tr  d-l Gh. Murnu, elevul ilustrului bizantinistţ ă ă ă  

K. Krumbacher, în prefa a studiului citat mai sus (e vorbaţ  

de Rümanische Lehnwörter im Neugriechischen – n. N.Ş.T). 

Pe  lâng  date  cunoscute,  d-sa  aduce  lumin  nou  înă ă ă  

aceast  privin  şi  ne  f g duieşte  l murirea  deplin  aă ţă ă ă ă ă  

trecutului  istoric  al  românilor  de  la  sud”  (Gh.  Alexici, 

Macedoromânii, în “Convorbiri literare”, 37, 1903, p. 944-

945). Cit m, dup  ă ă Poetul homerid,  p. 45-46, şi urm torulă  

pasaj  dintr-o  scrisoare  a  lui  Ioan  Murnu  c tre  fiul  s u,ă ă  

datând din 1905 şi relevatoare pentru resortul psihologic al 

studiilor istorice întreprinse de George Murnu: “Prin aceste 

scrieri  nu numai  c  arunci  o lumin  nou  asupra istorieiă ă ă  

medievale,  desluşind  în  mod  temeinic  multe  puncte 

întunecoase din istoria noastr ,  ci  şi  î i  satisfaci  în mareă ţ  

parte  şi  sentimentul  t u  personal,  care  te  îndeamn  laă ă  

aceste scrieri”.

37. Despre  c l toria  de  studii  în  Grecia  şi  colaborarea  cuă ă  

Wilhelm Doerpfeld, vezi, pe larg,  Poetul homerid, p. 133-
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165.  Vezi  de  asemenea  şi  George  Murnu,  Wilhelm 

Doerpfeld, în “Convorbiri literare”, 38, 1904, p. 760-770.

38.  Vezi  capitolul  Spre  un  nou  umanism.  George  Murnu  şi 

Vasile  Pârvan din  Poetul  homerid,  p.  69-94,  cf.  Sanda 

Diamantescu şi R. Hîncu, op. cit., p. 15.

39. Cronica s p turilor  arheologice de la  cetatea Tropaeum-ă ă

Adamclisi, în “Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice” 

(BCMI),  3,  1910,  p.  140-141;  Noi  s p turi  în  cetateaă ă  

Tropaeum (1910),  în  BCMI,  3,  1910,  p.  155-161;  Noi 

s p turi  la  Tropaeum Traiani  în  1910:  canalul  cet iiă ă ăţ ,  în 

BCMI, 4, 1911, p. 79-82; Monumente de piatr  din colec iaă ţ  

de antichit i a muzeului de la Adam Clisiăţ , în BCMI, 6, 1913, 

p.  97-122;  De  la  cetatea  Tropaeum-Adamclisi:  “Basilica 

cistern .  Studiu  arheologică ”,  în  “Academia  Român .ă  

Memoriile sec iunii istorice, s. 2, t. 36”, Bucureşti, 1913, p.ţ  

421-440; Arheologia clasic  şi rostul ei la noiă , în “Convorbiri 

literare”, 42, 1908, 10, p. 349-363; Monumente antice din 

Roma.  Descriere  şi  impresii,  Bucureşti,  1908,  272  p.; 

Portretul  elin.  Studiu  iconografic  din  arheologia  clasică, 

Bucureşti,  1908,  169  p.;  Atena  şi  ruinele  ei,  Bucureşti, 

1910,  22  p.;  Vase  pictate  greceşti,  I,  Vase  geometrice, 

Bucureşti, 1910, 55 p.

40.  Despre activitatea lui Murnu ca arheolog şi istoric al artei 

antice, vezi R. Vulpe, George Murnu – literatul, arheologul, 

directorul  Muzeului  Na ional  de  Antichit iţ ăţ ,  în  “Revista 

muzeelor”, 5, 1968, 2, p. 116-122;  Poetul homerid, p. 95-

112.

41.  Omer,  Iliada. Dou sprezece cânturi traduse în versuri deă  

George Murnu. Cu ilustra ii.  Budapesta, Institutul de Arteţ  

Grafice şi Editur  “Luceaf rul”, 1906, XX  253 p.; Homer,ă ă Ă  

Iliada.  Tradus  de  George  Murnu.  Cântul  XIII-XXIV,ă  

Bucureşti, 1912, II  239 p. Edi ie definitiv : Homer, Ă ţ ă Iliada. 

Traducere  în  metru  original  de  George  Murnu.  Studiu 
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introductiv şi note de D.M. Pippidi, Bucureşti, 1967, XXXV Ă 

490 p.  Homer,  Odiseea.  În româneşte de George Murnu, 

Bucureşti, 1924, 412 p. Edi ie definitiv : Homer,  ţ ă Odiseea. 

Traducere de George Murnu. Studiu introductiv şi note de 

D.M.  Pippidi,  Bucureşti,  1971,  500 p.  Primele cânturi  ale 

Iliadei au  fost  publicate  de  traduc tor  în  “Convorbiriă  

literare”,  în  anii  1900-1905.  Pentru  aprecierile  formulate 

asupra  t lm cirilor  homerice  datorate  lui  Murnu,  veziă ă  

Poetul homerid, p. 166-207.

42.  Din comoara de în elepciune anticţ ă:  1.  Isocrate,  Sfaturi 

c tre Demonicos.ă  2. Xenofonte, Amintiri despre Socrate. În 

româneşte  de  George  Murnu,  Bucureşti,  1923;  Eschil, 

Orestia. Dram  în 3 acte. Traducere din limba elin , cu ună ă  

cuvânt înainte de George Murnu, Bucureşti, 1942 (retip rită  

în Tragicii greci. Antologie. Studiu introductiv şi comentarii 

de  D.M.  Pippidi,  Bucureşti,  1958,  p.  53-206);  Sofocle, 

Regele  Edip.  Electra.  Din  limba  elin  de  George  Murnu,ă  

Bucureşti, 1943; Poeme str ine antice şi moderneă . Traduse 

de George Murnu, Bucureşti,  1943 (include traduceri  din 

Sappho,  Antologia  palatin ,  Pindar,  Catul,  Lucre iu,ă ţ  

Vergiliu).  Pentru  bibliografia  complet  a  traducerilor  luiă  

Murnu  din  clasicii  antichit ii  şi  pentru  istoria  textuluiăţ  

t lm cirilor sale homerice, vezi N. Lascu,  ă ă Clasicii antici în 

România, Cluj, 1974.

43.  Edi ia definitiv  a operei poetice a lui G. Murnu, cuprinzândţ ă  

şi  ultima  selec ie  f cut  de  el  din  traducerile  sale,  cuţ ă ă  

excep ia marilor texte homerice şi a celor amintite la n. 42:ţ  

George Murnu, Poeme, edi ie îngrijit , prefa  şi glosar deţ ă ţă  

Sanda Diamantescu şi  R.  Hîncu,  Bucureşti,  1970,  374 p. 

Despre  poezia  lui  G.  Murnu  şi  aprecierea  ei  în  critica 

român  şi str in , vezi ă ă ă Poetul homerid, p. 208-235.

44. N. Iorga,  Oameni cari au fost; ed. I, Roman, II, Bucureşti, 

1967,  p.  298-299:  “Nu  se  va  putea  spune  niciodată 

84



325 85

îndeajuns ce minunat prinos aduc în via a noastr  na ionalţ ă ţ ă 

fra ii noştri «macedoneni», aşa de pu ini la num r şi aşa deţ ţ ă  

boga i  în  fapte,  poate  şi  pentru  c  în  ei  e  mai  multţ ă ă 

adev rat  romanitate  şi  mai  veche  decât  la  noi.  Greciiă ă  

moderni  au  dorit  s  şi-i  câştige.  Ei  îns ,  urmaşii  unoră ă  

pricepu i  negustori,  au  ştiut  s  p streze  pentru  dânşiiţ ă ă  

câştigul, care era cunoaşterea limbii elenice, cu putin a deţ  

a  p trunde  în  grelele  ei  taine,  atât  de  r spl titoare,  iară ă ă  

sufletul şi l-au p strat pentru ei – şi pentru noi. Astfel amă  

c p tat t lm citori în trei genera ii ai modelelor greceşti,ă ă ă ă ţ  

f r  care nu se poate o cultur  complet ,  fiindc  îns şiă ă ă ă ă ă  

cugetarea ce o avem de la ei vine. Între cei mai b trâni,ă  

Ioan Caragiani,  la mijloc d-l  George Murnu, între cei  mai 

tineri, în frunte, Cezar Papacostea”.

45.  G. C linescu, ă Istoria literaturii române, Bucureşti, 1940, p. 

506.  Cf.  Perpessicius,  Poemele  homerice în  Men iuni  deţ  

istoriografie  literar  şi  folcloră ,  Bucureşti,  1957,  p.  491: 

“George  Murnu,  ilustr  ml di  a  românilor  din  Pind,  aă ă ţă  

p truns mai bine ca oricare dintre t lm citorii dinaintea lui,ă ă ă  

în esen a poemelor homerice...”ţ

46.  Guşu  Papacostea  Goga,  În  zilele  redeştept rii  macedo-ă

române. Memorii, acte şi corespondenţă, Bucureşti, 1927, 

p. 127-130 şi 133-135 (scrisori primite de la George Murnu, 

din 19.XI.1890 şi 19.I.1891, cu relat ri despre demersuri înă  

problemele  şcolilor  aromâneşti).  Începând  din  1911, 

George  Murnu  şi  Iuliu  Valaori  au  devenit  membri 

permanen i  ai  “comisiunii  macedoromâne”  din  cadrulţ  

sec iunii  şcolilor  de  pe  lâng  Ministerul  de  Externe,ţ ă  

împuternici i s  avizeze toate dispozi iile luate de organeleţ ă ţ  

administrative  şi  politice  în  chestiunile  şcolare  în 

Macedonia, cf. ovaru, Ţ Problema şcoalei româneşti, p. 48.

47.  Vezi, de pild ,  ă Aromânii în primejdie, în “Luceaf rul”, 12,ă  

1913, 2, p. 81-89; Evenimentele din Balcani şi aromânii, în 
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“Luceaf rul”, 12, 1913, 21, p. 649-653; ă Pentru românii din 

Peninsula Balcanică, cuvântare inut  în şedin a Senatului,ţ ă ţ  

Bucureşti, 1920, 8 p.

48.  Delega ia trimis  la Londra şi în alte capitale europene eraţ ă  

alc tuit  din  George  Murnu,  Nicolae  Papahagi  şi  Iuliuă ă  

Valaori,  cf.  Peyfuss,  Die Aromunische Frage,  p.  116-117. 

Delega ia  la  Conferin a  p cii  de  la  Paris  cuprindea  peţ ţ ă  

George  Murnu,  Nicolae  Tacit,  Arghir  Culina,  Tache 

Papahagi;  lor  li  s-a  ad ugat  o  delega ie  a  grupului  deă ţ  

aromâni din regiunea Zagori-Pind, care încercaser , în anulă  

1917, în condi iile ocup rii  acestei  zone de c tre trupeleţ ă ă  

italiene  şi  ale  diviziunii  politice  interne  a  Greciei  între 

partizanii  Antantei  şi  cei  ai  Germaniei,  alc tuirea  uneiă  

forma iuni politice autonome aromâneşti. Vezi, ca materialţ  

documentar,  în  lipsa  unui  studiu  ştiin ific  al  problemei,ţ  

Benedetto di Luca, Gli Aromeni nel nuovo asseto balcanico, 

Roma, 1919;  N. Zdrulla,  Mişcarea aromânilor din Pind în 

1917, în “Revista aromâneasc  (macedoromân )”, I, 1929,ă ă  

2, p. 162-168 şi II, 1930, 1, p. 61-66; Societatea de cultură 

macedo-român ,  ă Revendic rile  na ionale  ale  macedo-ă ţ

românilor,  Bucureşti,  1919  şi  Sguardo  retrospettivo  sul 

movimento nazionalista dei Macedo-romeni nella Penisola 

Balcanica,  Bucureşti,  f.a.  Diversele  proiecte  şi  ac iuni  înţ  

vederea constituirii  unei forma iuni autonome aromâneştiţ  

în zona Pindului pân  în vremea r zboaielor balcanice auă ă  

fost  cercetate  numai  par ial  corespunz tor  exigen elorţ ă ţ  

ştiin ifice;  ele  au  vizat  fie  crearea  unei  autonomiiţ  

aromâneşti  în  cadrul  unui  stat  federal  albano-vlah,  fie 

crearea  unei  “Macedonii  a  macedonenilor”  de  toate 

originile etnice şi au sfârşit prin revendicarea autonomiei 

culturale  şi  bisericeşti  pentru  aromâni  în  cadrul  statelor 

na ionale  balcanice,  vezi  Victor  Papacostea,  ţ Memoriul 

macedoromânilor c tre Napoleon. Un proiect de autonomieă  
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româneasc  în Peninsul ,  ă ă în “Revista macedoromân ”, III,ă  

1931, 1-2, p. 23-35; M.D. Peyfuss, Die Aromunische Frage, 

p. 42-138. Vezi acum şi: Gh. Zbuchea,O istorie a românilor 

din  Peninsula  Balcanic  (secolele  XVIII-XX),  ă Bucureşti, 

1999;  N.Ş.Tanaşoca,  Idealism  şi  realism  în  "chestiunea 

aromâneasc ".ă  Un episod diplomatic din via a lui Georgeţ  

Murnu  în  lumina  coresponden ei  sale  inedite  (1913)ţ , 

"Revista de istorie ", serie nou , tom. VIII, Nr. 11-12, 1997,ă  

p. 719-738

49.  George Murnu,  în  prefa a  la  ţ Bair  di  cântic  armânescu. 

Ritmuri macedonene,  Bucureşti, 1931, p. 7.

50.  În dialectul  aromân,  lálă,  “unchi”,  este şi  o  formul  deă  

polite  cu care tinerii  se adreseaz  celor  mai  în vârst ,ţă ă ă  

indiferent de existen a unei leg turi de rudenie.ţ ă

51.  George  Murnu,  Bair  di  cântic  armânescu.  Ritmuri 

macedonene, Bucureşti, 1931, 154 p. Vezi mai ales ciclurile 

Loclu şi vru ili a noştriţ  (P mântul şi oamenii noştri dragi),ă  

Dor di a noştri (Dor de ai noştri),  L crini di xinitieă  (Lacrimi 

de înstr inare). Iat  cum caracteriza, în 1903, Gh. Alexiciă ă  

poezia  dialectal  a  lui  George  Murnu:  “Dintre  to i,  Gh.ă ţ  

Murnu se distinge, în versurile sale macedoromâne, printr-o 

şcoal  serioas  şi  o  cunoştin  adânc  a  limbei  şi  aă ă ţă ă  

poporului  din  care  face  parte.  Unele  buc i  ale  d-saleăţ  

ap rute  în  revista  «Macedonia»  şi  în  ziarul  «Peninsulaă  

Balcanic »  (Bucureşti,  1893-1894)  au  produs  un  adâncă  

efect  în  popula ia  arumâneasc .  D-sa  a  reuşit  s  ridiceţ ă ă  

dialectul  macedoromân  la  în l imea  unei  limbi  literare,ă ţ  

dezmin ind  astfel  prevederea  d-lui  Weigand  asupraţ  

neîndestul rii  limbii  macedoromâne.  Am  dori  s  vedemă ă  

publicate într-un volum poeziile sale dialectale, c ci suntemă  

siguri  c  ele vor înt ri  la mul i  cl tinata credin  asupraă ă ţ ă ţă  

viitorului  limbii  macedoromâne,  precum  şi  a  poporului 

macedoromân”, vezi Gh. Alexici, Macedoromânii, p. 947.
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52.  Studii  istorice şi  filologice privitoare la trecutul şi  graiul 

românilor de peste Dun reă . Ele au fost publicate, prin grija 

fiicelor  lui  George  Murnu,  regretatele  Ecaterina  Murnu-

Filionescu  şi  Iulia  Murnu,  care s-au ocupat  cu  pietate  şi 

competen  de conservarea şi editarea operelor p rintelui,ţă ă  

în  dou  volume:  ă Rumänische  Lehnwörter  im 

Neugriechischen.  Mit  historischen  Vorbemerkungen,  mit 

einem Nachtrag herausgegeben von H. Mih escu, Edituraă  

Academiei,  Bucureşti,  1977 şi  Studii  istorice privitoare la 

trecutul românilor de peste Dun reă , edi ie îngrijit  şi studiuţ ă  

introductiv de Nicolae-Şerban Tanaşoca, Editura Academiei, 

Bucureşti, 1984

53.  “Revista  aromâneasc ”  publicat  de Tache Papahagi  şiă ă  

Victor  Papacostea,  Bucureşti,  I,  1929,  devenit  ulterioră  

“Revista macedoromân ” publicat  de Th. Capidan, Georgeă ă  

Murnu, V. Papacostea, II-III, 1930-1931.

54.  Vezi,  de  pild ,  combaterea  teoriei  lui  A.  Keramopoulosă  

despre originea greac  a aromânilor, în “Dimîndarea”, III,ă  

1939, 20-22, p. 8-9. Pentru scrupulul întemeierii  pe baze 

stricte  ştiin ifice  a  cercet rilor  privitoare  la  trecutulţ ă  

românilor, vezi Românii din Bulgaria medievală, p. 41-46.

55.  Vezi “Revista macedoromân ”, III, 1931, 1-2, p. 3.ă

56.  F.  Kanitz,  Serbien.  Historisch-ethnographische 

Reisestudien aus den Jahren 1859-1868, Leipzig, 1868, p. 

332: “Cu ovlahi se cheam  o popula ie numeroas  a Turcieiţ ă ţ ă  

europene  care,  r spândit  pe  întreaga  ei  suprafa ,ă ă ţă  

constituie  unul  din  elementele  ei  culturale  cele  mai 

importante”  (trad.  Th.  Capidan,  Macedoromânii,  p.  177). 

D.I.  Popović,  Les  Aroumains,  extrait  de  mon  livre  O 

Cincarima,  2e édition,  Beograd,  1937,  în  “Revue 

internationale des études balkaniques”, VI, 1937, p. 611: 

“Parmi les peuples balkaniques, ils ont été balkaniques au 

plus haut degré.  Ils  ont donné des individus qui  se sont 
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dévoués à la  fois  pour tous  les groupes chrétiens  de la 

presqu’île balkanique… Donnant généreusement à tous, ils 

se sont dissous… Ils on beaucoup fait pour l’unité culturelle 

de  la  presqu’île  balkanique.  Et  les  savants,  dans  les 

Balkans, auront pour devoir d’étudier leur grande influence 

dans la vie économique, scientifique, littéraire et artistique 

de chaque groupe ethnique”.

57.  A primit, pentru traducerea Iliadei, în 1913, marele premiu 

“N sturel”  al  Academiei  Române.  A  fost  ales  membruă  

corespondent al acestei în 1909, membru activ în 1923.

58.  cf.  Românii  din  Bulgaria  medievală,  p.  4-5.  Pentru 

justificarea  criticilor  aduse  vechilor  traduceri,  Murnu 

dovedeşte aici  c  istoricii  noştri,  pornind de la versiuneaă  

latin  a unui pasaj din Choniates, au ajuns s  localizeze înă ă  

Moldova  de  nord  capturarea  lui  Andronic  Comnenul  de 

c tre “vlahi”,  deşi,  de fapt,  evenimentul  s-a petrecut  nuă  

departe de Anhialos,  cf.  Fontes Historiae Daco-Romanae, 

III, p. 251.

59.  Românii din Bulgaria medievală, p. 4-5. 

60.  cf. V. Papacostea, Avant-propos, în “Balcania”, I, 1938, p. 

VII.

61.  Românii din Bulgaria medievală, p. 6.

62.  cf. Catherine Asdracha, La région des Rhodopes aux XIIIe-

XIVe siècle, Atena, 1976 şi recenzia noastr  în “Revue desă  

études sud-est européennes”, XVI, 1978, 4, p. 806-809, cu 

alte indica ii bibliografice.ţ

63.  Din  Nichita  Acominatos  Honiatul.  Traducere  a  p r iloră ţ  

privitoare la istoria Asanizilor,  cu introducere şi  index de 

Gheorghe Murnu, în “Analele Academiei Române, seria II, 

tom. XXVIII, Memoriile sec iunii istorice”, Bucureşti, 1906,ţ  

p. 357-467. Numele de familie Acominatos era atribuit în 

mod curent, în literatura ştiin ific  mai veche, scriitoruluiţ ă  

bizantin.  S-a  dovedit  c  el  nu  corespunde  realit ii,  ciă ăţ  
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rezult  din  eroarea  unui  copist  al  manuscriselor  sale.ă  

Despre personalitatea lui  Nichita Choniates,  vezi  Herbert 

Hunger,  Die  hochsprachliche  profane  Literatur  der 

Byzantiner, I, München, 1978, p. 429-441.

64.  C. Erbiceanu, Dou  acte oficiale necunoscute de pe timpulă  

împ ratului bizantin Isaac II Angelă , în “Analele Academiei 

Române, seria II,  tom. XXIV, Memoriile sec iunii  istorice”,ţ  

Bucureşti, 1901, p. 30-38.

65.  În afara ştirilor referitoare la As neşti,  ă Istoria lui  Nichita 

Choniates, ca şi Cuvânt rile şi scrisorileă  sale, editate ast ziă  

de J.L. van Dieten în excelente condi ii  ştiin ifice, cuprindţ ţ  

numeroase alte ştiri de interes pentru istoria românilor şi a 

teritoriului rii noastre. Ele au fost adunate şi traduse înţă  

Fontes  Historiae  Daco-Romanae,  III,  ed.  Al.  Elian  şi  N.Ş. 

Tanaşoca,  Bucureşti,  1975,  p.  243-373.  Cf.  Nicetae 

Choniatae, Historia, recensuit Ioannes Aloysius van Dieten, 

Walter  De  Gruyter,  Berlin-New  York,  1972;  Nicetae 

Choniatae,  Orationes  et  Epistulae,  recensuit  Ioannes 

Aloysius van Dieten, Walter De Gruyter,  Berlin-New York, 

1972  şi  comentariul  publicat  separat  anterior:  Niketas 

Choniates. Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst 

einer Biographie, Walter De Gruyter, Berlin-New York, 1971

66.  Poetul homerid, p. 64-65. Traducerea lui George Murnu a 

generat o polemic  între autor şi Constantin Litzica. Acestaă  

îi reproşa unele interpret ri discutabile ale textului şi, cu ună  

hipercriticism de neîn eles,  faptul  c  folosise ca  text  deţ ă  

baz  pe  acela  al  edi iei  de  la  Bonn,  edi ia  uzual  până ţ ţ ă ă 

ast zi, şi nu manuscrisul de la Viena, socotit autograf, ală  

operei  lui  Nichita  Choniates!  Vezi:  C.  Litzica,  Studii 

bizantine şi  R spunsă , în “Convorbiri literare”, 41, 1907, 1, 

p. 96-104 şi 6, p. 632-634; George Murnu,  O l murireă , în 

“Convorbiri literare”, 41, 1907, 5, p. 533-535.
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67.  Când şi  unde se ivesc românii  întâia dat  în istorie?ă  în 

“Convorbiri literare”, 39, 1905, p. 97-112; reeditat sub titlul 

Întâia  apari ie  a  românilor  în  istorieţ  în  George  Murnu, 

Istoria românilor din Pind. Vlahia Mare (980-1259). Studiu 

istoric  dup  izvoare  bizantineă ,  Bucureşti,  1913,  p.  7-30 

(cit m mai departe aceast  culegere cu abrevierea ă ă Vlahia 

Mare).

68.  W.  Tomaschek,  Über  Brumalia  und  Rosalia  nebst 

Bemerkungen  über  das  bessische  Volkstum,  în 

“Sitzungsberichte  der  Phil.-Hist.  Klasse  der  Kaiserlichen 

Akademie der  Wissenschaften”,  Viena,  60,  1868,  p.  401. 

Pasajul  din  Kedrenos,  text  şi  traducere,  acum în  Fontes 

Historiae Daco-Romanae,  III,  p.  144-147.  Introducerea sa 

tardiv  în  circuitul  ştiin ific  se  explic  prin  aceea  c  elă ţ ă ă  

lipsea din edi iile  operei  lui  Kedrenos,  anterioare aceleiaţ  

datorate lui Im. Bekker, Bonn, 1838-1839.

69.  Vezi E. St nescu, ă Byzantinovlachica I: Les Vlaques à la fin 

du  Xe-siècle  –  début  du  XIe et  la  restauration  de  la 

domination  byzantine  dans  la  Péninsule  Balkanique,  în 

“Revue des études sud-est européennes”, VI, 1968, 3, p. 

407-417,  cu  istoricul  problemei.  În  chip  nejustificat  şi 

contrazicându-se  el  însuşi,  A.  Armbruster,  Romanitatea 

românilor,  p.  12,  n.  2  consider  c  Georgios  Kedrenosă ă  

aplic  termenul “vlahi”, uzual în vremea sa, unor realit iă ăţ  

mai vechi cu un secol şi neag  ştirii din cronicarul bizantină  

calitatea de cea mai veche atestare a acestui etnonim. El 

admite  în  schimb folosirea  lui  în  anul  980,  invocând un 

document  transmis  şi  el  prin  copia  inserat  în  propria-iă  

scriere de Kekaumenos, în acelaşi secol al XI-lea ! Despre 

valoarea documentului din 980, vezi paginile urm toare.ă

70.  V.  Bogrea,  Sur  les  Vlaques  “hoditai”  de  Cédrenus,  în 

“Bulletin  de  l’Institut  pour  l’étude  de  l’Europe  Sud-

Orientale”, VII, 1919, 7-9, p. 51-53. S. Dragomir, Vlahii din 
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nordul Peninsulei Balcanice în Evul mediu, p. 111 şi 162, 

care sus ine îns  c  vlahii în discu ie în cazul de fa  nuţ ă ă ţ ţă  

sunt aromâni, ci români originari din zona septentrional  aă  

Peninsulei  Balcanice.  Al i  istorici  consider  c  “vlahiiţ ă ă  

c l tori” sunt români “nomazi”, adic  p stori transhuman i,ă ă ă ă ţ  

cf. P.P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii româneşti, 

p.  122-123.  Alte  interpret ri  citate  de  E.  St nescu,ă ă  

Byzantinovlachica, p. 413.

71.  Ioannes  Skylitzes,  Synopsis  historiarum,  editio  princeps, 

recensuit  I.  Thurn,  Berlin-New  York,  1973,  p.  329  şi 

interpretarea interpol rii  la  p.  XX-XXI  şi  XXX.  Subliniereaă  

caracterului  vechi  şi  a  valorii  istorice  a  interpol rii  înă  

discu ie la R. L z rescu,  ţ ă ă Din nou despre vlahii din cronica 

lui  Skylitzes,  în  “Buletinul  Bibliotecii  române”,  VII  (XI)  – 

serie nou  – 1979, Freiburg, 1979, p. 359.ă

72.  Pentru  text, vezi  Paisij  Hilandarski,  Slavjano-b lgarskaă  

istorija,  pod redakcijata na Pet r Dinekov, Sofia, 1972, p.ă  

91-92.  Despre  lipsa  de  fundament  a  aşa-zisei  tradi iiţ  

istorice  bulgare  consemnate  de  Paisie,  vezi  V.  Zlatarski, 

Istorija na b lgarskata d rzava prez srednite vekoveă ă ,  I/2, 

ed. Hr. Petrov, Sofia, 1971, p. 615-616, n. 23. Despre lipsa 

de valoare a operei compilate de Paisie pentru cercetarea 

ştiin ific  a trecutului medieval al bulgarilor, vezi C. Jireček,ţ ă  

Geschichte der Bulgaren, Praga, 1876, p. 519. 

73.  S. Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice, p. 139-

148; cf. G.G. Litavrin, Vlahi vizantijskih istočnikov X-XIII vv., 

în “Iugo-vostočnaja Evropa v srednie veka”, Chişin u, 1972,ă  

p. 96-97.

74.  R.  L z rescu,  ă ă Din  nou  despre  vlahii  din  cronica  lui 

Skylitzes, p. 361-364.

75.  Pentru alte interpret ri  ale sensului politic al  uciderii  luiă  

David de c tre vlahi, vezi M. Gyoni, ă Skylitzes et les Vlaques, 

în “Revue d’histoire comparée”, XXV, 1947, N.S., VI, 2, p. 
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168-169  (vlahii  ca  instrument  al  bizantinilor  pentru 

în buşirea  r scoalei  bulgarilor);  P.P.  Panaitescu,ă ă  

Introducere la istoria culturii româneşti, p. 123 (r scoal  aă ă  

vlahilor  împotriva  noii  st pâniri  bulgare);  E.  St nescu,ă ă  

Byzantinovlachica,  I,  p.  432  (vlahii  ucid  pe  David  din 

porunca lui  Samuil,  fratele  şi  rivalul  s u  în  lupta  pentruă  

tron,  sau  din  pricina  înclina iei  celui  dintâi  c tre  oţ ă  

în elegere cu bizantinii).ţ

76.  Textul  documentului  fusese  publicat  în  Cecaumeni 

Strategicon et incerti scriptoris de oficiis regiis libelus, ed. 

V. Vasilievskij et V. Jernstedt, Petersburg, 1896, p. 96; vezi 

acum Sovety  i  rasskazy  Kekavmena.  Socinenie 

vizantijskogo  polkovodca  XI  veka,  podgotovka  teksta, 

vvedenie, perevod i kommentarij G.G. Litavrina, Moscova, 

1972, p. 280-281 şi Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 

42-45 (text şi traducere).

77.  Dup  ce a comb tut, justificat, criticismul lui Murnu fa  deă ă ţă  

ştirea  despre  vlahii  “c l tori”  din  Kedrenosă ă  

(Byzantinovlachica, I, p. 409), E. St nescu cade în excesulă  

contrar, avansând ipoteza c  Ioan Skylitzes însuşi ar fi luată  

cunoştin  de uciderea lui David de c tre vlahi “printr-unţă ă  

raport  depus  în  arhivele  imperiale  în  acea  vreme”  (La 

population  vlaques  de  l’Empire  byzantin  aux  XIe-XIIIe 

siècles.  Structure  et  mouvement,  Atena,  1976,  p.  3;  cf. 

contra P.Ş. N sturel,  ă Les Valaques balkaniques aux Xe-XIIIe 

siècles  în “Byzantinische Forschungen”,  VII,  1979, p. 91). 

Ideea lui Murnu potrivit c reia Niculi a ar fi fost “domnul”ă ţ  

unei  forma iuni  politice  autonome a  românilor  din  temaţ  

Eladei a fost comb tut  de G.G. Litavrin, ă ă Sovety i rasskazy 

Kekavmena,  n.  1160,  1161;  reluând  opinia  lui 

Schlumberger,  respins  de  Murnu,  el  afirm  c  Niculi aă ă ă ţ  

fusese  numit  comandant  al  tagmelor  militare  de  vlahi, 

recrutate din tema Eladei, şi anume din regiunea Tesaliei 
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numai.  În  acelaşi  sens,  strict  militar,  în elege func ia  luiţ ţ  

Niculi a  şi  Hélène  Ahrweiler,  ţ Recherches  sur 

l’administration de l’Empire byzantin aux IXe-XIe siècles, în 

“Bulletin de Correspondance Helénique”, 84, 1960, p. 33; 

ea vede în organizarea militar  aparte a vlahilor o dovad  aă ă  

caracterului  lor  de  imigran i  sau  colonişti  în  teritoriulţ  

Imperiului şi aduce şi alte exemple de asemenea corpuri 

militare  de  alogeni.  M.  Gyóni,  L’oeuvre  de  Kekaumenos 

source  de  l’histoire  roumaine,  în  “Revue  d’histoire 

comparée”,  XXIII,  1945,  N.S.,  III,  1-4,  p.  119  consideră 

func ia  lui  Niculi a  efemer  şi  pur  simbolic .  F r  sţ ţ ă ă ă ă ă 

conteste rostul militar care-i legitimeaz  existen a, cei maiă ţ  

mul i  istorici  români  sus in  ideea  autonomiei  politiceţ ţ  

relative  a  vlahilor  din  Tesalia,  dând  dreptate  lui  George 

Murnu. Vezi,  în acest sens:  N.  Iorga,  La vie de province 

dans l’Empire byzantin,  Paris,  1937,  p.  15;  Th.  Capidan, 

Macedoromânii, p. 152-153; I.I. Nistor,  Originea românilor 

din  Balcani  şi  Vlahiile  din  Tesalia  şi  Epir,  în  “Analele 

Academiei Române. Memoriile sec iunii istorice, s. III, tom.ţ  

XXVI, mem. 7”, Bucureşti, 1944, p. 176-177; E. St nescu,ă  

Byzantinovlachica,  I,  p.  426;  P.Ş.  N sturel,  ă Les Valaques 

balkaniques,  p.  92-93.  Cât  priveşte  tradi ia  coborâriiţ  

aromânilor  din  nordul  Peninsulei  Balcanice  în  Tesalia, 

consemnat  de Kekaumenos, invocat de Murnu, ea a fostă  

confirmat  ulterior şi de alte texte ca  ă Anonymi Descriptio 

Europae Orientalis, ed. O. Górka, Cracovia, 1916, p. 13-14. 

Vechimea  aşez rii  aromânilor  în  Tesalia  este  mare  şiă  

cercet tori  ca  Th.  Capidan,  ă Romanitatea  balcanică, 

Bucureşti,  1936,  sus in  chiar  c  “o  parte  din  str moşiiţ ă ă  

aromânilor  continu  vechea  romanitate  local ”.  Despreă ă  

stadiul actual al problemei patriei  primitive a aromânilor, 

vezi  Matilda  Caragiu-Mario eanu,  ţ Compendiu  de 

dialectologie  română,  p.  216.  Pentru  noi  interpret ri  aleă  
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textului lui Kekaumenos referitor la originea românilor, vezi 

acum  Neagu  Djuvara,  Sur  un  passage  controversé  de 

Kékauménos, “Revue Roumaine d’Histoire”, XXX, 1991, 1-

2, p. 23-66 cu istoria chestiunii.

78. “ Kekavmenos şi românii în veacul al XI-lea, în “Convorbiri 

literare”, 39, 1905, 7-8, p. 577-650; reeditat în Vlahia Mare, 

p. 33-158.

79.  Bibliografia complet  a studiilor  despre Kekaumenos  şiă  

opera sa la  G.G. Litavrin,  Sovety i  rasskazy Kekavmena. 

Vezi şi Hunger,  Die hochsprachliche profane Literatur der 

Byzantiner, I, p. 162-163.

80.  V. Vasiljevskij,  Sovjety i razkazy vizantijskago bojarina XI 

vjeka,  în  “Žurnal  Ministerstva narodnago prosvješcenija”, 

215, 1881, p. 242-299 şi 216, 1881, p. 102-171, 316-357; 

Cecaumeni Strategicon et icnerti scriptoris de oficiis regiis 

libellus ediderunt B. Wassiliewski, V. Jernstedt, Petersburg, 

1896.

81.  Vezi în aceast  privin  istoricul problemei la G.G. Litavrin,ă ţă  

Sovety  i  rasskazy  Kekavmena,  p.  35-39  şi  propriile  sale 

încheieri  privind  personalitatea  autorului  la  p.  49-61. 

Men ion m totuşi c  problema r mâne deschis  pentru uniiţ ă ă ă ă  

cercet tori,  cf.  P.  Lemerle,  ă Prolégomènes  à  une  édition 

critique  et  commentée  des  “Conséils  et  récits” de 

Kékauménos,  Bruxelles,  1960,  p.  8,  n.  1.  Veyi  acum şi 

Djuvara, op.cit.

82.  Asupra interesului stârnit în România în cercurile ştiin ificeţ  

şi  ale  oamenilor  de cultur  de Kekaumenos  şi  opera saă  

f g duise un studiu special regretatul Al. Elian, ă ă Introducere 

la Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. XIX, n. 56.

83.  Este vorba de Verivoi Vlahul care, împreun  cu Slavota ală  

lui Carmalac, alt  c petenie vlah  din Tesalia, sunt socoti iă ă ă ţ  

de Murnu “cei  dintâi  români  care apar în istoria noastră 

na ional ”  cita i  cu  numele  lor  în  izvoare.  G.G.  Litavrin,ţ ă ţ  
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Sovety i rasskazy Kekavmena, p. 527, n. 938 şi p. 543, n. 

999 înt reşte azi  opinia lui  Murnu, subliniind faptul  c  eă ă  

vorba  de  români  care  au  p truns  în  via a  or şenească ţ ă ă 

bizantin , jucând un rol important şi în cea politic .ă ă

84.  Despre  vechimea  agriculturii  la  aromâni,  dovedit  deă  

lexicul agrar latin, vezi Th. Capidan, Macedoromânii, p. 91, 

unde  şi  observa ia  just  c  agricultura  a  fost  totuşi  oţ ă ă  

ocupa ie secundar  pentru ei.  Pentru p rerea greşit  cţ ă ă ă ă 

agricultura a lipsit la românii balcanici, vezi A.D. Xenopol, 

Istoria  românilor,  II,  p.  255.  Cf.  acum  Elena  Sc rl toiu,ă ă  

Rela ii lingvistice ale aromânilor cu slavii de sudţ , p. 62-63, 

150.

85.  Despre  p storitul  românesc  balcanic,ă  vezi  Th.  Capidan, 

Macedoromânii, p. 92-106 şi, mai ales, de acelaşi, Românii 

nomazi.  Studiu  din  via a  românilor  din  sudul  Peninsuleiţ  

Balcanice,  în “Dacoromania”, 4, 1924-1926, pp. 183-352. 

Vezi de asemenea S. Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei 

Balcanice din evul mediu, p. 121-129 şi passim.

86.  Despre celnicat,  vezi,  mai recent,  Th. Capidan,  Românii 

nomazi, p. 38-41 şi S. Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei 

Balcanice în evul mediu, p. 117-118.

87.  Pentru problema na ionalit ilor în Imperiul Bizantin, veziţ ăţ  

Hélène  Ahrweiler,  L’idéologie  politique  de  l’Empire 

byzantin, Paris, 1975; L. Lechner,  Hellenen und Barbaren 

im Weltbild der Byzantiner, München, 1954. Vezi acum şi 

Studies on the Internal Diaspora of the Byzantine  Empire, 

edited by Hélène Ahrweiler and Angeliki Laiou, Dumbarton 

Oaks,  Washington,  D.C.,  1997  (volum  colectiv,  autori: 

Hélène Ahrweiler, Michael McCormick, Nina Garsoian, St. W. 

Reinert, Mark Bartusis, Angeliki Laiou).

88.  G.G. Litavrin, Sovety i rasskazy Kekavmena, p. 527-528, n. 

939  trece  în  revist  opiniile  exprimate  de  cercet toriă ă  

despre originea etnic  a lui  Niculi a  (greceasc ,  român ,ă ţ ă ă  
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slav ).  Acelaşi  bizantinistă ,  op.  cit.,  p.  588,  n.  1161 

consider  c  nu putem afirma nimic sigur despre această ă ă 

origine, dar e de presupus c  el cunoştea limba vlahilor, dată  

fiind postul în care a fost numit.

89.  O  judecat  cump nit  asupra  acestui  romantismă ă ă  

istoriografic,  încadrat  cu  juste e  în  ansamblul  dezvolt riiţ ă  

istoriografiei europene, a formulat N. Iorga, Dou  concep iiă ţ  

istorice.  Cuvântarea de intrare la  Academia Român  (17ă  

mai  1911),  în  Generalit i  cu  privire  la  studiile  istoriceăţ , 

Bucureşti, 1944, p. 82-83: “Popoarele care nu erau l sateă  

s  existe în prezent dup  nevoile organice ale fiin ei lor,ă ă ţ  

dovedir  prin  rostul  lor  trecut,  înf işat  cu  c ldur ,  cuă ăţ ă ă  

entuziasm,  pân  şi  la  cea  mai  strig toare  exagerare,ă ă  

dreptul lor la trai şi la o dezvoltare proprie. Na ii unitareţ  

prin sânge şi  na ii  nobile prin aptitudini  moştenite,  –  peţ  

acestea se sim eau datori a le dovedi istoricii. Germanul nuţ  

voia  s  ştie  de  romanizarea  provinciilor  renane,  deă  

puternica  mas  slav  peste care s-a întins  târziu  de totă ă  

expansiunea franc  şi  saxon … Rusul  slaviza pe varegulă ă  

întemeietor  şi  bulgarul  d dea  acelaşi  sânge  slavă  

str bunului  turanic”.  O  critic  a  teoriilor  de  psihologieă ă  

etnic  şi  a  efectului  lor  asupra  istoriografiei  f cea  cuă ă  

îndrept ire tot atunci E. Fuetter,  ăţ Geschichte der neueren 

Historiographie, München – Berlin, 1911, p. 602-603.

90.  Dintre  contribu iile  ulterioare  celei  a  lui  George  Murnuţ  

privind valoarea operei lui Kekaumenos ca surs  a istorieiă  

noastre, sunt de citat: M. Gyóni,  L’oeuvre de Kekaumenos 

source  de  l’histoire  roumaine,  în  “Revue  d’histoire 

comparée”,  23,  N.S.  3,  1945,  p.  96-180,  cu  puncte  de 

vedere  discutabile  şi  uneori  de-a  dreptul  eronate,  şi  A. 

Armbruster,  Romanitatea  românilor,  p.  19-22,  cu  o 

remarcabil  interpretare  a  pasajului  referitor  la  tradi iaă ţ  

despre originea dacic  şi besic  a românilor şi r zboiul luiă ă ă  
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Traian împotriva lui Decebal. Vezi acum şi Neagu Djuvara, 

Sur  un  passage  controversé  de  Kékauménos,  “Revue 

Roumaine  d’Histoire”,  XXX,  1991,  1-2,  p.  23-66  cu 

biblioghrafie comentat  critic.ă

91.  Este locul s  relev m pasajul de la p. 87, unde Georgeă ă  

Murnu combate  p rerea  lui  V.  Vasiljevskij  potrivit  c reiaă ă  

to iţ  şefii mişc rii insurec ionale din Larissa erau vlahi, adică ţ ă 

români,  şi  arat ,  în  spirit  ştiin ific,  posibila  lor  origineă ţ  

greac . În acelaşi sens se cuvin citate p. 151-156, în careă  

autorul încearc  s  explice substratul politic şi personal ală ă  

întunecatei  imagini  despre  bulgari  care  se  degaj  dină  

coresponden a  lui  Teofilact,  arhiepiscopul  Ohridei  (1090-ţ

1108).  În  sfârşit,  la  p.  156,  George  Murnu  deplânge 

abuzurile de putere ale administra iei şi bisericii bizantineţ  

care au generat acea “vrajb  şi ur  neîmp cat , pe altarulă ă ă ă  

c rora  sute  de  genera ii  au  slujit  de  hecatombe  şi  auă ţ  

pref cut  raiul  celor  mai  clasice  p mânturi  într-o  vale  aă ă  

plângerii, spre binele nici unuia din ei şi în paguba tuturor”.

92.  Vlahia Mare de la 1205-1903, în “Convorbiri literare”, 40, 

1906, p. 1110-1116 şi 41, 1907, p. 810-824; reeditat sub 

titlul Românii  din Pind între anii  1204-1259,  într-o formă 

revizuit , în ă Vlahia Mare, p. 159-201.

93.  G. Finlay,  A History of Greece from its Conquest by the 

Romans to the present Time (B.C. 146 to A.D. 1869), ed. 

H.F.  Tozer,  Oxford,  1877,  IV,  p.  128.  Pasajul  din 

Pachymeres la care se refer  Finlay (ed. I. Bekker, Bonn,ă  

1835, I, p. 83) – în  Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 

443-445.

94.  Nicetas  Choniates  Historia,  recensuit  I.  Bekker,  Bonn, 

1835, p. 841.

95.  George Murnu citeaz  în sprijin documentul pe care-l vaă  

publica şi comenta în articolul  Românii medievali din Epir 

(un  document  nou),  de  care  ne  ocup m mai  jos,  şi  ună  
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hrisov  emis  de  Andronic  al  II-lea  pentru  confirmarea 

posesiunilor unei  m n stiri  de lâng  Fanari şi  în care seă ă ă  

face  aluzie  la  “p mântul  Tarona ilor”.  Acest  din  urmă ţ ă 

hrisov, datând din 1298, citat de autor dup  Fr. Miklosich şiă  

I. Müller,  Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum 

Orientis,  II,  Viena,  1887,  p.  255  (vezi  acum Fr.  Dölger, 

Regesten  der  Kaiserurkunden  des  oströmischen  Reiches, 

IV, no. 2131) nu este altceva decât un act de confirmare a 

dona iei f cute de îns şi fiica lui Taron, so ia lui Ioan Dukas,ţ ă ă ţ  

r mas  v duv  şi  devenit  c lug ri  sub  numele  deă ă ă ă ă ă ă ţă  

Hypomoni,  fondatoare  a  m n stirii  Panaghia  Eleousa  deă ă  

lâng  Fanari,  între  Trikkala  şi  Karditsa,  cf.  D.M.  Nicol,ă  

Meteora, Oxford, p. 51, n. 5.

96.  George Murnu acceptase ideea colabor rii între As neşti şiă ă  

românii  din  Vlahia  Mare  în  ale  sale  Historische 

Vorbemerkungen la  Rümanische  Lehnwörter  im 

Neugriechschen,  München,  1902,  p.  6-7.  În  istoriografia 

noastr ,  singurul înv at care a încercat,  f r  succes,  să ăţ ă ă ă 

dovedeasc  identitatea dintre Vlahia As neştilor şi Vlahiaă ă  

Mare din Pind, sus inând în diferite lucr ri, înc  din 1905,ţ ă ă  

aceast  idee, a fost N. Iorga. Critica justificat  a p reriloră ă ă  

sale  în  aceast  privin  la  C.C.  Giurescu,  ă ţă Despre  Vlahia 

As neştiloră ,  în  “Lucr rile  Institutului  de  geografie  ală  

Universit ii din Cluj”, IV, 1931, p. 109-124.ăţ

97.  Vezi, de pild , I.I. Nistor, ă Originea românilor din Balcani şi 

Vlahiile  din Tesalia  şi  Epir,  p.  186-193;  autorul  revine la 

erori înl turate de Murnu, cum ar fi atribuirea Vlahiei Mariă  

ca feud  lui Berthold von Katzenellenbogen şi omite fapteă  

semnificative puse în eviden  de acesta, cum ar fi  rolulţă  

Taronilor. Din bibliografia str in  a problemei Vlahiei Mari şiă ă  

care ignor  lucrarea lui Murnu amintim: G.C. Soulis, Blac…ă

a, Meg£lh Blac…a, ¹ ™n âEll£di Blac…a, în 'Episthmonikaˆ 

pragmate‹ai  tÁj  âEtaire…aj  Makedonikîn  Spoudîn,  Atena, 
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1953,  p.  489-497  şi  The Thessalian  Vlachia,  în  “Zbornik 

Radova Vizantološkog Instituta”,  8,  1963,  1,  p.  271-273; 

D.M.  Nicol,  The  Despotate  of  Epiros,  Oxford,  1957;  B. 

Ferjančić,  Tesalija u XIII i XIV veku, Belgrad, 1974;  Tabula 

Imperii Byzantini, I. Hellas und Thessalia, von J. Koder und 

Fr. Hild, Viena, 1976, p. 40-41; D.M. Nicol, Refugees, Mixed 

Population  and  Local  Patriotism  in  Epiros  and  Western 

Macedonia  after  the  Fourth  Crusade,  Atena,  1976  (“XVe 

Congrès international d’études byzantines. Rapports et co-

rapports.  I.  Histoire.  2.  Composition et mouvement de la 

population dans le monde byzantin”).

98.  Astfel, D.M. Nicol,  The Despotate of Epiros,  p. 73, n. 27 

aminteşte un Taronas f cut prizonier de Teodor Dukas ală  

Epirului, prin 1222 în Tesalia, identificându-l cu socrul lui 

Ioan;  evenimentul  e  relatat  într-o  scrisoare  a  lui  Ioan 

Apokaukos, mitropolitul de Naupaktos, (cf. S. Petrides, Jean 

Apokaukos,  Lettres  et  autres  documents  inédits,  în 

“Izvestija  russkago  archeologičeskago  Instituta  v 

Konstantinopole”, 14, 1909, 33, p. 31-32. Vezi şi  infra, n. 

102.  În  sensul  concluziilor  lui  Murnu  privind  autonomia 

Vlahiei Mari şi istoria ei în epoca domina iei france merg şiţ  

lucr rile  citate  mai  sus  la  n.  97,  cf.  D.M.  Nicol,  ă The 

Despotate of Epiros,  p.  36, 42,  133 etc.  Istoricul britanic 

aminteşte la p. 156, n. 17 c  Sanudo (ed. Hopf, p. 107)ă  

numeşte  pe  Ioan  Dukas,  în  1258,  “signor  de  la  Parte 

(Patras), d’Odrich (Loidoriki) et finalmente della Blachia”.

99.  Este locul s  amintim c  ultimele cercet ri întreprinse auă ă ă  

dus  la  importante  nuan ri  şi  preciz ri  în  privin aţă ă ţ  

caracterului  forma iunii  politice  epirote  îns şi,  aţ ă  

personalit ii celor care au condus-o, a cronologiei cârmuiriiăţ  

lor.  B.  Ferjančić,  Despoti  u  Vizantiji  i  juznoslovenskim 

zemljama,  Belgrad,  1960  şi  L.  Stiernon,  Les origines  du 

despotat  d’Epire,  în  “Revue des études  byzantines”;  17, 
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1959, p. 90-126 au dovedit c  denumirea de “despotat” ală  

Epirului, folosit  curent în istoriografie, nu este adecvat ;ă ă  

nu  to i  conduc torii  acestei  forma iuni,  bastion  alţ ă ţ  

rezisten ei  greceşti  dup  c derea  Constantinopolului  subţ ă ă  

latini  şi  rival al  Imperiului  din Niceea, au purtat titlul  de 

despot (este vorba în primul rând de Mihai I şi de Teodor), 

iar  titlul  însuşi  avea  în  Bizan  un caracter  pur  personal,ţ  

nefiind  legat  de st pânirea unui  anumit  teritoriu.  Pentruă  

personalitatea  şi  biografia  cârmuitorilor  Epirului, 

descenden i din Constantin Anghelos şi Teodora Comnena,ţ  

fiica  lui  Alexie  I  Comnenul  şi  a  Irinei  Dukas  şi  care  au 

arborat ca nume de familie fie pe unul, fie pe altul, fie toate 

trei numele de familie împ r teşti din ascenden a lor, veziă ă ţ  

D.I.  Polemis,  The  Doukai.  A  Contribution  to  Byzantine 

Prosopography,  Londra,  1968,  p.  85-97.  D m aici,  după ă 

Polemis,  succesiunea acestor  cârmuitori:  Mihail  I  (1205 - 

cca.  1215),  Teodor  (cca.  1215-1230,  încoronat  în 

1227/1228 ca “împ rat” la Salonic), Mihail II (1230-1268),ă  

Nichifor (1268 - cca. 1290).

100. În  lumea ortodox  sunt  numite stavropighii  patriarhaleă  

ctitoriile monastice dependente direct de patriarh şi care 

ies astfel de sub jurisdic ia episcopului local, cf. H.G. Beck,ţ  

Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 

München, 1959, p. 129-130.

101. Republicat, sub acest titlu, în “Revista aromâneasc ”, I,ă  

1929, 1, p. 5-8, articolul a fost tip rit ini ial sub titlul  ă ţ Un 

document despre românii din Epir în evul mediu în volumul 

“Lui  Ion  Bianu  amintire”,  Bucureşti,  1916,  p.  51-56. 

Documentul,  studiat  de  Murnu  dup  manuscrisul  de  laă  

München, fusese publicat şi de J.B. Pitra, Analecta Sacra et 

Classica Spicilegio Solesmensi Parata, VI, Roma, 1891, col. 

339-350, edi ie r mas  necunoscut  şi lui Murnu, şi altorţ ă ă ă  

istorici români, iar nou , pân  acum, inaccesibil .ă ă ă
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102. D.M.  Nicol,  Refugees,  Mixed  Population  and  Local 

Patriotism  in  Epiros  and  Western  Macedonia  after  the 

Fourth  Crusade,  p.  6-7,  n.  15.  Nicol  citeaz  pe  Ioană  

Apokaukos  dup  A.  Papadopoulos-Kerameus,  Sunodik¦ă  

gr£mmata toà 'ApokaÚkou, în Buzant…j , I, 1909, n. 10, p. 

27.

103. L’origine  des  Comnènes,  în  “Académie  Roumaine. 

Bulletin  de  la  section  historique,  XI.  Congrès  de 

Byzantinologie de Bucarest. Mémoires”, Bucureşti, 1924, p. 

212-216.

104. C.  Marinescu,  Compte-rendu  du  premier  Congrès 

international  des  études  byzantines –  Bucarest,  1924, 

Bucureşti, 1925, p. 35-38, unde interven iile lui N. B nescu,ţ ă  

S. Kougéas, C. Marinescu, N. Iorga.

105. Cf. Gh. Carcaş,  Bibliografia c l torilor str ini  la româniiă ă ă  

din  Peninsula  Balcanică,  în  “Revista  macedoromân ”,  II,ă  

1930, 1, p. 143-148; D. G zdaruă , Românii în monumente 

literare şi istorice din evul mediu, în “Cuget românesc”, IV, 

p. 90-95.

106. Cf. A.A. Vasiliev,  Histoire de l’Empire byzantin, II, Paris, 

1932, p. 1, n. 1; Georgina Buckler, Anna Comnena. A Study, 

Oxford, 1929, p. 265.

107. Românii din Bulgaria medievală, în “Academia Român .ă  

Memoriile sec iunii literare, s. III, t. IX, mem. 4”, Bucureşti,ţ  

1939,  p.  41-61  (comunicare  f cut  în  şedin a  de  la  12ă ă ţ  

noiembrie 1937); republicat în traducere francez , sub titlulă  

Les Roumains de la Bulgarie médiévale,  în “Balcania”,  I, 

1938, p. 1-21.

108. Cf.  Al.  Elian,  Introducere la  Fontes  Historiae  Daco-

Romanae, III, p. XXIV-XXVIII; N.S. Tanaşoca, Din nou despre 

geneza şi caracterul statului As neştiloră , p. 1297-1305, în 

"Revista de istorie", 34, 1981, 7. Vezi acum, de acelaşi,  O 

problem  controversat  de istorie balcanic :  participareaă ă ă  
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românilor  la  restaurarea  aratului  bulgar,  ţ în  volumul 

R scoala  şi  statul  As neştiloră ă ,  culegere  de  studii, 

coordonator Eugen St nescu, Bucureşti, 1989, p. 153-181ă

109. D.  Onciul, Radul  Negrul  şi  originile  principatului  riiŢă  

Româneşti în  “Convorbiri  literare”,  24-26,  1890-1892 

(Scrieri istorice, ed. A. Sacerdo eanu, I, Bucureşti, 1968, p.ţ  

328-428) şi Originile Principatelor române, Bucureşti, 1899 

(Ibidem,  p.  560-715);  A.D.  Xenopol,  L’Empire  valacho-

bulgare, în “Revue historique”, 47, I, 1891, p. 277-308 şi 

Istoria  românilor  din  Dacia  traiană,  ed.  I.  Vl descu,  II,ă  

Bucureşti, f.a., p. 223-256 şi III, p. 221-230; B.P. Hasdeu, 

Negru  Vodă în  Etymologicum  Magnum  Romaniae,  IV, 

Bucureşti,  1898 (ed.  Gr.  Brâncuş,  3,  Bucureşti,  1976,  p. 

678);  N.  Iorga,  Geschichte  des  rumänischen  Volkes  im 

Rahmen seiner  Staatsbildungen,  Gotha,  1905, I,  p.  96 şi 

urm.;  Histoire des Roumains de la Péninsule des Balkans, 

Bucureşti, 1919;  Histoire des Roumains et de la romanité 

orientale, III, Bucureşti, 1937, p. 104-121.

110. Constantin von Höfler,  Die Walachen als Begründer des 

zweiten Bulgarischen Reiches der Asseniden (1186-1257), 

în  “Sitzungsberichte der philos.–hist.  Classe der K.  Akad. 

der Wissenschaften”, 95, Viena, 1879, p. 229-245; cf. R.L. 

Wolff,  The  “Second  Bulgarian  Empire”:  Its  Origin  and 

History to 1204, în “Speculum”, 24, 1949, p. 167-203.

111. P.  Mutafčiev,  Proizhodat  na  Asenevci,  în  “Makedonski 

pregled”,  4,  1928,  p.  1-42,  Bulgares  et  Roumains  dans 

l’histoire  des  pays  danubiens,  Sofia,  1932  (traducere 

francez  a lucr rii ap rute în limba bulgar  în 1927); V.N.ă ă ă ă  

Zlatarski, Politiceskoto polozenie na severna B lgarija preză  

XI  i  XII  vekove,  în  “Izvestija  na  istoričesko  družestvo  v 

Sofija”,  9,  1929,  p.  25-50,  Potekloto  na  Petra  i  Asenja 

vodagite  na  v stanieto  ot  1185  gă .,  în  “Spisanie  na 

B lgarskata  Akademija”,  45,  1933,  p.8-48  şi  ă Istorija  na 
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b lgarskata d rzdva prez srednite vekaă ă , I, 2, Sofia, 1927 şi 

II, 1, Sofia, 1934, III, Sofia, 1940 (postum). Vezi acum G. 

Cankova-Petkova,  B lgarija  pri  Asenevciă ,  Sofia,  1978,  cu 

bibliografie.

112. “Die  Balkanhalbinselvölker  sind  wegen  ihrer  nahen 

Berührungen bei historisch-ethnographischen Studien stets 

als ein ganzes zu betrachten”.

113. Cf. George Murnu,  Românii şi grecii, p. 4-5;  România şi 

Elada, p. 164, unde vorbeşte chiar de cele dou  “imperiiă  

bulgaro-române”,  din  care  unul  a  fost  opera  hoardei 

barbare  de  la  Volga,  iar  al  doilea  o  crea iune  neaoşţ ă 

româneasc  datorat , în primul rând, As neştilor.ă ă ă

114. Vezi în aceast  privin  N.Ş. Tanaşoca,  ă ţă Din nou despre 

geneza şi caracterul statului As neştiloră , p. 1298-1305.

115. Românii din Peninsula Balcanică, în Vlahia Mare, p. 228-

230.

116. Aşa,  de  pild ,  în  1285,  Andronic  al  II-lea  Paleologulă  

dispune  str mutarea  vlahilor  din  Tracia  în  Anatolia,  deă  

teama n v lirii t tarilor şi a solidariz rii celor dintâi cu ei,ă ă ă ă  

vezi  Pachymeres,  II,  I,  37  în  Fontes  Historiae  Daco-

Romanae, III, p. 448-449.

117. Cf. N.Ş. Tanaşoca,  Din nou despre geneza şi caracterul 

statului As neştiloră , p. 1306.

118. Ea este acceptat  de G. Iv nescu,  ă ă Istoria limbii române, 

Iaşi, 1980, p. 369. Despre românii As neştilor, pozi ia lor înă ţ  

ansamblul romanit ii balcanice şi dispari ia lor, vezi şi Th.ăţ ţ  

Capidan,  Macedoromânii,  p.  149-150;  T.  Papahagi, 

Aromânii. Grai-folklor-etnografie, cu o introducere istorică, 

Bucureşti,  1932 (curs  litografiat),  p.  24-26;  S.  Dragomir, 

Vlahii  din nordul  Peninsulei  în evul  mediu,  p.  11-15; P.P. 

Panaitescu,  Introducerea  la  istoria  culturii  româneşti, 

Bucureşti, 1969, p. 215-224 – cu variate puncte de vedere.
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119. N. B nescu,  ă Un problème d’histoire médiévale: création 

et caractère du second Empire bulgare (1185), Bucureşti, 

1943.

120. Cf. E. Fuetter, loc. cit.

121. Cf. B. Primov,  Crearea celui de-al doilea arat bulgar şiţ  

participarea vlahilor, p. 10-11, 34-35. Ni se pare regretabil 

c  înv atul  bulgar  nu scoate în  eviden  în  studiul  s uă ăţ ţă ă  

decât greşelile şi exager rile pe care crede c  i le poateă ă  

imputa lui George Murnu, omi ând s  aminteasc  modul înţ ă ă  

care  aceasta  a  subliniat  importan a  solidarit ii  româno-ţ ăţ

bulgare în evul mediu. Invocând, f r  s -l men ioneze peă ă ă ţ  

acela care le-a aşezat ca  motto al studiului s u, cuvinteleă  

lui Jirecek mai sus reproduse (p. 14), B. Primov îşi propune 

s  reexamineze  în  lumina  lor  problema  particip riiă ă  

românilor la crearea celui de al doilea arat şi s  readucţ ă ă 

astfel spiritul ştiin ific în cercet rile de acest gen !ţ ă

122. Românii şi grecii, în “Revista macedoromân ”, III, 1931,ă  

1-2, p. 3-9. Conferin  rostit  în sala Teatrului Na ional cuţă ă ţ  

ocazia  s rb toririi  centenarului  independen ei  elenice,  înă ă ţ  

numele societ ii “Amicii Greciei”.ăţ

123. România  şi  Elada,  în  “Academia  Român .  Memoriileă  

sec iunii literare, s. III, tom. VII, mem. 5”, Bucureşti, 1934,ţ  

p.  161-171.  Comunicarea  a  fost  prilejuit  de  semnareaă  

Pactului  În elegerii  Balcanice  de  c tre  reprezentan iiţ ă ţ  

României,  Iugoslaviei,  Greciei  şi  Turciei,  la  Atena,  la  9 

februarie 1934.

124. Problema definirii  elenismului  modern  în  raport  cu  cel 

antic,  cu bizantinismul  şi  fanariotismul  a constituit  o  vie 

preocupare şi chiar un subiect de dispute între oamenii de 

cultur  şi  istoricii  greci.  Au existat adev rate curente deă ă  

repudiere integral , de pild , a bizantinismului în numeleă ă  

adev ratului  elenism.  Patrimoniul  cultural  bizantin  şiă  

fanariot  este  ast zi  integrat  critic  în  elenismulă  
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contemporan,  nu  f r  a  genera  îns  dezbateri  ştiin ificeă ă ă ţ  

foarte aprinse. Din bibliografia problemei cit m: R. Jenkins,ă  

Byzantium and Byzantinism, Cincinnati, 1963, comb tut deă  

G.G. Arnakis,  Byzantium and Greece, în "Balkan Studies”, 

IV, 1963, p. 379-400; C. Mango, Byzantinism and Romantic 

Hellenism,  în  “Journal  of  the  Warburg  and  Courtauld 

Institutes”,  28,  1965,  p.  29-43,  comb tut  de  Ap.ă  

Vacalopoulos,  Byzantinism  and  Hellenism,  în  “Balkan 

Studies”,  IX,  1968,  1,  p.  101-126;  D.A.  Zakythinos,  Du 

romantisme  au  nationalisme  şi Le  point  de  vue  des 

épigones, în “Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen 

Gesellschaft”,  XV,  1966,  p.  41-47 şi  89-96;  St.  G.  Xydis, 

Mediaeval Origins of Modern Greek Nationalism, în “Balkan 

Studies”, IX, 1968, p. 1-20.

125. Cf.  V.  Papacostea,  Balcania,  în  “Libertatea”,  20  iunie 

1936,  14  p.  (extras)  şi  La  Péninsule  Balkanique  et  le 

problème des études comparées, în “Balcania”, VI, 1943, p. 

III-XXI; V. Cândea,  Nicolas Iorga, historien de l’Europe du 

Sud-Est, în Nicolae Iorga l’homme et l’oeuvre, recueil édité 

par D.M. Pippidi, Bucureşti, 1972, p. 187-249.

126. Românii  din Peninsula Balcanică,  în “Luceaf rul”, 1906,ă  

republicat în Vlahia Mare, p. 205-230.

127. Rolul istoric al românilor de peste Dun re.ă

128. Este vorba în esen  de adoptarea tezei lui A.D. Xenopolţă  

(vezi  supra n.  109)  potrivit  c reia  As neştii  români  auă ă  

recurs  la  tradi ia  de  stat  bulgar  şi  au  reînviat-o  dinţ ă  

considerente politice, pentru a-şi justifica prin precedentul 

istoric al primului arat bulgar domnia asupra slavilor dinţ  

Balcani. Sub puterea ideii de stat bulgare şi a culturii slavo-

bulgare, promovate de As neşti din motive politice, treptat,ă  

statul  ini ial  româno-bulgar  s-ar  fi  bulgarizat  în  cele  dinţ  

urm . Inferioritatea politic , cultural  şi chiar numeric  aă ă ă ă  

românilor balcanici fa  de bulgari ar fi favorizat asimilareaţă  
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lor cu aceştia. Originalitatea p rerii lui George Murnu faă ţă 

de a lui A.D. Xenopol st  în aceea c  el neag  bulgarizareaă ă ă  

maselor româneşti din Haemus, avansând ideea emigr riiă  

lor la nord de Dun re.ă

129. D.  Onciul  explicase  institu iile  politice  şi  culturaţ  

medieval  româneasc ,  de  puternic  influen  slavo-ă ă ă ţă

bulgar ,  prin  cuprinderea  teritoriilor  nord-dun rene  înă ă  

cadrul statului As neştilor. Vlahia As neştilor ar fi fost ceaă ă  

din  nordul  fluviului,  iar  desprinderea  ei,  sub  presiunea 

t tarilor, în preajma anului 1241, de Bulgaria ar fi dus laă  

dezmembrarea  statului  dualist  româno-bulgar,  de  unde 

bulgarizarea aratului r mas în sudul fluviului pur bulg rescţ ă ă  

şi persisten a civiliza iei sale în viitoarea ar  Româneascţ ţ Ţ ă ă 

(vezi  supra  n. 109).  A.D.  Xenopol  şi  B.P.  Hasdeu 

comb tuser  teza lui Onciul despre st pânirea As neştiloră ă ă ă  

la  nord  de  Dun re.  George  Murnu  le  împ rt şeşteă ă ă  

concluziile, dar caut  o explica ie proprie pentru influen aă ţ ţ  

civiliza iei slavo-bulgare asupra celei medievale româneştiţ  

şi o g seşte în teoria imigr rii aici a românilor din Balcani.ă ă

130. Pentru stadiul actual al problemelor enun ate, vezi Silviuţ  

Dragomir,  Vlahii  din  nordul  Peninsulei  Balcanice  în  evul 

mediu;  Matilda  Caragiu-Mario eanu,  ţ Compendiu  de 

dialectologie română şi G. Iv nescu,  ă Istoria limbii române, 

Iaşi, 1980.

131. Aşa sunt, de pild , diversele aspecte ale vie ii economiceă ţ  

şi intelectuale a românilor moscopoleni în secolul XVII-XVIII, 

puse  într-o  lumin  nou  de  Valeriu  Papahagi,  ă ă Aromânii 

moscopoleni şi comer ul vene ian în secolele al XVII-lea şiţ ţ  

al XVIII-lea,  Bucureşti,  1935 şi  Victor Papacostea,  Despre 

corpora iile moscopoleneţ , în “Revista istoric  român ”, 9,ă ă  

1939,  p.  127-136  şi  Theodor  Anastasie  Cavalioti.  Trei 

manuscrise inedite, în “Revista istoric  român ”, 1, 1931,ă ă  

p. 383-402 şi 2, 1932, p. 59-82. Cea de a doua renaştere 
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aromâneasc  este  ast zi,  de  asemenea,  am nun ită ă ă ţ  

cercetat ,  vezi  M.D. Peyfuss,  ă Die Aromunische Frage,  cu 

bibliografie.

132. Cea  mai  de  seam  încercare  de  a  scrie  o  istorie  aă  

românilor  sud-dun reni,  anterioar  operei  lui  Georgeă ă  

Murnu,  apar ine  lui  Ion  Arginteanu,  ţ Istoria  românilor 

macedoneni  din  timpurile  cele  mai  vechi  pân  în  zileleă  

noastre, Bucureşti, 1904, XV  333 p. Într-o scrisoare c treĂ ă  

autor, publicat  în chip de prefa , D. Onciul o caracterizaă ţă  

astfel:  “A  scrie  o  istorie  a  românilor  macedoneni  este 

ast zi, în lips  de suficiente cercet ri preg titoare pentruă ă ă ă  

asemenea lucrare,  o  întreprindere înc  prea anevoioas .ă ă  

Totuşi lucrarea trebuie f cut . Evenimentele ce se succedă ă  

sub ochii noştri înainteaz  cu gr bire şi ele nu aşteapt . Şiă ă ă  

dac  am sta s  tot cump nim mijloacele de cultur  cu careă ă ă ă  

s  ne  înarm m  în  lupta  pentru  existen a  na ional ,ă ă ţ ţ ă  

evenimentele de la ordinea zilei ar trece peste noi, l sându-ă

ne în urma popoarelor mai îndr zne e. De aceea încercareaă ţ  

D-tale de a povesti  neamului  via a şi  faptele fra ilor  dinţ ţ  

Balcan  şi  din  Pind…  în  modul  cum  ai  în eles  s - iţ ă ţ  

îndeplineşti aceast  datorie, este o întreprindere ce merită ă 

laud  şi încurajare… Deci înainte, l sând viitorului grija să ă ă 

fac  mai mult şi mai bine”, cf. ă supra n. 36. Conceput  ca oă  

lucrare ştiin ific , bogat documentat  şi ra ional construit ,ţ ă ă ţ ă  

Istoria lui  Arginteanu  este,  din  nefericire,  deficitar  subă  

raportul  spiritului  critic,  cuprinde  inexactit i,  confuzii,ăţ  

deform ri romantice ale realit ilor v zute f r  sim  istoric,ă ăţ ă ă ă ţ  

puncte  de vedere  dep şite.  Ea  a  r mas  totuşi  pân  aziă ă ă  

singura oper  de sintez  consacrat  istoriei  românilor deă ă ă  

peste Dun re pân  în contemporaneitate. Aceleaşi calit iă ă ăţ  

şi defecte le are şi monografia lui V. Diamandi-Aminceanul, 

Românii  din  Peninsula  Balcanică,  deja  citat .  Mult  preaă  

personal  şi foarte general  este chiar lucrarea lui N. Iorga,ă ă  
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Istoria românilor din Peninsula Balcanică, Bucureşti, 1919 

(şi  traducere  francez ).  Dac  “cercet rile  preg titoare”ă ă ă ă  

cerute de D. Onciul au progresat mult, calitativ şi cantitativ, 

între altele şi prin lucr rile lui George Murnu, r mâne încă ă ă 

în  sarcina  viitorului  elaborarea  unei  istorii  generale  a 

tuturor  românilor  din  Peninsula  Balcanic .  Scrupululă  

ştiin ific l-a împiedicat şi pe V. Papacostea, unul dintre ceiţ  

mai competen i cunosc tori ai problemei, s  dea publicit iiţ ă ă ăţ  

cursul de istorie a românilor balcanici inut la Universitateaţ  

din  Bucureşti.  Vezi  acum  Gh.  Zbuchea,  O  istorie  a 

românilor  din  Peninsula  Balcanic  (secolele  XVIII-XX),ă  

Bucureşti, 1999 şi volumul de izvoare întocmit la Arhivele 

Na ionale ale României, în coordonarea lui St. Brezeanu şiţ  

Gh. Zbuchea,  Românii  de la sud de Dun re. Documente,ă  

Bucureşti, 1997

133.  V. Papacostea, Balcanologia, p. 2 a manuscrisului inedit 

a c rui consultare ne-a fost permis  de regretatele doamneă ă  

Cornelia  Victor  Papacostea  şi  Cornelia  Papacostea-

Danielopolu. Pentru stadiul cercet rilor privind romanitateaă  

balcanic  în perioada în care George Murnu scria primeleă  

sale  studii,  vezi  Gh.  Alexici,  Macedoromânii,  “Convorbiri 

literare”, 37, 1903, p. 865-877 şi 939-960.

134.  Ne gândim în  primul  rând la  Pericle  Papahagi  (1872-

1943),  Theodor  Capidan  (1879-1953)  şi  Tache  Papahagi 

(1829-1977) care, în prima jum tate a secolului nostru, auă  

ridicat  la  un  nivel  ştiin ific  european  studiile  deţ  

dialectologie,  filologie,  etnografie  şi  folclor  privitoare  la 

ramurile balcanice ale poporului român.
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IOAN I. BOGDAN ŞI GEORGE MURNU ÎN SCRISORI

Arhiva  lui  George Murnu.  Personalitatea  complex  a  luiă  

George Murnu (n. Veria, 1 ianuarie 1868 – m. Bucureşti, 17 noiembrie 

1957)  este bine cunoscut  oamenilor  de cultur  din  ara noastr .ă ă ţ ă  

Arheolog cu remarcabile contribu ii la cercetarea cet ii Tropaeum –ţ ăţ  

Adam Clissi,  ini iator  al  studiilor  privitoare  la  vechile  vase pictateţ  

greceşti,  director  al  Muzeului  Na ional  de Antichit i,  cercet tor  alţ ăţ ă  

istoriei  medievale  a  romanit ii  balcanice,  filolog  cu  însemnateăţ  

contribu ii la studiul raporturilor lingvstice româno-greceşti, profesorţ  

de istoria artelor, cronicar de art , eseist şi publicist, poet original deă  

net g duit  interes  şi  excep ional  creator  de  poezie  dialectală ă ţ ă 

aromâneasc  cult , traduc tor din mai to i poe ii de frunte ai lumii,ă ă ă ţ ţ  

dar mai ales inegalat t lm citor  în româneşte al  ă ă Iliadei şi  Odiseei, 

c rora le-a dat versiuni socotite clasice în literatura noastr , Georgeă ă  

Murnu a fost un reprezentant autentic al noului umanism european, 

închegat la cump na veacurilor  XIX-XX. A promovat,  într-un fel  peă  

care nu este momentul s -l evoc aici, dar care merit  s  fie supusă ă ă  

unei  reexamin ri  atente,  reîntoarcerea  c tre  valorile  eterne  aleă ă  

clasicismului greco-roman, pe o cale şi într-un spirit nou, altele decât 

cele  ale  Renaşterii  şi  a  crezut  profund  în  revigorarea  prin  ele  a 

puterilor de cugetare şi crea ie ale omului modern. În cultura noastr ,ţ ă  

o  asemenea tentativ  a  reprezentat  în  bun  m sur  ceva  nou,  oă ă ă ă  

direc ie ce nu fusese şi nici nu a fost cultivat  cu aceeaşi devo iune şiţ ă ţ  

ardoare decât, poate, de bunul s u prieten şi coleg Vasile Pârvan.ă

În toamna anului 1988, doamna Iulia Murnu, fiica lui  George 

Murnu, a luat hot rârea s  transfere biblioteca şi arhiva p rintelui s uă ă ă ă  

unui  aşez mânt  de  cultur ,  deschis  publicului  specializat.  inândă ă Ţ  

seama  de  leg turile  strânse  pe  care  George  Murnu  le-a  avut  cuă  

ardelenii înc  din vremea tinere ii sale – tat l s u, Ioan Murnu, fuseseă ţ ă ă  

preot al bisericii greco-aromâne din Budapesta – şi care îl f ceau să ă 

se declare el însuşi “pe jum tate ardelean”, doamna Iulia Murnu aă  
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transmis pre iosul fond de c r i şi manuscrise Bibliotecii Academieiţ ă ţ  

Române  –  filiala  Cluj-Napoca.  Pentru  cei  care  am  secondat-o  în 

întocmirea  cataloagelor  şi  inventarului  acestui  depozit  îngrijit  cu 

pietate unic  şi salvat de la atâtea primejdii de risipire şi distrugere,ă  

arhiva George Murnu a fost o adev rat  revela ie. Simpla parcurgereă ă ţ  

a c r ilor de extrem  varietate, adnotate cu grij , contactul cu texteă ţ ă ă  

inedite, cu variantele noi ale unora publicate ne dezv luie un Georgeă  

Murnu  mai  pu in  cunoscut,  ba  chiar  de-a  dreptul  neb nuit.  Amţ ă  

descoperit,  de  pild ,  cu  încântare,  un  George  Murnu  iscusită  

desenator, pasionat portretist, care a creionat mai bine de o sut  deă  

chipuri  de rude şi  prieteni,  colegi  de academie şi  universitate. Am 

putut  citi,  pe  marginea  c r ilor  de  poezie  româneasc ,  lungiă ţ ă  

comentarii critice, ba chiar, form  insolit  de critic  literar , înlocuiriă ă ă ă  

de  cuvinte  şi  corect ri  de  versuri  ori  parodieri  ale  unor  poemeă  

respinse de gustul  s u.  Ni s-au dezv luit  aspecte necunoscute aleă ă  

activit ii  sale  publice,  politice  chiar,  cum ar  fi  participarea  sa  laăţ  

mişcarea de afirmare independent  a aromânilor, rolul s u în culiseleă ă  

Conferin ei de pace de dup  Primul R zboi Mondial, de la Paris, înţ ă ă  

propaganda  româneasc  desf şurat  cu  acest  prilej.  I-am urm rită ă ă ă  

c l toria din 1917, prin Rusia şi Scandinavia, apoi prin Anglia, c treă ă ă  

capitala  Fran ei,  cu  ajutorul  colec iei  de  c r i  poştale  ilustrateţ ţ ă ţ  

achizi ionate, la îndemnul s u, de fiica sa, Iulia, pe parcursul acesteiţ ă  

c l torii,.ă ă

Dar  cea  mai  mare  surpriz  ne-a  rezervat-o  parcurgereaă  

bogatului fond de scrisori primite de George Murnu de-a lungul anilor 

de la cei care i-au fost mai mult sau mai pu in apropia i. Catalogul peţ ţ  

care l-am întocmit împreun  cu doamna Iulia Murnu num r , pe lângă ă ă ă 

membrii familiei sale, mai bine de o sut  de coresponden i dintre careă ţ  

citez pe Spiru Haret, Mihail Dragomirescu, George Coşbuc, Octavian 

T sl oanu, compozitorul Const. Castrişanu, Vasile Pârvan, Şt. O. Iosif,ă ă  

Ramiro Ortiz, Iosif Vulcan, I. Torou iu, Matei G. Nicolau, E. Lovinescu,ţ  

N.I. Herescu. Între coresponden ii lui George Murnu, la loc de frunteţ  
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st  îns  Ioan I. Bogdan, de la care s-au p strat 30 de scrisori din aniiă ă ă  

1899-1919*.

Scrisorile lui Ioan I. Bogdan c tre George Murnu.ă  Scrise 

în  impecabila  caligrafie  a  ilustrului  slavist,  aceste  30  de  scrisori 

adresate de Ioan I.  Bogdan lui  George Murnu sunt numai  o parte 

dintre cele pe care întemeietorul  slavisticii  române moderne i  le-a 

trimis. Ele dateaz  din anii 1899-1903, 1905-1906 şi 1919, adic  dină ă  

perioade în care George Murnu se g sea în str in tate. Se ştie c ,ă ă ă ă  

între  1899  şi  1901,  el  a  urmat,  la  München,  cursurile  lui  Karl 

Krumbacher,  fondatorul  bizantinologiei  ştiin ifice  moderne,  şi  aţ  

ob inut  doctoratul  ţ magna cum laude,  la  15  iulie  1901,  cu  o  teză 

despre cuvintele împrumutate de limba neogreac  din român , maiă ă  

precis  din  dialectul  aromânesc.  A  poposit  apoi,  înc  o  vreme,  laă  

München, colaborând cu maestrul s u german care dorea chiar s -lă ă  

re in  pe lâng  dânsul, ca asistent. Între 1903 şi 1907, beneficiind, cuţ ă ă  

sprijinul lui Spiru Haret, de burse, a studiat în continuare la Şcoala 

German  din Atena,  apoi  iar şi  la  München,  la  Berlin  şi  la  Roma,ă ă  

specializându-se în arheologia clasic  şi istoria artei antice. Numit înă  

1908 conferen iar,  în  1910 profesor  agregat,  iar  în  1914 profesorţ  

definitiv la catedra de arheologie a Universit ii bucureştene, Georgeăţ  

Murnu a mai lipsit din ar ,  cum aminteam mai sus, în anii  1917-ţ ă

1919,  când  a  f cut  parte  din  misiunea  universitar  trimis  deă ă ă  

guvernul  român  la  Paris,  dup  c derea  frontului  şi  refugiereaă ă  

autorit ilor de stat în Moldova, misiune îns rcinat  cu organizareaăţ ă ă  

propagandei pentru sus inerea cauzei româneşti în fa a alia ilor, apoiţ ţ ţ  

în  fa a  Conferin ei  P cii.  Aici  George  Murnu  a  activat  şi  pentruţ ţ ă  

atingerea elului utopic al cre rii  unei forma iuni politice autonomeţ ă ţ  

româneşti în Pind; ac iona în acest sens ca trimis oficial al Consiliuluiţ  

Na ional  al  Românilor  din  Pind şi  al  Societ ii  de Cultur  Macedo-ţ ăţ ă

Române  din  Bucureşti.  Aşa  se  explic  distribu ia  cronologic  aă ţ ă  

scrisorilor lui Ioan I. Bogdan, trimise lui George Murnu când acesta nu 

se afla, al turi de dânsul, în capitala României.ă
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Ioan  I.  Bogdan  îi  fusese  lui  George  Murnu  profesor  la 

Universitate – deşi era numai cu patru ani mai vârstnic decât dânsul. 

I-a devenit protector, generos sprijinitor în activitate şi carier  şI, înă  

cele din urm , prietenul cel mai apropiat. Scrisorile p strate nu suntă ă  

numai texte care documenteaz  povestea nobilei prietenii dintre doiă  

intelectuali  români  de  elit .  Ele  sunt  chiar  faptele,  actele  deă  

comunicare de la  distan ,  care au creat  aceast  prietenie îns şi.ţă ă ă  

C ci  putem urm ri,  citindu-le,  felul  în  care  cei  doi  c rturari  s-auă ă ă  

apropiat unul de cel lalt prin ele. Aşa cum voi ar ta, scrisorile lui Ioană ă  

I.  Bogdan –  regret  c  nu le-am putut  descoperi  pe acelea  ale  luiă  

George  Murnu  c tre  Ioan  I.  Bogdan  –  au  stimulat  activitatea  luiă  

George  Murnu,  i-au  orientat  uneori  preocup rile,    i-au  încurajată  

realiz rile,  i-au înrâurit  puternic  mersul  vie ii  şi  al  carierei.  Acesteă ţ  

vechi scrisori ne dezv luie ă rolul cu totul excep ional pe care mareleţ  

slavist  l-a  avut  în  formarea,  des vârşirea  şi  manifestareaă  

personalit ii lui George Murnu în cultura româneascăţ ă.

Ioan I. Bogdan îndrum  şi încurajeaz  studiile bizantineă ă  

ale lui George Murnu. George Murnu a fost trimis la München, în 

1899, de Titu Maiorescu şi Ioan I. Bogdan cu scopul de a se specializa 

în bizantinologie pentru a acoperi apoi acest domeniu înc  insuficientă  

dezvoltat,  dar  indispensabil   istoriografiei  româneşti.  În  prima  sa 

scrisoare,  din  21  noiembrie  1899,  Ioan  I.  Bogdan  îi  schi eaz  unţ ă  

adev rat program de lucru, recomandându-i direc iile fundamentaleă ţ  

de cercetare în domeniul  bizantinisticii  de care se simte nevoia în 

cultura  româneasc .  E  un  program care  r mâne  valabil  şi  ast zi:ă ă ă  

“Doi-trei ani de studiu sub conducerea lui Krumbacher vor fi de ajuns 

ca s  po i face apoi studii de bizantinologie privitoare la noi. Eu credă ţ  

c - i  vei  g si  desigur  subiectul  cel  mai  potrivit;  în  tot  cazul,ă ţ ă  

Krumbacher  va  şti  s - i  dea  îndrum ri  mai  bune ca  mine.  Foarteă ţ ă  

interesant ar fi  un studiu complet al elementelor greceşti  în limba 

noastr , lucru care ai început s -l faci înc  la noi. (…) Ar avea interesă ă ă  

o  astfel  de  lucrare  şi  pentru  filologii  greci.  Interesant  ar  fi  din 

domeniul istoric un studiu asupra tuturor istoricilor bizantini la care se 
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g sesc noti e despre români; mai ales la cei vechi. Ar da îns  pu ină ţ ă ţ  

rezultate. Alt articol ar fi legisla ia bizantin  trecut  la noi; un studiuţ ă ă  

al tuturor codicelor de legi trecute la noi direct sau prin intermediul 

slavilor. Aceasta e îns  o lucrare juridic . Din domeniul istoriei literareă ă  

ar fi interesant un studiu asupra apocrifelor bizantine; întrucât însă 

acestea au trecut la noi mai toate prin intermediul bulgarilor, trebuie 

s  cunoşti tot atât de bine şi literatura veche bulg reasc . Din istoriaă ă ă  

bisericei cel mai important articol ar fi rela iile bisericilor noastre cuţ  

patriarhatul de Constantinopol. Dac  ai putea c p ta izvoare nou  şiă ă ă ă  

utiliza toate cele publicate de la Miklosich şi Müller încoace, ai putea 

da o lucrare însemnat  şi folositoare. Iat  câteva propuneri în fugaă ă  

condeiului. Consult -l pe Krumbacher asupra lor”.ă

Tot  în  1899,  intrat  în  comitetul  de  redac ie  al  revisteiţ  

“Convorbiri  literare”,  Ioan  I.  Bogdan  îi  cere  lui  George  Murnu  să 

colaboreze,  între  altele,  cu  informa ii  bibliografice  despre  studiileţ  

bizantine care “ne intereseaz ” dup  modelul revistei  ă ă Byzantinische 

Zeitschrift (18 decembrie 1899). La 17 februarie 1900, Ioan I. Bogdan 

se arat  satisf cut de proiectele lui George Murnu: “cele dou  lucr riă ă ă ă  

de  care-mi  scrii:  despre  elementul  grec  în  limba  român  şiă  

monografia asupra Tesaliei”; ele i se par destul “pentru tot timpul cât 

vei fi stat în str in tate”. Şi practic, gândindu-se la viitorul universitară ă  

al lui George Murnu, adaug : “Monografia i-ar putea servi ca tez  deă ţ ă  

agrega ie”,  îndemnându-l  st ruitor:  “Înainte  cum ai  apucat-o  !  Înţ ă  

curând vom fi colegi nu numai la Convorbiri, ci şi la Universitate”.

George Murnu îşi va lua totuşi doctoratul cu o lucrare despre 

elementul  românesc  în  lexicul  limbii  neogreceşti,  precedat  de  oă  

ampl  introducere istoric , privitoare la trecutul romanit ii balcanice.ă ă ăţ  

Ioan I. Bogdan îi scrie entuziasmat la 21 mai 1902: “Am primit teza ta 

şi am cetit-o. Te felicit din inim  pentru ea. E una din lucr rile celeă ă  

mai frumoase de filologie român  şi  nu m  îndoiesc c  va fi  bineă ă ă  

apreciat  peste  tot.  Se  vede  c  i-ai  însuşit  pe  deplin  metodaă ă ţ  

cercet rilor filologice, c ci nu e deloc mai pe jos decât lucr rile unuiă ă ă  

Miklosich  sau  Meyer  în  ce  priveşte  cercetarea  cuvintelor 
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împrumutate.  Perfecta  sobrietate  în  expunere  face  o  foarte  bună 

impresie pentru cine ştie c  aceasta e lucrarea unui om tân r; pareă ă  

mai mult a unui filolog încercat.  Sunt foarte interesante şi noti eleţ  

introductive, mai ales cele privitoare la Vlahia Mare, din care unele 

mi-erau necunoscute. Î i vei câştiga un mare merit dac  vei publica,ţ ă  

cum f g duieşti, o monografie detaliat  asupra acestei chestiuni. Mi-ă ă ă

nchipui  c  aceasta e lucrarea la care faci  aluzie în scrisoare şi  teă  

încurajez cu tot dinadinsul s-o duci la cap t cât mai în grab . Ea vaă ă  

avea importan  şi pentru istoria românilor de dincoace de Dun re.ţă ă  

Asupra tezei voi publica o noti  în Convorbirile din iulie”.ţă

Monografie asupra Vlahiei Mari, George Murnu nu a scris.  A 

elaborat,  în  schimb,  un  num r  de  contribu ii  privitoare  la  istoriaă ţ  

romanit ii  balcanice  în  lumina  izvoarelor  bizantine  pe  care  le-aăţ  

publicat  mai  întâi  în  “Convorbiri  literare”,  adunându-le  ulterior  în 

volumul  Vlahia Mare (Bucureşti, 1913). Ioan I. Bogdan l-a îndemnat 

mereu  s  continue  aceste  cercet ri  şi  s  le  publice  în  revistaă ă ă  

junimist , al c rei director devenise. Fiecare studiu din aceast  serieă ă ă  

a fost comentat şi elogiat de slavistul român în scrisorile sale c treă  

George Murnu cu o c ldur  încurajatoare unic . “Nu i-am mul umită ă ă ţ ţ  

nici pentru interesantul articol, pe care l-am publicat întocmai în no. 2 

din Convorbiri. L-am cetit cu mare pl cere şi trebuie s - i spun f r  să ă ţ ă ă ă 

te  linguşesc –  c  e  unul  din  cele  mai  bune articole  ce  s-au scrisă  

asupra  istoriei  vechi  române  (e  vorba  de  Când  şi  unde  se  ivesc 

românii  întâia dat  în istorie ?ă  CL, XXXIX, 1905, nr. 2, p. 97-112). 

Acum vor şti to i la ce se pot aştepta de la tine pentru acea parte dinţ  

istoria român  pe care numai un bun bizantinist poate s-o descurce.ă  

Dac  mi-ai  trimite  şi  studiul,  pe care-l  promi i  într-o  not ,  asupraă ţ ă  

Niculi eştilor,  bine ai face.  Unde ai ajuns cu studiul despre Nichitaţ  

Honiates ? E o aşa secet  în produc ia noastr  literar  şi ştiin ific  –ă ţ ă ă ţ ă  

mai ales a aşa-zişilor “colaboratori” de la Convorbiri, încât trebuie să 

m  adresez iar şi ie, ca unui vrednic şi statornic prieten, s  m  scapiă ă ţ ă ă  

din încurc tur ”  (14 februarie 1905).  Când studiul  promis soseşte,ă ă  

Bogdan îi scrie: “Articolul t u Kekaumenos şi românii în veacul XIă  l-
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am primit, l-am cetit, l-am g sit foarte interesant şi foarte bine scrisă  

şi-l voi publica întreg în num rul de iulie şi august al Convorbirilor. Seă  

va tip ri aşa cum doreşti, îns  va fi imposibil s  se p streze clişeele,ă ă ă ă  

ca s -l po i scoate în volum împreun  cu alte articole; la tipografie seă ţ ă  

stric  za ul dup  ce se tip reşte num rul revistei. Se poate cel multă ţ ă ă ă  

scoate un «Separatabdruck» cu copert  şi la aceasta se opune Socecă  

aproape  totdeauna,  când  nu  se  pl teşte  edi ie  separat .  Eu  voiă ţ ă  

încerca s  înduplec pe Socec a- i face gratis aceast  edi ie, iar dacă ţ ă ţ ă 

nu va vrea,  vom cotiza noi,  membrii  Comitetului  de redac ie”  (15ţ  

iunie 1905). Dup  tip rirea studiului în “Convorbiri literare”, XXXIX,ă ă  

1905, nr. 7-8, p. 577-650, Ioan I. Bogdan îi scrie iar şi (26 septembrieă  

1905): “Doream s - i exprim din nou marea mea mul umire pentruă ţ ţ  

studiul despre Kekaumenos, care î i  face cinste şi  ie şi  revistei înţ ţ  

care a ieşit. M  bucur c  modul cum s-a tip rit te satisface; mi-am dată ă ă  

osteneal  s  ias  cu cât se poate mai pu ine greşeli şi tot m  tem să ă ă ţ ă ă 

nu se fi  strecurat  unele în textele greceşti.  Îmi  r mâne un singură  

regret,  c  nu  l-am  putut  îndupleca  pe  Socec  s - i  fac  o  edi ieă ă ţ ă ţ  

separat  gratis. Greşala aceasta se va putea repara mai târziu, cândă  

vei fi în pozi ie de a- i scoate mai multe studii într-un volum”.ţ ţ

Mai  multe  scrisori,  în  acelaşi  spirit,  se  ocup  de  tip rireaă ă  

memoriului  lui  George  Murnu  despre  p r ile  privitoare  la  istoriaă ţ  

Asanizilor din Nichita Choniates. Şi în cazul acestei contribu ii a luiţ  

George Murnu, Ioan I. Bogdan s-a îngrijit nu numai de tip rire, ci şi deă  

procurarea fondurilor pentru aceasta, de admiterea lui la Academia 

Român  şi  înscrierea  între  publica iile  ei,  de  difuzarea  textului  înă ţ  

lumea ştiin ific  şi academic . “Traducerea lui Akominatos trimite-oţ ă ă  

la Academie cât mai degrab , cu cererea de a fi publicat  în Anale; iă ă ţ  

se va pl ti dup  num rul coalelor de tipar, c ci  în anul acesta s-aă ă ă ă  

înscris în buget pentru prima oar  o sum  pentru plata memoriilor, miă ă  

se pare câte 40 sau 50 fr. de coal . Dac  s-ar tip ri într-un volumă ă ă  

separat, n-ai primi decât o sum  de exemplare, pe care n-ai aveaă  

unde s  le plasezi. Oricât ai c p ta pentru memoriul t u, aceasta ar fiă ă ă ă  

o  sum  mic ;  tu  trebuie  s  ceri  un  ajutor  mai  mare  pentruă ă ă  

116



325 117

continuarea studiilor tale şi bani se g sesc oricând, dac  nu lipseşteă ă  

bun voin a membrilor delega iei. În privin a aceasta eu voi lua întâiă ţ ţ ţ  

informa ii  şi  apoi  î i  voi  scrie  în  ce  sens  trebuie  s  te  adreseziţ ţ ă  

Academiei. Va trebui s  scrii atunci şi o scrisoare lui Kalinderu, c ruiaă ă  

îi place s  fie rugat personal, şi una lui Sturza, care va fi, cred, cuă  

toat  inima pentru tine, ca om care a pre uit totdeauna pe oameniiă ţ  

de ştiin ” (26 septembrie 1905). Alte scrisori pe aceeaşi tem : la 1ţă ă  

octombrie 1905: “În şedin a de ieri a Academiei a prezentat Bianuţ  

memoriul  t u  asupra  lui  Nichita  Akominatos  şi  peti ia  ta…”;  la  9ă ţ  

octombrie  1905:  “Asupra  memoriului  t u  s-a  luat  în  şedin a  deă ţ  

alalt ieri, în urma raportului meu, hot rârea de a fi tip rit în Analeleă ă ă  

Academiei,  cu  textul  grecesc  la  un  loc.  Tiparul  poate  s  înceapă ă 

îndat ,  dar  cel  pu in  o  corectur ,  iar  pentru  textul  grecesc  dou ,ă ţ ă ă  

trebuie s  faci tu. i se vor trimite corecturile la München. Dl. Sturdzaă Ţ  

a fost foarte mul umit de traducerea ta şi el a st ruit mai mult s  seţ ă ă  

publice şi originalul paralel cu ea. Ar dori s  faci tot aşa şi cu ceilal iă ţ  

scriitori bizantini cari au o importan  pentru istoria român ”.ţă ă

La 13 decembrie 1906, Ioan I. Bogdan îl informeaz  pe Georgeă  

Murnu c  a publicat prima parte a unui articol despre Vlahia Mare înă  

num rul din decembrie (ă Vlahia Mare de la 1205-1903, CL, XL, 1906, 

p.  1110-1116;  XLI,  1907,  p.  810-824)  şi  c  aşteapt  continuareaă ă  

pentru num rul din februarie. Deşi renun  la direc ia “Convorbirilor”ă ţă ţ  

îl  îndeamn  pe George Murnu  s  continue colaborarea  cu  Simionă ă  

Mehedin i, succesorul s u.ţ ă

Ioan  Bogdan  şi  t lm cirea  ă ă Iliadei de  c tre  Georgeă  

Murnu. Lui Ioan I. Bogdan i se datoreaz  în m sur  hot râtoare nuă ă ă ă  

numai  tip rirea  t lm cirii  ă ă ă Iliadei lui  George  Murnu  în  “Convorbiri 

literare” conduse de el, apoi în volum, dar chiar, aş zice, elaborarea 

acestei lucr ri literare într-un timp record de c tre autorul ei. Înc  dină ă ă  

18 decembrie 1899, el aflase despre faptul c  George Murnu ar fi dată  

lui  Mihail  Dragomirescu cântul  I  al  celebrei  traduceri.  Îl  îndeamnă 

st ruitor s -i trimit  continuarea numai pentru “Convorbirile” al c roră ă ă ă  

redactor  devenise.  Iar  când  George  Murnu  se  execut ,  el  îi  scrieă  
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urm toarele rânduri, la 17 ianuarie 1900: “Drag  Murnache, dac  ai fiă ă ă  

în Bucureşti,  te-aş s ruta de o mie de ori:  traducerea din  ă Iliada e 

admirabil .  Ne-a pl cut la to i  şi  n-avem decât s  te felicit m dină ă ţ ă ă  

toat  inima  pentru  aceast  însemnat  oper  literar .  Dac  veiă ă ă ă ă ă  

traduce întreaga Iliad  aşa,  î i  faci  un monument  nepieritor.  Aş  fiă ţ  

foarte fericit s  cap t de la tine continuarea…”. De acum înainte, Ioană ă  

I. Bogdan îi va cere st ruitor, George Murnu va trimite, Ioan I. Bogdană  

va elogia, va îndemna, chiar va îndrepta textul şi  Iliada se public ,ă  

cânt dup  cânt, în “Convorbirile literare” din anii 1900-1905. La 17ă  

februarie 1900: “Traducerea ta din Iliada e o lucrare de mare valoare 

şi dac  ai tradus  o mare parte dintr-însa, apoi trebuie s - i spun că ă ă ţ ă 

ai  întrecut toate aştept rile noastre”.  Şi,  dup  unele propuneri  deă ă  

modific ri:  “ i-aş  trimite  corectura  îndat ,  ca  s  vezi  schimb rileă Ţ ă ă ă  

eventuale  ce  am  vrea  s  le  introducem,  bineîn eles  numai  cuă ţ  

consim mântul t u. C ci, la urma urmelor, oricât de severi critici amţă ă ă  

fi, tot autorul are mai mult drept asupra produc iunii sale. Noi însţ ă 

care suntem geloşi de frumuse ea traducerii tale, am vrea s-o facemţ  

şi mai frumoas . Te rog s -mi r spunzi îndat  dac  po i s -mi trimi iă ă ă ă ă ţ ă ţ  

cântul al III-lea pân  la 5 martie cel mai târziu”.ă

La  26  iulie  1900:  “Drag  Murnule,  traducerea  ta  nu  e  oă  

traducere obicinuit : e o traducere excelent  din toate punctele deă ă  

vedere şi dac  Dumnezeu î i va da s n tate şi via  ca s-o termini,ă ţ ă ă ţă  

vei  putea  s  mori  liniştit  c  ai  f cut  ceva  pentru  neam.  Cei  maiă ă ă  

entuziasma i suntem eu şi Mihalache Dragomirescu; le place mult şiţ  

celorlal i;  sunt unii  care nu o gust ,  fiindc  nu au nici  o pricepereţ ă ă  

pentru frumuse ile clasice (…) Bog ia de expresie e ceva uimitor laţ ăţ  

tine  şi  modul  cum  ai  ştiut  s  pui  la  contribu ie  dialectele  e  deă ţ  

admirat”.

La 20 octombrie 1900: “Cântul III l-am cetit la mine în sâmb taă  

trecut . A pl cut foarte mult tuturor. E cel mai bine tradus încât cuă ă  

greu  şi-ar  putea  cineva  închipui  o  traducere  mai  bun .  Eu  suntă  

încântat  de el  şi  nu- i  spun aceasta  ca s  te  linguşesc sau s  teţ ă ă  

îndemn la traducerea celorlalte cânturi; n-ai nevoie nici de linguşire, 
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nici  de îndemn;  al  doilea  l-ai  avut  totdeauna de la  tine,  întâia  ai 

dispre uit-o totdeauna, cum am despre uit-o şi eu. Am nem rginitaţ ţ ă  

satisfac ie c  un fost elev al meu şi un actual prieten pre uit nu numaiţ ă ţ  

c  a îndeplinit speran ele ce pusesem în el, dar le-a dep şit cu mult,ă ţ ă  

spre cinstirea lui şi a neamului. Traducerea Iliadei, dac - i va ajutaă ţ  

Dumnezeu  s-o  sfârşeşti,  va  fi  o  lucrare  monumental  a  limbeiă  

române. S - i ajute ! Aceasta e tot ce- i doresc acum”.ă ţ ţ

La 10 ianuarie 1901: “Cântul III din Iliada a fost cetit de mul iţ  

cu entuziasm şi mul i m  întreab  de tine. Eu le r spund la to i: o sţ ă ă ă ţ ă 

vede i ce are s  ne dea de aci nainte. Pe când crezi c  po i s -miţ ă ă ţ ă  

trimi i Cântul IV? Pe cât îmi spuneai, o parte o ai tradus . Coşbuc mi-aţ ă  

f g duit  Infernul  lui  Dante,  din  care  mi-a  cetit  câteva  cântece,ă ă  

traduse admirabil de frumos. Când literatura român  va avea acesteă  

dou  mari opere traduse de tine şi de Coşbuc, atunci va putea zice că ă 

posed  şi ea traduceri care egaleaz  originalele, c ci pân  acum n-ă ă ă ă

are”.

La 23 noiembrie 1901: “Cântul V, care e tot aşa de frumos ca 

celelalte, îl voi pune în numerile din ianuarie şi februarie… L-am cetit 

împreun  în dou  sâmbete; la cetire a fost şi Iosif care e încântat deă ă  

traducerea ta. Nu mai pu in încântat e Vlahu , cu care am vorbitţ ţă  

odat  despre ea. Provincialismele de care te temi c  nu vor pl cea leă ă ă  

g sesc foarte potrivite: cum vrei s  îmbun t eşti limba literar  dacă ă ă ăţ ă ă 

nu împrumut m din dialecte ceea ce e bun ? Curajul şi priceperea cuă  

care faci aceste împrumuturi sunt de admirat.”

Aproape c  nu e scrisoare a lui Ioan I. Bogdan c tre Georgeă ă  

Murnu în care s  nu întâlnim formula devenit  stereotip : cântul ă ă ă n l-

am primit,  când  îmi  trimi i  cântul  ţ n  1Ă  sau  “ce  ai  de  gând  cu 

Iliada ?”.

I-a fost dat tot lui Ioan I. Bogdan, aşa cum reiese din scrisorile 

c tre George Murnu, s  se intereseze de publicarea în volum a primeiă ă  

edi ii a ţ Iliadei, pentru care a întreprins demersuri la Institutul Minerva 

şi, prin Spiru Haret, la Carol Göbl, în 1905 (15 iunie 1905). Tot el se 
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îngrijeşte  de  premierea  t lm cirii  de c tre  Academia  Român  (26ă ă ă ă  

septembrie 1905, 13 decembrie 1906).

Ioan I.  Bogdan şi  studiile arheologice şi  de istorie a 

artei ale lui George Murnu. Ioan Bogdan s-a preocupat st ruitor deă  

crearea unei situa ii universitare pentru George Murnu. În scrisorileţ  

sale c tre acesta sunt numeroase informa ii despre posibilit ile deă ţ ăţ  

viitor  privind crearea unei  catedre la Bucureşti  sau la Iaşi,  despre 

dificult ile din prezent, despre eventualii  contracandida i pe care-iăţ ţ  

evalueaz  şi-i compar  cu candidatul s u. Dominant  îns  în scrisorileă ă ă ă ă  

sale – adesea nu lipsite de savoare şi de umor – este preocuparea de 

a-l determina pe George Murnu s  scrie cât mai mult sau s  aduneă ă  

material,  profitând  de  şederea  sa  în  str in tate,  pentru  lucr riă ă ă  

viitoare, s  publice în revistele str ine de prestigiu, pentru a se faceă ă  

cunoscut şi apreciat în lumea ştiin ific  şi, nu în ultimul rând, s -şiţ ă ă  

prelungeasc  şederea  în  mediul  academic  al  Europei  occidentale,ă  

des vârşindu-şi forma ia ştiin ific . În acest scop el se str duieşte să ţ ţ ă ă ă 

ob in  burse  pentru  protejatul  s u  –  fie  apelând  la  Ministerulţ ă ă  

Instruc iunii Publice, unde Spiru Haret era câştigat acestei cauze, fieţ  

la Academia Român . “Te-ai gândit foarte bine şi te-aş sf tui şi eu să ă ă 

faci tot posibilul s  mai r mâi un an la München, ca s - i preg teşti oă ă ă ţ ă  

frumoas  tez  de  abilitare  sau  agrega ie.  În  ar  n-o  po i  lucra.ă ă ţ ţ ă ţ  

Material b nuiesc c  ai. Ş-apoi mai e altceva: într-un an de zile înă ă  

München po i s - i aduni material pentru mai multe lucr ri, care s  leţ ă ţ ă ă  

termini apoi în ar . Dac  te pot servi la prelungirea congediului o voiţ ă ă  

face cu cea mai mare pl cere, îndat  ce m  voi întoarce în Bucureşti”ă ă ă  

(22 iulie 1901).

“Drag  Murnule, tu s  r mâi înc  un an în Germania, dacă ă ă ă ă 

tip reşti şi st ruieşte ca teza s  intre în revista lui Krumbacher. S  nuă ă ă ă  

te descurajezi deloc dac  vei aştepta ceva mai mult locul ce de acumă  

îl meri i; c  vei ajunge acolo unde trebuie s  ajungi sunt pe deplinţ ă ă  

încredin at:  ai  şi  merite  şi  sunt  şi  oameni  care  te  apreciaz ”  (8ţ ă  

septembrie 1901).

120



325 121

La 5 noiembrie 1902, Ioan I. Bogdan îi comunica lui George 

Murnu c  a fost invitat s  propun  doi tineri pentru a merge pentruă ă ă  

doi ani la şcolile de arheologie (germane sau franceze) din Atena şi 

Roma. “M-am gândit în primul rând la tine, pentru Atena” – scrie el 

tân rului doctor de la München. “B nuiesc c  ministrul, în urma uneiă ă ă  

conversa ii ce am avut cu dânsul şi poate şi pentru alte motive, seţ  

gândeşte s  preg teasc  doi profesori pentru arheologie şi e dispusă ă ă  

s  le pun  unele fonduri la dispozi ie pentru aceasta. Scrie-mi dac  aiă ă ţ ă  

merge, ca s  ştiu s  dau un r spuns definitiv când mi se va cere”. Laă ă ă  

5 februarie 1903, Ioan I. Bogdan îi comunic  lui George Murnu: “Amă  

vorbit  s pt mâna  trecut  cu  Haret  despre  bursa  la  Atena;  şi  s-aă ă ă  

ar tat  foarte  binevoitor  şi  crede c  va avea  pentru  toamn  baniiă ă ă  

trebuincioşi.  Pân  atunci  se va informa pe cale diplomatic ,  de laă ă  

ministrul  nostru din Atena şi  de la cel  din Berlin,  dac  ai putea fiă  

primit în şcoala german  de acolo (Atena); îmi va comunica rezultatulă  

îndat  ce-l va avea”. Aşa a început, tot prin grija lui Ioan I. Bogdan,ă  

aliat  cu  Spiru  Haret,  al  doilea  ciclu  de  peregrin ri  de  studii  prină  

Europa ale lui George Murnu, la care ne-am referit mai sus. Ioan I. 

Bogdan va r mâne pân  în 1907, când George Murnu revine în ar ,ă ă ţ ă  

principalul s u sprijinitor şi se va îngriji de prelungirea burselor şi deă  

ob inerea ajutoarelor pentru excursiuni arheologice.ţ

La 13 decembrie 1906, comunicându-i lui George Murnu c  aă  

ob inut din partea consiliului  facult ii  aprobarea pentru a se cereţ ăţ  

ministrului reînfiin area catedrei de arheologie, Ioan I. Bogdan îi cereţ  

s  preg teasc  dou  lucr ri  de  arheologie  antic ,  pe  lâng  celeă ă ă ă ă ă ă  

elaborate pân  atunci, una de erudi ie, alta de popularizare, pentru aă ţ  

putea astfel ob ine cel pu in suplinirea catedrei reînfiin ate. El a statţ ţ ţ  

astfel  la originea lucr rilor  lui  George Murnuă ,  Portretul  elin.  Studiu 

iconografic din arheologia clasică, Bucureşti, 1908; Arheologia clasică  

şi rostul ei la noi, "Convorbiri Literare", XLII, 1908, nr. 10, p. 349-363; 

Monumente antice din Roma, Descriere şi impresii, Bucureşti, 1908, 

272 p.
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Am v zut pân  acum rolul pe care Ioan I. Bogdan l-a avut înă ă  

sus inerea  activit ii  de  bizantinist,  de  t lm citor  al  ţ ăţ ă ă Iliadei şi  de 

profesor de istoria artei şi de arheologie a lui George Murnu. Putem 

în elege din faptele  redate f r  comentarii,  din  cuvintele  pline deţ ă ă  

nobil  generozitate  şi  fr easc  solicitudine  ale  acestui  mareă ăţ ă  

profesor,  autentic  intelectual  şi  adev rat  patriot  care  a  fost  Ioană  

Bogdan,  de ce amintirea lui  a  r mas atât  de profund întip rit  înă ă ă  

memoria  lui  George  Murnu.  Nu  f r  emo ie,  am citit  pe  una  dină ă ţ  

ultimele variante inedite ale Iliadei, cea socotit , la 25 august 1953,ă  

definitiv  de c tre poet,  urm toarea dedica ie,  aşternut  de mânaă ă ă ţ ă  

tremurând  a b trânului academician: “Asemenea, sufletului de mareă ă  

protector şi prieten, savant, ilustru istoric Ioan Bogdan, în calitate de 

profesor şi decan al Facult ii de litere din Bucureşti, precum şi caăţ  

membru al Academiei Române continuu devotat şi binef c tor al meuă ă  

şi pre uitor al activit ii mele ştiin ifice şi literare, care mi-a dat, înţ ăţ ţ  

momentele  cele  mai  grele,  rangul  cel  mai  onorific  al  vie ii  mele,ţ  

recunosc tor  George  Murnu/  R posatului  Spiru  Haret,  ministru  deă ă  

instruc ie, întemeietor al înv mântului public, generos binevoitor alţ ăţă  

tinere ii mele pe timpul studiilor în ar  şi str in tate – şi în genere –ţ ţ ă ă ă  

recunosc tor George Murnu”.ă

Alte  dest inuiri  ale  lui  Ioan  I.  Bogdan  c tre  Georgeă ă  

Murnu. Din coresponden a lui Ioan Bogdan cu George Murnu putemţ  

îns  spicui  şi  alte  elemente  de  cel  mai  mare  interes  pentruă  

caracterizarea moral  a marelui slavist, pentru în elegerea felului înă ţ  

care  concepea  el  menirea  public  a  c rturarului,  ca  şi  pentruă ă  

ilustrarea reac iei sale fa  de societatea în mijlocul c reia tr ia.ţ ţă ă ă

Nu o  dat  scrisorile  lui  Ioan  I.  Bogdan  cuprind  caracteriz riă ă  

foarte aspre ale ambian ei universitare, infestate de politicianism, darţ  

şi expresia speran ei lui în victoria binelui, în biruin a oamenilor deţ ţ  

caracter, devota i adev rului. Iat  câteva cuvinte tipice. La 28 maiţ ă ă  

1901: “Niciodat  interesele politice de coterie nu s-au accentuat cuă  

atâta  dezinvoltur  în  Universitate  ca  acum:  greşelile  f cute  deă ă  

guvernul trecut au încurajat pe cel actual s  calce pe aceeaşi urm  şiă ă  
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în cazul de care te interesai cu drept cuvânt tu, numai st ruin eleă ţ  

prietenilor  politici  au  f cut  s  izbândeasc  candidatul  care  nu  seă ă ă  

remarcase prin nimic deosebit şi care nu se va remarca probabil nici 

de aici înainte cu nimic. (…) Când te vei întoarce în ar  şi vei afla totţ ă  

ce s-a esut şi se ese aici împotriva noastr , te vei mira desigur cţ ţ ă ă 

am  ajuns  m car  acolo  unde  suntem,  c ci,  din  nenorocire,ă ă  

mediocrit ile şirete şi lipsite de caracter sunt sprijinite, talentele şiăţ  

caracterele persecutate; oamenii cinsti i puşi la o parte, ho ii şi mişeiiţ ţ  

în  fruntea  afacerilor.  Şi  ce  e  mai  trist,  nu  e  nici  un  semn  de 

îndreptare. ara st  ast zi mai r u decât o vezi tu de departe, cuŢ ă ă ă  

mult mai r u. Dar s  nu te descurajeze toate acestea, cum nu mă ă ă 

descurajeaz  nici pe mine. Dac  n-aş crede în îndreptare, n-aş maiă ă  

face nimic. În pustiul din jurul nostru se v d îns , pe ici  pe colea,ă ă  

suflete nobile, oameni dezinteresa i şi devota i ştiin ei şi neamului.ţ ţ ţ  

Dac  aceştia se vor înmul i, munca noastr  va avea rezultate. Tu eştiă ţ ă  

şi trebuie s  r mâi unul din cei mai harnici şi mai devota i”.ă ă ţ

Sau, vorbind despre Nicolae Iorga, la 10 ianuarie 1901: “Ştii 

cât in la el şi cât am f cut pentru el; e un om de mare valoare şi maiţ ă  

pe sus de toate – lucru rar în ara noastr  – e un om de caracter.ţ ă  

Pentru aceasta e persecutat de mişei cu furie oarb . Dar persecu iaă ţ  

lor se întoarce împotriva lor ceea ce le-am spus eu acum câ iva ani seţ  

adevereşte acum: Iorga se va impune la noi prin str in tate. Vomă ă  

vedea ce vor mai zice Tocileştii  şi  Urecheştii  când vom reproduce 

judecata lui Krumbacher asupra lui: asupra omului cu care Academia 

Român , prostit  de Tocileşti şi Urecheşti, nu vrea s  mai aib  a face.ă ă ă ă  

Triste st ri  şi  triste personagii  !  Vom trece îns  şi  acest hop, c ciă ă ă  

meritul  nu  poate  fi  pentru  totdeauna  îngropat  !  Dac  am  fostă  

calomniat şi batjocorit în timpul din urm , apoi cauza e tocmai c  amă ă  

c utat s  scot acest merit la iveal  şi, slav  Domnului, în unele amă ă ă ă  

izbutit. Mul mirea ce mi-o d  aceast  izbând  e pentru mine singuraţă ă ă ă  

r splat  la care aspir şi conştiin a c  în sufletul meu nu se pot furişaă ă ţ ă  

sentimentele josnice ale l comiei şi invidiei, m  face s  fiu liniştit şiă ă ă  
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s  privesc cu dispre  zvârcolirile neputincioşilor invidioşi. Cu dragosteă ţ  

fr easc , al t u prieten”.ăţ ă ă

Sau alt dat , exprimând îngrijor ri pentru starea s n t ii luiă ă ă ă ă ăţ  

Şt. O. Iosif: “Talentele sunt aşa de rare la noi, încât dac  ai cât deă  

pu in  dragoste pentru literatura noastr , î i tremur  inima la gândulţ ă ă ţ ă  

c  unul sau altul din cei ce au dovedit talente reale şi promit multă  

pentru viitor, pot s  se sting  înainte de a da tot ce aştept m de laă ă ă  

dânşii. Coşbuc e şi el în cazul acesta” (28 mai 1901).

Ultima  scrisoare  a  lui  Ioan  I.  Bogdan  c tre  Georgeă  

Murnu. La 12 martie 1919, Ioan I. Bogdan îi adreseaz  lui Georgeă  

Murnu – care, la Paris, unde încerca s -şi duc  pân  la cap t misiuneaă ă ă ă  

politic  în  serviciul  cauzei  aromâneşti,  îşi  pierde  so ia,  r pus  deă ţ ă ă  

boal  – o scrisoare de condolean e. Aceast  scrisoare, ultima pe careă ţ ă  

Ioan  I.  Bogdan,  el  însuşi  grav  bolnav,  i-a  trimis-o  prietenului  s uă  

înainte de a se stinge din via , la 1 iunie 1919, cuprinde totodatţă ă 

comunic ri despre starea grav  a Bucureştiului, abia eliberat de subă ă  

ocupa ia trupelor  germane,  împ rt şeşte temerile autorului  despreţ ă ă  

eventuale noi conflicte cu ruşii şi ungurii pentru provinciile româneşti 

reunite cu ara, descrie, pe un ton amar, înr ut irea st rii s n t iiţ ă ăţ ă ă ă ăţ  

profesorului  care  îns  nu  uit  nici  de  aceast  dat  s -şi  exprimeă ă ă ă ă  

bucuria pentru recenta apari ie în volum a ţ Iliadei şi pentru progresul 

traducerii Odiseii de c tre George Murnu, de care a aflat. Cu discre ieă ţ  

dar cu evident  emo ie, Ioan I. Bogdan d  glas satisfac iei sale pentruă ţ ă ţ  

a fi apucat s  vad  împlinirea idealului na ional, realizarea Românieiă ă ţ  

Mari, declarând cu simplitate: “Aş fi fericit dac  aş pl ti chiar cu via aă ă ţ  

acest  bine”.  În  arhiva lui  George Murnu s-a p strat  scrisoarea deă  

r spuns, netrimis , pe care acesta i-o adresa lui Ioan I. Bogdan la 9ă ă  

iunie 1919, la o s pt mân  dup  ce marele slavist se stinsese dină ă ă ă  

via ; aflând, probabil în ultimul moment, dup  redactarea ei, tristaţă ă  

ştire,  homeridul  român a p strat epistola  între hârtiile  sale.  Era oă  

încercare de a-şi îmb rb ta prietenul bolnav, cultivându-i speran eleă ă ţ  

de îns n toşire, în cuvinte de mare c ldur  şi delicate e sufletească ă ă ă ţ ă 

şi, în acelaşi timp, o m rturisire a datoriei de recunoştin  pentru totă ţă  

124



325 125

sprijinul  de  care  se  bucurase  din  partea  lui.  Dispari ia  celui  maiţ  

apropiat prieten, curând dup  cea a so iei, a marcat profund destinulă ţ  

personal  al  lui  George Murnu. El  nu a mai fost  niciodat  la fel  deă  

productiv  ca  pân  atunci,  la  fel  de  încrez tor  în  viitor,  la  fel  deă ă  

entuziast în activitatea sa ştiin ific , iar de câte ori venea vorba, înţ ă  

conversa iile sale, despre Ioan I. Bogdan, lacrimile îi împânzeau ochii,ţ  

ne spune fiica sa, Iulia Murnu.

Scrisorile inedite ale lui Ioan I. Bogdan c tre George Murnu,ă  

m rturii  ale  unei  exemplare  prietenii  intelectuale  şi  documenteă  

pre ioase pentru istoria vie ii universitare şi academice româneşti laţ ţ  

începutul  veacului  XX,  merit ,  cred,  s  fie  re inute  şi  ca  pieseă ă ţ  

vrednice  de  aten ie  din  dosarul  istoric  al  începuturilor  studiilorţ  

bizantine şi sud-est-europene în România. Am inut s  le semnalezţ ă  

aici  înainte de a le da publicit ii  în întregime,  al turi  de celelalteăţ ă  

scrisori şi acte de cel mai mare interes din arhiva neb nuit de bogată ă 

a lui George Murnu.

    * Scrisorile lui Ioan I. Bogdan c tre George Murnu au fostă  

folosite ca izvoare de fiicele lui George Murnu, regretatele 

doamne Ecaterina Murnu-Filionescu şi Iulia Murnu, pentru 

elaborarea monografiei  închinate p rintelui  lor,  ă George 

Murnu poetul homerid, Editura Albatros, Bucureşti, 1979, 

unde  sunt  reproduse  citate  semnificative  din  ele.  La 

îndemnul  doamnei  Iulia  Murnu,  am  dedicat  acestor 

scrisori  articolul  reprodus  aici,  ini ial  o  comunicare,ţ  

sus inut  la  Asocia ia  Slaviştilor  din  România,  în  anulţ ă ţ  

1988,  într-o  şedin  consacrat  memoriei  lui  Ioan  I.ţă ă  

Bogdan.
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NICOLAE B NESCU Ă

(1878 – 1971)

BIZAN UL V ZUT DE LA DUN REA DE JOSŢ Ă Ă

Date  biografice.  Nicolae  B nescuă 1 s-a  n scut  la  16ă  

decembrie 1878, la C l raşi. Era fiul avocatului Petre B nescu şi ală ă ă  

so iei  acestuia,  Ecaterina,  n scut  Dr gul nescu.  Dintre  numeroşiiţ ă ă ă ă  

copii ai familiei – erau paisprezece fra i şi surori – s-a mai distins înţ  

chip deosebit magistratul Ovidiu B nescu, remarcabil jurist.ă

Dup  ce şi-a încheiat studiile  elementare la  G eşti,  Nicolaeă ă  

B nescu a  urmat  cursurile  liceului  “Sfântul  Sava”  şi  s-a  înscris  laă  

Facultatea de Litere şi Filozofie a Universit ii din Bucureşti. I-au fostăţ  

aici  profesori  Bogdan  Petriceicu  Hasdeu,  Grigore  Tocilescu,  Ovid 

Densuşianu,  Dimire  Onciul  şi  Nicolae  Iorga.  A  c p tat  o  îndoită ă ă 

forma ie,  filologic  şi  istoric ,  fiind  atras  cu  deosebire  de  studiileţ ă ă  

clasice şi însuşindu-şi limbile latin  şi greac .ă ă

Licen iat în 1901, a fost numit profesor de limba francez  la unţ ă  

liceu din Craiova. În 1907 a devenit revizor şcolar al Argeşului, iar 

între anii 1907 şI 1910 a func ionat ca director al liceului “Dimitrieţ  

Cantemir” din Bucureşti. A fost apoi numit director de studii la liceul 

militar de elit  “M n stirea Dealului”.ă ă ă

Între anii  1910 şi  1912,  Nicolae B nescu a poposit,  pentruă  

des vârşirea  studiilor  sale,  la  München.  A  preg tit  aici,  subă ă  

îndrumarea lui  August Heisenberg,  urmaşul  lui  Karl  Krumbacher la 

conducerea celebrului  Institut  für  Byzantinistik und Neugriechische 

Philologie, doctoratul în bizantinologie şi studii neogreceşti cu o teză 

de filologie,  consacrat  evolu iei  formelor  de viitor  ale  verbului  înă ţ  

limba greac  din  perioada bizantin  timpurie  pân  în  neogreacă ă ă ă2. 

Sus inut  public, teza i-a adus autorului ei titlul de doctor ţ ă magna cum 

laude al Universit ii bavareze. Pe parcursul întregii lui vie i, Nicolaeăţ ţ  

B nescu  a  p strat  leg turile  cele  mai  strânse  de  colaborare  cuă ă ă  

1 
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importantul centru de studii bizantine şi neogreceşti de la München, 

mult  vreme o adev rat  capital  a bizantinologiei mondiale. A fost,ă ă ă ă  

din  1913 pân  în  1964,  corespondentul  oficial  pentru  România  ală  

rubricii bibliografice din Byzantinische Zeitschrift, cea mai importantă 

revist  de  bizantinologie,  care  îndeplineşte  şi  ast zi  oficiul  deă ă  

informare bibliografic  în materie, la nivelul cel mai înalt cu putin .ă ţă

Participant activ la r zboiul balcanic, în calitate de ofi er deă ţ  

rezerv , Nicolae B nescu a inut s -şI  publice jurnalul  personal  deă ă ţ ă  

campanie, document de impresionant  vibra ie patriotică ţ ă3.

Dup  înf ptuirea Unirii celei mari, Nicolae B nescu a func ionat,ă ă ă ţ  

între  1919  şI  1938,  ca  titular  al  catedrei  de  bizantinologie  la 

Universitatea Daciei Superioare, înfiin ate la Cluj. A fost, în anii 1919-ţ

1923, decan şi apoi prodecan al Facult ii  de Litere şi Filozofie, înăţ  

1923-1924 rector, iar în 1924-1925 prorector al acestei Universit i.ăţ

În  anul  1938,  în  urma  decesului  profesorului  Demostene 

Russo, a fost invitat s  preia catedra de istorie a Bizan ului  de laă ţ  

Universitatea din Bucureşti. A fost titularul acestei catedre, împ r ite,ă ţ  

din 1940, cu profesorul Vasile Grecu, refugiat de la Cern u i, după ţ ă 

cedarea Nordului  Bucovinei,  pân  în  1947,  când a  fost  pensionat.ă  

Dup  asasinarea lui Nicolae Iorga, pe care a înfierat-o cu mult curaj, aă  

devenit director al Institutului de Studii Bizantine şi al Institutului de 

Studii  Sud-Est  Europene,  fondate  de  marele  înv at,  a  preluatăţ  

conducerea redac iei ţ Revistei istorice şi a f cut parte din comitetul deă  

redac ie  al  prestigioasei  ţ Revue  historique  du  Sud-Est  européen, 

întemeiat  de acelaşi  înaintaş şi  maestru venerat.  A de inut toateă ţ  

aceste îns rcin ri pân  la restructurarea de c tre regimul comunist aă ă ă ă  

înv mântului şi a organiz rii cercet rii ştiin ifice, în anii 1947-1948.ăţă ă ă ţ

În 1919, Nicolae B nescu a devenit membru corespondent ală  

Academiei Române, iar în 1938, membru activ. Începând din 1940 a 

fost  secretarul  sec iei  istorice  a  Academiei,  desf şurând  o  bogatţ ă ă 

activitate  organizatoric  pe  acest  t râm.  A  fost  vicepreşedinteleă ă  

venerabilei institu ii din 1946 şi pân  în 1948, anul aşa zisei reforme,ţ ă  

de  fapt  al  aservirii  ei  de c tre  statul  comunist,  ac iune împotrivaă ţ  
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c reia a protestat public, ceea ce i-a adus excluderea din rândurileă  

membrilor Academiei. A fost repus în drepturi post mortem, la 3 iulie 

1990. 

Activitatea ştiin ific  a lui Nicolae B nescu a fost r spl tit  şiţ ă ă ă ă ă  

cu  recunoaşteri  venite  de  peste  hotare.  Proclamat,  în  anul  1937, 

doctor honoris causa al Universit ii din Atena, a fost ales membru alăţ  

Societ ii de Studii Bizantine din capitala Greciei, a f cut parte, de laăţ ă  

înfiin area  ei,  în  1924,  din  comitetul  de  direc ie  al  revisteiţ ţ  

interna ionale de studii bizantine ţ Byzantion, editate la Bruxelles, din 

ini iativa lui Henri Grégoire. În anul 1958, când Nicolae B nescu eraţ ă  

privit, în ar , cu suspiciune, din pricina atitudinii sale v dit potrivniceţ ă ă  

comunismului, Revue des études byzantines din Paris i-a închinat, cu 

prilejul anivers rii a 80 de ani de via , un num r omagial. În 1961, aă ţă ă  

fost  proclamat  vicepreşedinte  al  celui  de  al  XII-lea  Congres 

interna ional  de  studii  bizantine  de  la  Ohrida,  iar  în  1966,  alţ  

Congresului urm tor, de la Oxford, deşi nu a putut participat personală  

la aceste importante reuniuni ştiin ifice mondiale.ţ

La începutul anilor ‘60, în condi iile relativei destinderi politiceţ  

interna ionale,  statul  român  a  decis  s  recunoasc  meritele  luiţ ă ă  

Nicolae B nescu. A fost îng duit  reeditarea unora dintre scrierile lui.ă ă ă  

A  fost  ales  preşedinte  de  onoare  al  Societ ii  Române  de  Studiiăţ  

Bizantine,  fondate în 1962,  iar în anul 1964 i  s-a acordat titlul  de 

profesor emerit. Cu prilejul împlinirii a 90 de ani de via , ţă Revue des 

études sud-est européennes,  revista editat  de Institutul  de Studiiă  

Sud-Est Europene al Academiei Române din Bucureşti, i-a consacrat 

un num r omagial, la care au colaborat, al turi de cercet tori români,ă ă ă  

renumi i specialişti din întreaga lumeţ 4. 

Nicolae B nescu s-a stins din via  la 10 septembrie 1971, înă ţă  

zilele celui  de al  XIV-lea Congres  interna ional  de studii  bizantine,ţ  

întrunit în capitala României. Reprezentan ii cei mai de seam  ai eliteiţ ă  

bizantinologiei mondiale, prezen i la acest congres, ca niciodat , înţ ă  

num r impresionant, au inut s -l înso easc  pe ultimul drum şi şi-auă ţ ă ţ ă  
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exprimat, la mormântul s u, prin vocile cele mai autorizate pre uireaă ţ  

pentru cel disp rut.ă

Personalitatea intelectual .ă  Format şi afirmându-se ini ialţ  

ca  filolog  şi  om de litere,  cultivând cu  deosebire  istoria  literaturii 

clasice greceşti,  din care a f cut şi  remarcabile traduceriă 5,  Nicolae 

B nescu a devenit şi s-a impus ca un istoric autentic, cu o preg tireă ă  

complex  şi multiple preocup ri. St pânind temeinic limba greac  înă ă ă ă  

toate ipostazele ei istorice, din antichitate şi pân  în zilele noastre, elă  

şi-a  valorificat  cunoştin ele  în  materie  atât  prin  studii  de caracterţ  

filologic şi lingvistic, tratând probleme de istoria limbii greceşti, cât şi 

prin cercet ri  de istorie literar  bizantin  şi  neogreac  şi  edi ii  deă ă ă ă ţ  

texte, foarte apreciate, la vremea lor, de specialişti6. St pânirea limbiiă  

greceşti i-a permis s  treac  la publicarea de documente privitoare laă ă  

istoria românilor  şi  a întregului  spa iu sud-est europeanţ 7,  interesul 

pentru  fenomenul  lingvistic  şi  literar  ca  atare  f când,  treptat,  locă  

aceluia pentru istorie în sensul cel mai larg al cuvântului. A devenit şi 

un eminent  sigilograf,  epigrafist,  expert  în  problemele  diplomaticii 

bizantine8.

Al turi  de  cunoştin ele  de  limba  greac ,  cele  de  latin  şiă ţ ă ă  

italian  i-au  dat  posibilitatea  s  se  afirme ca  un  editor  harnic  şiă ă  

interpret  avizat  al  izvoarelor  occidentale ale istoriei  noastre şi  ale 

spa iului sud-est-european în genereţ 9.

Intense în  anii  tinere ii  sale,  dar  niciodat  p r site,  au fostţ ă ă ă  

preocup rile lui  Nicolae B nescu pentru istoria literaturii  şi  culturiiă ă  

româneşti, mai ales a înv mântuluiăţă 10. Ele au izvorât din n zuin a saă ţ  

de a contribui  prin toate mijloacele  ştiin ifice de care dispunea laţ  

cunoaşterea trecutului poporului român. Patriot înfl c rat, asemeneaă ă  

tuturor intelectualilor de seam  din genera ia sa, Nicolae B nescu s-aă ţ ă  

sim it  dator  s  contribuie,  cu mijloacele  proprii  profesiunii  sale,  laţ ă  

stimularea  şi  consolidarea  procesului  de  modernizare  a  României 

întregite.  Pe  aceast  linie  se  înscriu  cercet rile  sale  privitoare  laă ă  

genera ia fondatorilor statului român modern, genera ia paşoptist , laţ ţ ă  

doctrina na ional-liberal  şi istoria Partidului Na ional Liberalţ ă ţ  11.
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Intelectual  angajat,  în  sensul  ader rii  integrale  şi  de  bună ă 

credin  la cauza prop şirii na iunii sale, Nicolae B nescu a fost unţă ă ţ ă  

adept convins al ideologiei promovate de Partidul Na ional Liberal, dinţ  

care a f cut parte, un ap r tor elocvent şI intransigent al institu iiloră ă ă ţ  

regimului democratic reprezentativ, un implacabil şi curajos adversar 

al totalitarismului, fie el fascist, fie comunist. Devotat ideii na ionale,ţ  

statului  român unitar şi  suveran, pentru a c rui  f urire luptase peă ă  

câmpul  de  b t lie,  cu  arma  în  mân ,  el  a  afirmat  cu  condeiul,ă ă ă  

r spicat,  dreptul poporului român, al tuturor popoarelor,  la o viaă ţă 

liber  şi  independent ,  a condamnat încerc rile de a-l  înc lca sauă ă ă ă  

îngr di,  din  orice  parte  ar  fi  venit  ele.  S-a  pronun at  cu  vigoareă ţ  

împotriva  imperialismului  german şi  a  intr rii  României  în  “silnicaă  

alian ”, cum o numea, cu hitlerismul. Unul din gesturile sale cele maiţă  

semnificative în acest sens a fost condamnarea public  a asasin riiă ă  

lui  Nicolae  Iorga:  în  pofida  interdic iei  autorit ilor,  îndat  dupţ ăţ ă ă 

aceast  nelegiuire,  Nicolae B nescu a ridicat  drapelul  de doliu  peă ă  

cl direa Universit ii  din  Bucureşti.  Dup  23 august  1944,  Nicolaeă ăţ ă  

B nescu a salutat revenirea României  la “alian ele sale fireşti”  cuă ţ  

puterile antinaziste şi a g sit de îndat  prilejul s  elogieze, în cadrulă ă ă  

Academiei Române, printr-un discurs vibrant, personalitatea marelui 

istoric, “martir al libert ii popoarelor”ăţ 12.

Lui  Nicolae  B nescu  i  s-a  imputat,  şi  nu  numai  de  istoriciă  

comunişti, români şi str ini, na ionalismul de care ar fi fost st pânită ţ ă 13. 

Nu o dat , aceast  acuza ie a fost folosit  de oponen i ai teoriilor şiă ă ţ ă ţ  

ipotezelor sale ştiin ifice, ca un argument în favoarea propriilor  lorţ  

ipoteze istoriografice,  pentru discreditarea unui  redutabil  adversar. 

Prin  îns şi  forma ia  sa  ideologic  şi  ştiin ific ,  Nicolae  B nescuă ţ ă ţ ă ă  

apar inea,  într-adev r,  unei  epoci  şi  unei  genera ii  de  intelectualiţ ă ţ  

europeni care acordau o importan  fundamental  ideii na ionale înţă ă ţ  

via a umanit ii şi care f ceau dintr-însa un ideal civic şi un criteriuţ ăţ ă  

de  evaluare  a  progresului  în  istorie,  statul  na ional  reprezentând,ţ  

pentru ei, încununarea evolu iei politice a societ ii.  În acest sens,ţ ăţ  

trebuie s  recunoaştem c  istoricul  român a fost  un “na ionalist”.ă ă ţ  
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Este adev rat, de asemenea, c , mai mult poate decât al i istorici, elă ă ţ  

a  pus  un  anumit  patos  în  expunerea  evenimentelor  istorice 

considerate  în  acest  spirit,  st ruind  asupra  afirm rii  românilor  înă ă  

istorie  ca  o  entitate  distinct .  Este  adev rat,  în  sfârşit,  c  uneoriă ă ă  

sensibilitatea na ional  a lui Nicolae B nescu a reac ionat violent şiţ ă ă ţ  

nejustificat fa  de ipoteze şi teorii despre care credea c  ar aduceţă ă  

jigniri, în realitate inexistente, gloriei trecute şi demnit ii poporuluiăţ  

s u; sentimentul patriotic şi  na ional  ajungea s  umbreasc  atunciă ţ ă ă  

obiectivitatea ştiin ific  a savantuluiţ ă 14.

Nu putem îns  s  ne îndoim nicidecum de n zuin a profund  şiă ă ă ţ ă  

sincer  c tre obiectivitate a lui Nicolae B nescu, de comprehensiuneaă ă ă  

sa larg  şi de respectul fa  de istoria altor popoare, de dorin a luiă ţă ţ  

sincer  de a stimula colaborarea între na iuni. S-a str duit s  r mână ţ ă ă ă ă 

întotdeauna un om de ştiin , un slujitor al adev rului, desprins deţă ă  

contingen ele istorice ale momentului în care scria. Nu trebuie, deţ  

altfel, s  uit m c  multe din paginile incriminate de istorici  str iniă ă ă ă  

drept “na ionaliste”, semnate de Nicolae B nescu, sunt, în realitate,ţ ă  

r spunsuri  la  denatur ri  flagrante,  în  spiritul  celui  mai  violentă ă  

“na ionalism  burghez”,  ale  adev rului  istoric,  imputabile  unorţ ă  

cercet tori care contestau, în pofida eviden elor documentare, rolul şiă ţ  

locul  real al românilor în istoria sud-est-european . Este, mai ales,ă  

cazul paginilor sale despre aratul As neştilor. Îndrept ita indignareţ ă ăţ  

cu care le-a scris, imputabil , dac  e nevoie, temperamentului s u,ă ă ă  

nu le ştirbeşte valoarea ştiin ific  şi nu justific  nicidecum calificativulţ ă ă  

nedrept ce i s-a aplicat15. 

Temperamentul  combativ,  exploziv  chiar,  era  una  din 

tr s turile omeneşticele mai pregnante ale personalit ii lui Nicolaeă ă ăţ  

B nescu. A fost un polemist înn scut şi de temut, aprig în înfrunt rileă ă ă  

cu adversarii pe teren ştiin ific, politic şi chiar personal. Asociat cu unţ  

dar remarcabil al expresiei, acest temperament, generator de valori 

în  câmpul  literaturii,  a  constituit  pentru  omul  de  ştiin ,  menitţă  

senin t ii şi obiectivit ii, un “demon” cu care a avut de luptat şi deă ăţ ăţ  

care a  fost,  nu  rareori,  înfrânt.  Atunci  când cauza  era  dreapt  şiă  
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evident , când adev rul ştiin ific era de partea lui, temperamentul l-aă ă ţ  

servit,    i-a dictat pagini scânteietoare, prin care a putut distruge 

conving tor argumenta ia şubred  a oponentului. Au fost îns  cazuriă ţ ă ă  

în  care  acest  temperament  l-a  împins  la  regretabile  atacuri  ad 

personam,  l-a  îndemnat  s  recurg  la  invective  nedrepte  fa  deă ă ţă  

preopinen ii  s i,  chiar  atunci  când  ei  se  situau  sub  nivelul  s uţ ă ă  

profesional şi moral. Aşa s-a întâmplat mai ales în polemicile cu unii 

reprezentan i ai tinerii genera ii de istorici din jurul  ţ ţ Revistei istorice 

române6.

Concep ia istoriografic .ţ ă  Cu  excep ia  paginilor  consacrateţ  

evoc rii activit ii şi concep iei istoriografice a unor istorici români şiă ăţ ţ  

str iniă 17 şi a considera iilor despre obiectul şi metoda istoriei risipiteţ  

pe alocuri în scrierile sale, Nicolae B nescu nu şi-a f cut o preocupareă ă  

din teoria istoriei, limitându-se, asemenea tuturor celor care practică 

o disciplin  ştiin ific , s  se refere uneori la principiile ei generale.ă ţ ă ă  

Propria sa concep ie istoriografic  este implicit  operei; ea poate fiţ ă ă  

desluşit  şi din obiec iunile critice cu care a întâmpinat lucr rile altoră ţ ă  

cercet tori sau întreaga lor activitate ă 18.

A fost unul dintre cei mai fideli discipoli ai lui Nicolae Iorga şi 

maestrul  l-a  recunoscut  ca  atare în  cuvinte de cald  pre uireă ţ 19.  A 

practicat şi a promovat o istoriografie cu finalitate teoretic , având caă  

scop  adev rul,  ob inut  cu  mijloace  ra ionale  şi  ştiin ifice,  pe bazaă ţ ţ ţ  

examin rii  critice  a  izvoarelor  disponibile  de  toate  categoriileă  

(diplomatice,  narative,  sigilografice,  numismatice,  epigrafice  etc.). 

Descoperirea,  adunarea  şi  publicarea  surselor  inedite,  apte  să 

remodeleze  reprezentarea  trecutului,  restabilirea,  prin  demersuri 

critice adecvate, a formei originare autentice a izvoarelor aflate în 

circuitul  ştiin ific,  într-un cuvânt îmbog irea şi  înnoirea informa ieiţ ăţ ţ  

istorice au fost preocup ri  de c petenie ale lui  Nicolae B nescu şiă ă ă  

unul  dintre  domeniile  realiz rii  sale  ştiin ifice.  El  a  dep şit  însă ţ ă ă 

erudi ia arid  şi simpla analiz  critic  a izvoarelor. A n zuit statornicţ ă ă ă ă  

s  reconstituie, cât mai complet şi cât mai exact, via a real  de eleă ţ ă  

atestat ,  folosind în  acest  scop acea  capacitate de evocare şi  deă  
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în elegere a oamenilor de alt dat , cu care era din plin înzestrat şiţ ă ă  

care  apar ine,  dup  Nicolae  Iorga,  numai  istoricului  adev rat:ţ ă ă  

“fantasia  creatoare”  şi  “sim ul  de umanitate”.  În  sfârşit,  tot  dupţ ă 

pilda lui Nicolae Iorga, al c rui rol în istoriografia noastr  a fost şi înă ă  

aceast  privin  hot râtor,  Nicolae B nescu a avut  în  permanenă ţă ă ă ţă 

grij  s  priveasc  evenimentele trecutului  românesc nu numai dină ă ă  

unghiul de interes îngust al istoriei na ionale, ci în perspectiva larg  aţ ă  

istoriei universale, singura capabil  s  dezv luie dimensiunile realeă ă ă  

ale  celei  dintâi.  De aici  marele  s u  interes  pentru  problemele  deă  

influen e şi interferen e politice şi culturale, subliniat elogios, pe bunţ ţ ă 

dreptate,  de  fostul  s u  magistruă 20.Scrupulul  document riiă  

cuprinz toare  şi  precise,  spiritul  critic  şi  perspectiva  de  istorieă  

universal  fac din Nicolae B nescu un autentic discipol al “şcolii noi”ă ă  

de istorie care, la sfârşitul veacului XIX şi începutul veacului XX, a 

înnoit  aceast  disciplin  în  ara  noastr  şi  care  şi-a  g sită ă ţ ă ă  

reprezentantul cel mai str lucit în Nicolae Iorga.ă

Popasul de harnice studii în Germania, contactele permanente 

cu  oamenii  de  ştiin  din  Apusul  Europei,  din  care  şi-a  f cut  oţă ă  

îndatorire profesional , îndelungata colaborare cu membrii Institutuluiă  

Francez de Studii Bizantine, transferat, pentru mul i ani, prin grija luiţ  

Nicolae Iorga, de la Kadiköy la Bucureşti, de unde avea s  fie alungată  

de comunişti, în 1948 şi prietenia intelectual  cu directorul acestuiă  

Institut,  p rintele  Vitalien  Laurent,  personalitate  marcant  aă ă  

bizantinologiei  secolului  nostru,  toate  acestea  i-au  impus,  dar  şi 

înlesnit, lui Nicolae B nescu un necontenit efort de l rgire a erudi ieiă ă ţ  

şi mai ales de ascu ire a sim ului critic, de sporire a acribiei ştiin ifice.ţ ţ ţ  

Colaborator  apreciat  al  marilor  reviste  de  bizantinologie  de  peste 

hotare, în frunte cu Byzantinische Zeitschrift, el a c utat s  r spundă ă ă ă 

exigen elor  superioare  de  maxim  stricte e  ale  acestora,  s  seţ ă ţ ă  

men in  permanent la nivelul de tehnicitate european al disciplineiţ ă  

cultivate. Contactele cu centrele ştiin ifice ale Apusului i-au înt rit şiţ ă  

dezvoltat, aşadar, conştiin a profesional .ţ ă
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Prin  îns şi  natura  disciplinei  pe  care  a  îmbr işat-o,ă ăţ  

bizantinologia, aflat , la sfârşitul veacului al XIX-lea, în faza încheg riiă ă  

ei ca disciplin  cu adev rat ştiin ific , în sensul modern al cuvântului,ă ă ţ ă  

Nicolae B nescu a r mas totuşi mai pu in receptiv la curentele de ideiă ă ţ  

înnoitoare  din  mişcarea  istoriografic  general  a  vremii.  El  s-aă ă  

încadrat îns  în curentul european de modernizare a bizantinologiei,ă  

adoptând priorit ile impuse de aceasta:  l murirea problemelor  deăţ ă  

istorie administrativ  şi institu ional  bizantin , solu ionarea  celor deă ţ ă ă ţ  

geografie  istoric ,  îmbog irea  pe  baze  riguros  ştiin ifice  a  bazeiă ăţ ţ  

documentare a istoriei bizantine prin publicarea în condi ii optime aţ  

surselor literare şi diplomatice, valorificarea izvoarelor epigrafice şi 

sigilografice. Dac  l s m de o parte cursurile, impuse de îndatoririă ă ă  

profesionale,  putem spune c  i-a lipsit  aspira ia c tre sintezele deă ţ ă  

larg  respira ie;  şi-a  fixat  drept  scop  s  produc ,  prin  analizeă ţ ă ă  

riguroase, deloc lipsite îns  de orizont istoric, reale contribu ii într-ună ţ  

sector sau altul al marelui domeniu al bizantinologiei şi al studiilor 

sud-est-europene, al istoriei na ionale.ţ

În acelaşi spirit al lui Nicolae Iorga, c ruia i-a r mas fidel maiă ă  

mult decât al i istorici, Nicolae B nescu a acordat o deosebit  aten ieţ ă ă ţ  

aspectului literar al scrisului istoric. Înzestrat cu remarcabile însuşiri 

de evocare şi  expresivitate,  el  a  aşternut  pagini  pline de via  şiţă  

culoare  despre  trecutul  Bizan ului.  Prelegerile  sale  universitare  îiţ  

fascinau pe studen i tocmai prin pregnan a evoc rii vie ii milenaruluiţ ţ ă ţ  

Imperiu bizantin, iar galeria de chipuri şi scene din Bizan  pe care aţ  

schi at-o în stilul şi sub influen a lui Charles Diehl, îmbog it  în edi iaţ ţ ăţ ă ţ  

postum , datorat  prof. Gh. Cron , cu texte inedite, ne îng duie să ă ţ ă ă 

apreciem şi noi farmecul acestor rememor ri ale trecutului bizantin,ă  

adresate  unui  cerc  mai  larg  de  cititori  cultiva i,  dar  nu  o  datţ ă 

înnoitoare şi sub raport strict ştiin ificţ 21. Prin latura estetic  a scrisuluiă  

s u  istoric,  Nicolae  B nescu  se  apropie  de  istoriografia  de  tipă ă  

umanist,  cultivat  cu  prec dere  de  genera ia  de  înv a iă ă ţ ăţ ţ  

premerg toare primului r zboi mondial.ă ă
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Umanismul  s u şi  aderen a la  concep ia  istoriografic  a luiă ţ ţ ă  

Nicolae Iorga se manifest  îns  şi  în felul în care Nicolae B nescuă ă ă  

în elege  rolul  social  al  istoricului.  F r  s  sacrifice  nimic  dinţ ă ă ă  

obiectivitatea,  detaşarea  şi  tehnicitatea  neap rat  trebuincioaseă  

scrisului  ştiin ific  în  acest  domeniu,  Nicolae  B nescu  şi-a  f cut  oţ ă ă  

datorie din a se ocupa şi de acele probleme istorice a c ror rezolvareă  

îl poate ajuta pe omul contemporan s  vad  mai limpede şi s  judeceă ă ă  

mai sigur evenimentele prezentului, s  trag , eventual, din trecutulă ă  

istoric “lec ii” şi “înv minte” utile pentru propria sa ac iune politicţ ăţă ţ ă 

şi  social .  Semnificative  în  acest  sens  sunt  concluziile  care  seă  

desprind din studiile sale privitoare la decaden a regatului Ciprului,ţ  

stat  subminat  în  temeliile  sale  cele  mai  profunde,  în  baza  sa 

economic ,  de penetra ia str in  a genovezilor   care-i  acaparează ţ ă ă ă 

comer ulţ 22 sau “marea înv tur ” care, dup  p rerea sa, “se desfaceăţă ă ă ă  

din trista privelişte” a Imperiului Bizantin sfâşiat interior de discordii 

civile  şi  subminat  de  neputin a  unui  împ rat  nevolnic,  spectacolţ ă  

reconstituit de istoric pe baza coresponden ei inedite a patriarhuluiţ  

Atanasie, de la sfârşitul secolului al XIII-lea – începutul secolului al 

XIV-lea23.  Pe  aceast  linie  se  înscriu  şi  operele  sale  cu  caracteră  

ocazional  sau de  popularizare  –  la  un  nivel  ştiin ific  remarcabil  –ţ  

consacrate  unor  momente,  personalit i,  evenimente  din  trecutulăţ  

na ional ca şi încerc rile de a oferi contemporanilor, români şi str iniţ ă ă  

deopotriv , sinteze concise de istorie a româniloră  24.

Motive mai curând subiective, între care ataşamentul devotat 

fa  de  marele  s u  magistru,  Nicolae  Iorga,  l-au  determinat  peţă ă  

Nicolae B nescu s  priveasc  cu reticen ,  ba chiar  s  judece cuă ă ă ţă ă  

nejustificat  intransigen  încercarea tinerilor istorici grupa i în jurulă ţă ţ  

Revistei istorice române de a introduce un spirit nou în istoriografia 

româneasc . Cum s-a ar tat de c tre istorici ai istoriografiei noastreă ă ă  

şi cum am avut prilejul s  o subliniem şi noi în alt  parte, grupul de laă ă  

Revista istoric  română ă, alc tuit din elemente de elit  ale genera ieiă ă ţ  

de istorici mai tineri, mai to i elevi ai lui Nicolae Iorga (G.I. Br tianu,ţ ă  

P.P.  Panaitescu,  G.C.  Giurescu,  V.  Papacostea,  S.  Lambrino),  nu  a 
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întreprins  o  revolu ie  în  istoriografia  româneasc ,  ci  o  reform ,ţ ă ă  

menit  s  revigoreze spiritul critic şi acribia ştiin ific , s  ne pun  înă ă ţ ă ă ă  

acord cu marile curente de idei înnoitoare din istoriografia mondial .ă  

În forme adecvate vremii lor, aceşti tineri istorici  nu f ceau decât să ă 

reitereze ac iunea întreprins , la vremea sa, al turi de colegii s i deţ ă ă ă  

genera ie, de Nicolae Iorga însuşi. Emanciparea discipolilor a mâniatţ  

îns  pe marele înv at; de aici un conflict, degenerat de multe ori înă ăţ  

acerbe polemici personale, nedrepte de ambele p r i. Al turându-seă ţ ă  

categoric lui Nicolae Iorga şi secondându-l în atacurile sale împotriva 

grupului de la  Revista istoric  român ,ă ă  Nicolae B nescu a între inută ţ  

totuşi raporturi cordiale, de colaborare, cu mul i dintre ei, în specialţ  

cu G.I. Br tianu şi V. Papacostea, reveren ioşi fa  de maestrul sinceră ţ ţă  

respectat,  dar  neclinti i  pe  pozi iile  adoptate.  În  fond,  Nicolaeţ ţ  

B nescu însuşi  se înscria,  în felul  s u şi  f r  s  o  recunoasc ,  înă ă ă ă ă ă  

mişcarea pornit  de ă Revista istoric  român , ă ă la care nu a colaborat, 

dup  cum  reprezentan ii  de  frunte  ai  acestei  mişc ri  de  ideiă ţ ă  

continuau, cei mai distinşi dintre ei m rturisind-o cu mândrie, liniaă  

imprimat  istoriografiei noastre de Nicolae Iorga, în condi iile noi aleă ţ  

vremii lor25.

Preocup rile  de  filologie  bizantin ,  postbizantin  şiă ă ă  

neogreac .ă  În  paginile  ce  urmeaz ,  luând  în  considerare  înă  

ansamblul  ei  opera  istoricului,  vom  încerca  s  degaj m,  succint,ă ă  

principalele direc ii în care s-au îndreptat eforturile sale de cercetare.ţ  

Vom  l sa  deoparte  contribu iile  de  caracter  filologic  şi  istorică ţ  

privitoare  la  trecutul  nostru  politic  şi  cultural,  de  interes  strict 

na ional, mai sus amintiteţ 26.

Mai intense în perioada studiilor la München şi în anii imediat 

urm tori,  ă preocup rile  sale  filologice  şi  de  istorie  a  literaturiiă  

bizantine şi  postbizantine,  mai  târziu şi  neogreceşti,  nu au încetat 

niciodat  cu totul. Opera sa cea mai impun toare în acest domeniuă ă  

este teza de doctorat consacrat  evolu iei formelor timpului viitor aleă ţ  

verbului  în  limba  greac  din  perioada  bizantin  timpurie  pân  înă ă ă  
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neogreacă27. I se al tur  o serie de publica ii de anvergur  mai mic ,ă ă ţ ă ă  

dar  de  neîndoielnic  valoare,  care  l-au  impus,  la  vremea  lor,  peă  

Nicolae B nescu ca pe un specialist român în probleme de filologie şiă  

literatur  bizantin  şi postbizantin , unul dintre cei dintâi de factură ă ă ă 

modern  ieşi i  din  rândurile  c rturarilor  noştri.  Nicolae  B nescu  aă ţ ă ă  

editat texte bizantine şi postbizantine inedite, interesante mai ales ca 

documente de istorie a limbii greceşti sau ca izvoare istorice scrise şi 

mai pu in ca opere literare, înzestrate cu valoare estetic , a publicatţ ă  

variante manuscrise necunoscute ale unor piese literare bizantine şi 

postbizantine,  folositoare  pentru  stabilirea  edi iilor  critice  aleţ  

acestora,  a  elaborat  unele  contribu ii  de  istorie  literar  bizantin ,ţ ă ă  

relevând date noi şi propunând interpret ri personale despre scriitoriă  

şi geneza operelor lor.

Dup  ce  editeaz ,  în  traducere  româneasc ,  unele  acteă ă ă  

greceşti referitoare la rile româneţă 28, Nicolae B nescu public , dândă ă  

şi  o edi ie a textului  inedit  de la Athos,  un poem în limba greacţ ă 

popular  despre Petru Şchiopul, datorat lui Gheorghe Etolianul, dină  

secolul al XVI-lea; el pune în lumin  valoarea acestui text ca m rturieă ă  

despre  trecutul  românilor  şi  al  Sud-Estului  european  în  genere, 

importan a lui ca monument de limb  şi formuleaz  unele considera iiţ ă ă ţ  

de natur  istoric-literar  despre autoră ă 29. Editarea unor poeme inedite 

apar inând poetului Andreas Libadenos, dup  un codice manuscris deţ ă  

la  München,  îi  d  prilejul  s  pun  în  valoare  câteva  informa iiă ă ă ţ  

interesante privitoare la istoria Trapezuntului în perioada 1341-1361; 

lumea ştiin ific  aştepta din partea sa publicarea operelor completeţ ă  

ale acestui poet, altminteri minor, dar savantul român a renun at laţ  

continuarea lucr rii  începuteă 30.  Editarea a doi poe i bizantini inedi iţ ţ  

din  secolul  al  XIII-lea,  atonitul  Makarios  Calorites  şi  cipriotul 

Constantin  Anagnostes,  dup  codicele  vatican  palatin  nr.  367,  îiă  

prilejuieşte  lui  Nicolae  B nescu,  în  cazul  celui  dintâi,  relevareaă  

conflictelor  de dup  1204 dintre c lug rimea ortodox  bizantin  şiă ă ă ă ă  

cuceritorii latini ai Constantinopolului, iar în cazul celui de al doilea, 

îmbog irea cu date noi a unui capitol dintre cele mai interesante dinăţ  

75



325 76

istoria literaturii bizantine, acela al folosirii limbii vorbite în scrieri cu 

caracter savant31. Mul i ani mai târziu, Nicolae B nescu va publica unţ ă  

fragment  inedit  din  poemul  parenetic  adresat  lui  Spaneas,  alt 

monument  interesant  pentru  evolu ia  limbii  vorbite  în  Bizan ulţ ţ  

medieval,  problem  de  care  a  fost  cu  deosebire  interesată 32.  Pe 

aceeaşi linie se înscriu edi iile şi comentariile date unor texte în limbaţ  

vulgar :  unei  povestiri  despre  construirea  Sfintei  Sofiiă 33 şi  unei 

versiuni  bizantine  a  Katomyomachiei,  parodie  epic  de  tipulă  

Batrachomyomachiei atribuite lui Homer, consacrat  r zboiului pisiciiă ă  

cu şoarecii34. Revenind la preocup rile sale de literatur  bizantin  înă ă ă  

limba  savant ,  vom aminti  contribu iile  sale  privind  un  manuscrisă ţ  

inedit al Theogoniei lui Ioannes Tzetzes (codicele vatican palatin 426) 

şi  geneza  unei  piese  retorice  de  aparat,  o  ekphrasis din  vremea 

Comnenilor,  cuprins  în  codicele  vatican  1409,  c reia-i  identifică ă ă 

prototipul în Imaginile lui Philostrat35.

Pe aceeaşi linie de preocup ri filologice şi de istorie cultural ,ă ă  

ar trebui s  amintim şi studiul lui  Nicolae B nescu despre via a şiă ă ţ  

opera lui Daniel Philippide, scriitor neogrec din secolele al XVIII-lea – 

al  XIX-lea,  atât de legat de via a intelectual  din rile  române şiţ ă ţă  

c ruia îi dator m, împreun  cu prima folosire a termenului România,ă ă ă  

dou  lucr ri  celebre:  ă ă Istoria şi  Geografia României36.  Mult  vreme,ă  

studiul lui B nescu a fost singurul de asemenea amploare de care aă  

dispus cercetarea ştiin ific , iar fragmentele din ţ ă Geografie pe care le-

a dat în traducere sau rezumat pot fi consultate şi azi cu folos de 

specialişti.  Preocup rile  lui  Nicolae  B nescu  legate  de  opera  luiă ă  

Philippide  se  încadreaz  în  domeniul  de  interes  ceva  mai  larg,ă  

reprezentat de rela iile româno-greceşti în secolele XVIII-XIXţ  37.

St pânirea bizantin  la Dun rea de Jos.  ă ă ă Direc ia majorţ ă 

de  cercet ri  pe  care  s-a  angajat,  din  1921,  Nicolae  B nescu,ă ă  

urmând-o statornic mai bine de dou  decenii şi jum tate, a fost aceeaă ă  

a problemelor legate de st pânirea bizantin  în regiunea Dun rii deă ă ă  

Jos, mai ales în perioada secolelor X-XII, dup  reîncorporarea acesteiă  

76



325 77

regiuni în Imperiul Bizantin, prin distrugerea statului bulgar de c treă  

împ ra ii Ioan Tzimiskes şi Vasile al II-lea Bulgaroctonul. Punctul deă ţ  

plecare al istoricului român a fost o problem  de istorie na ional .ă ţ ă  

Nicolae  Iorga  lansase  ipoteza  potrivit  c reia  forma iunile  politiceă ţ  

conduse de Tatos, Sesthlav şi Satzas, dinaşti din zona Dun rii de Jos,ă  

aminti i de scriitoarea Ana Comnena în contextul luptelor bizantino-ţ

pecenege din secolul al  XI-lea, ar fi  primele cristaliz ri  de stat aleă  

românilor  38. Reluând ipoteza lui Nicolae Iorga, pe care o socoteşte 

îndrept it , Nicolae B nescu a încercat s  reconstituie, pe baza uneiăţ ă ă ă  

documenta ii bizantine mai bogate, cadrul politic şi administrativ înţ  

care  s-ar  fi  produs  aceste  cristaliz ri  de  state  româneşti,  după ă 

modelul  bizantin.  Dinaştii  pomeni i  de  Ana  Comnena,  r zvr ti iţ ă ă ţ  

împotriva Bizan ului c ruia îi fuseser  supuşi şi alia i cu pecenegii dinţ ă ă ţ  

pricina  regimului  de opresiune fiscal  îndurat  în  zilele  împ ratuluiă ă  

Mihail  al  VII-lea,  ar  fi  fost  români,  încadra i  pân  atunci  în  via aţ ă ţ  

bizantin  de provincie a temei dun rene Paristrion. La originile vie iiă ă ţ  

de  stat  medievale  româneşti  se  reg seau  astfel  elementeă  

neîntrerupte de tradi ie politic  organizat  în tiparele imperiale aleţ ă ă  

Romei celei noi, Bizan ul: Roma cea veche pusese sigiliul ei indelebilţ  

asupra form rii fiin ei na ionale a poporului nostru, Roma cea nouă ţ ţ ă 

contribuise esen ial la men inerea acestei fiin e na ionale, furnizându-ţ ţ ţ ţ

i nemijlocit un model de civiliza ieţ 39.

Teza  romanit ii  forma iunilor  efemere  conduse  de  Tatos,ăţ ţ  

Sesthlav şi Satzas este greu de sus inut pe baza precarelor m rturiiţ ă  

invocate, mai ales, dac  inem seama şi de contextul istoric general,ă ţ  

sud-est  european,  în  care  ele  apar.  Cel  mai  important  dintre 

conduc torii aminti i de Ana Comnena în zona Dun rii de Jos, Tatos,ă ţ ă  

este înf işat limpede de alte izvoare drept peceneg.  Mişcarea deăţ  

revolt  împotriva st pânirii bizantine, declanşat  de popula ia foarteă ă ă ţ  

amestecat  etnic  din  centrele  urbane,  comerciale  şi  militare,  aleă  

provinciei dun rene, exasperat  de excesele fiscului, pare s  fie maiă ă ă  

curând un simptom de sl biciunie în ce priveşte Bizan ul, o dovad  deă ţ ă  

for  în  ce-i  priveşte  pe  pecenegii  în  expansiune,  dar  nu  semnulţă  
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maturiz rii politice a românilor, dornici s -şi afirme autonomia, faptă ă  

care se va produce ceva mai târziu, la sfârşitul secolului al XII-lea şi la 

începutul  celui  de  al  XIII-lea.  În  stadiul  de  azi  al  informa iei  şiţ  

cercet rilor, este dificil de precizat cu mijloace ştiin ifice în ce m sură ţ ă ă 

şi  în ce fel au participat românii  la amintita revolt ,  iar caracterulă  

etnic  şi  politic  al  forma iunilor  dun rene  în  discu ie  este  greu  deţ ă ţ  

stabilit.

În  n zuin a  de a-şi  l muri  cât  mai  bine  fenomenul  studiat,ă ţ ă  

Nicolae B nescu a întreprins investiga ii  ample şi  profunde asupraă ţ  

st pânirii bizantine la Dun rea de Jos. Şi cum problema “paristrian ”ă ă ă  

era  numai  o  component  a  problemei  reinstaur rii  domina iei  şiă ă ţ  

administra iei bizantine în teritoriile recuperate de la bulgari, dupţ ă 

distrugerea  aratului  lui  Samuil,  înv atul  român  şi-a  extinsţ ăţ  

cercetarea asupra soartei tuturor acestor teritorii în secolele al X-lea – 

al XII-lea. Într-un şir de articole, note şi studii, aducând în discu ieţ  

numeroase  izvoare  narative  şi  documentare,  interpret ri  noi,ă  

descoperiri sigilografice, examinând chestiuni de istorie institu ionalţ ă 

bizantin  şi  de  geografie  istoric ,  reexaminând  contribu iileă ă ţ  

cercet torilor care l-au precedat şi polemizând, nu o dat , aprig cuă ă  

înv a i contemporani, Nicolae B nescu a ajuns s  defineasc  etapeleăţ ţ ă ă ă  

reconquistei bizantine de la  sfârşitul  secolului  al  X-lea  –  începutul 

celui  de  al  XI-lea  în  nordul  Peninsulei  Balcanice,  s  l murească ă ă 

originile şi evolu ia formelor de organizare administrativ  şi militar  aţ ă ă  

teritoriilor  recuperate  în  cadrul  celor  dou  teme  nou  înfiin ate,ă ţ  

Paristrion  sau  Paradounavon  şi  Bulgaria,  s  desluşeasc  sensulă ă  

evolu iei şi al diversit ii denumirilor acestor teme, s  le determineţ ăţ ă  

componen a  etnic  şi  rolul  strategic,  s  stabileasc ,  în  sfârşit,  înţ ă ă ă  

m sura posibilului, lista, succesiunea şi biografiile guvernatorilor lor.ă  

În anul 1946, el a sintetizat într-un studiu amplu rezultatele acestor 

îndelungate cercet riă 40.

Ideea fundamental  sus inut  de Nicolae B nescu, care-l opuneă ţ ă ă  

marelui istoric bulgar V. Zlatarski, este aceea c , dup  reinstaurareaă ă  

domina iei  bizantine  asupra  regiunilor  nordice  ale  Peninsuleiţ  
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Balcanice, teritoriile aflate înainte în st pânirea statului bulgar nu auă  

alc tuit o singur  unitate administrativ ; din capul locului, din ra iuniă ă ă ţ  

strategice şi inând seama de condi iile naturale, bizantinii au împ r itţ ţ ă ţ  

în dou  teme – Paristrion şi Bulgaria – teritoriul cucerit. Aceast  idee,ă ă  

împreun  cu  alte  constat ri  ce  i  se  datoreaz ,  a  fost  validat  deă ă ă ă  

cercet rile mai noi şi acceptat  de lumea ştiin ific . Desigur, ultimeleă ă ţ ă  

decenii  de investiga ii,  marile campanii  arheologice  desf şurate înţ ă  

România şi Bulgaria, materialele noi, inclusiv sigilografice, aduse în 

discu ie,  descoperirile  de  noi  izvoare  documentare  şi  progreseleţ  

cercet rii institu iilor bizantine au completat şi nuan at concluziile luiă ţ ţ  

Nicolae B nescu. R mâne îns  un titlu de mândrie al bizantinologieiă ă ă  

româneşti  contribu ia  lui  esen ial  la  l murirea  acestei  complexeţ ţ ă ă  

probleme de istorie balcanic  şi bizantin , c tre cercetarea c reia s-aă ă ă ă  

îndreptat  din  dorin a  de  a  încadra  un fapt  de istorie  na ional  înţ ţ ă  

contextul lui universal41.

Rolul  istoric  al  bulgarilor  în  Sud-Estul  european. 

Raporturile  medievale  româno-bulgare.  O  alt  direc ie  deă ţ  

cercet ri  a  istoricului  român,  legat  şi  ea de preocup rile sale deă ă ă  

istorie na ional , a fost aceea a ţ ă rolului istoric al bulgarilor în spa iulţ  

sud-est  european.  Punctul  de  plecare  al  acestor  cercet ri  l-auă  

constituit  raporturile  medievale  timpurii  româno-bulgare,  luate  în 

discu ie de pe pozi ii  şi  cu rezultate diferite de înv a i  români  şiţ ţ ăţ ţ  

str ini, în primul rând, fireşte, de istorici bulgari. Cele mai importanteă  

contribu ii  ale  lui  Nicolae  B nescu  privesc  trei  problemeţ ă  

fundamentale de istorie a bulgarilor,  cu implica ii  general  sud-est-ţ

europene şi,  în  special,  de istorie  româneasc :  ă problema primului 

habitat al hoardei lui Asparuh; problema întinderii hotarelor primului 

stat  bulgar  în  momentul  maximei  sale  expansiuni,  sub  Krum; 

problema  genezei  şi  caracterului  celui  de  al  doilea  arat  bulgar,ţ  

întemeiat  de  fra ii  Petru,  Asan  şi  Ioni  în  1185ţ ţă .  Contribu iile  luiţ  

Nicolae B nescu la solu ionarea tuturor acestor probleme au fost, înă ţ  

genere,  validate  de  cercet rile  mai  noi;  ele  au  corectat,  în  chipă  
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binevenit,  opinii  greşite  şi  ipoteze  neîntemeiate,  prezentate  şi 

acceptate mult prea uşor pân  atunci drept adev ruri incontestabileă ă  

şi intrate, ca atare, în circuitul ştiin ific.ţ

Având în bun  m sur  un caracter polemic,  contribu iile luiă ă ă ţ  

Nicolae B nescu combat puncte de vedere şi ipoteze care i se pară  

greşite, r spândite atât în istoriografia str in , în primul rând în ceaă ă ă  

bulgar , cât şi în cea româneasc . Revenind la surse, istoricul reiaă ă  

sistematic, exhaustiv şi critic examenul lor, face istoricul fiec reia dină  

problemele  aflate  de  mult  vreme  în  discu ia  specialiştilor  şi  îşiă ţ  

enun  propriile opinii, nu o dat  în acord cu p reri mai vechi ale unorţă ă ă  

înaintaşi  pe  care  îi  completeaz  şi  ale  c ror  teze  le  nuan ează ă ţ ă 

corespunz tor progreselor cercet rii.ă ă

Nicolae  B nescu  dovedeşte  c  primul  habitat  al  hoardeiă ă  

protobulgarilor lui Asparuh în Sud-Estul Europei, aşa-numitul O(n)glos 

din izvoarele bizantine, nu este o tab r  înt rit  bulgar  situat  înă ă ă ă ă ă  

partea de nord a Dobrogei, aşa cum sus inuser  Th. Uspenskij şi V.ţ ă  

Zlatarski,  sprijini i  şi  de Skorpil,  ci  regiunea Bugeacului,  situat  înţ ă  

nordul  Dun rii,  între  acest  fluviu,  Marea  Neagr  şi  Nistru.ă ă  

Corespunz tor  situa iei  reale,  numele  regiunii  înseamn  atât  înă ţ ă  

varianta sa slav , ă Og lă , cât şi în mai tardiva variant  turcic , ă ă Bugeac 

– “unghi”. Este vorba de unghiul format de fluviile amintite. Teza lui 

Nicolae B nescu este acceptat  ast zi de majoritatea cercet toriloră ă ă ă 43.

Mai complex  şi mai greu de dezlegat este problema întinderiiă  

geografice a hanatului lui Krum. Ceea ce îl preocupa în primul rând pe 

Nicolae B nescu era s  afle dac  acest stat şi-a exercitat într-adev r,ă ă ă ă  

în mod direct, autoritatea asupra teritoriilor româneşti de la nord de 

Dun re, asupra rii Româneşti şi a Transilvaniei, dup  cum afirmauă Ţă ă  

şi  afirm  şi  ast zi  unii  istorici  str ini  şi  români.  Problema  aveaă ă ă  

importante implica ii de natur  istoric-cultural : cei care au sus inutţ ă ă ţ  

ipoteza st pânirii statului bulgar la nord de Dun re, au încercat să ă ă 

explice prin presupusa înglobare a românilor în sfera lui de autoritate 

realitatea  istoric  incontestabil  a  intr rii  românilor  în  sfera  deă ă ă  

influen  a civiliza iei şi culturii slave, adoptarea liturghiei şi a culturiiţă ţ  
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scrise  slavone,  în  varianta  lor  bulgar ,  de  societatea  medievală ă 

româneasc .  Potrivit  lui  Nicolae  B nescu,  care  examineaz  şiă ă ă  

respinge,  rând  pe  rând,  toate  m rturiile  documentare  aduse  înă  

sprijinul  acestei  foarte  seduc toare  ipoteze,  extinderea  domina ieiă ţ  

primului  stat  bulgar la nord de Dun re,  peste români,  nu poate fiă  

dovedit  cu certitudine pe baza izvoarelor invocate. Cu atât mai pu ină ţ  

se poate vorbi, dup  p rerea sa, de o domina ie a celui de al doileaă ă ţ  

arat bulgar, întemeiat de Petru,  Asan şi  Ioni ,  în p r ile noastre.ţ ţă ă ţ  

Adoptarea  culturii  şi  a  liturghiei  slave  de  societatea  medievală 

româneasc  a  fost,  dup  Nicolae  B nescu,  rezultatul  influen eloră ă ă ţ  

exercitate de acest al doilea arat, prin centrele sale dun rene, caţ ă  

Vidinul,  la  nordul  Dun rii.  El  invit  pe  cercet tori  s -şi  îndrepteă ă ă ă  

eforturile în aceast  direc ieă ţ 43.

Argumentele cu ajutorul c rora Nicolae B nescu respinge tezaă ă  

st pânirii bulgare asupra românilor de la nord de Dun re, sus inută ă ţ ă 

de  doi  dintre  întemeietorii  istoriografiei  româneşti  moderne,  A.D. 

Xenopol şi D. Onciul, dar nu şi de Nicolae Iorga, sunt acceptate ast zi,ă  

în  general,  de  istoriografia  noastr .  Se  admite  c  o  suzeranitateă ă  

bulgar  s-ar  fi  putut  exercita  asupra românilor  din  nordul  Dun riiă ă  

numai  de  la  distan ,  f r  implantarea  de  garnizoane  sau  deţă ă ă  

reprezentan i ai administra iei bulgare pe vastul teritoriu românescţ ţ  

prezumat  a fi  fost  controlat  de bulgari.  Totuşi,  înv a i  români  deăţ ţ  

prestigiu,  ca  P.P.  Panaitescu,  au  comb tut  aceste  argumente,  iară  

istoriografia bulgar  contemporan  le respinge expres sau tacit. După ă ă 

opinia noastr ,  partea cea mai rezistent  a contribu iei  lui  Nicolaeă ă ţ  

B nescu  este  dovedirea  caracterului  insuficient  de  limpede  şi  deă  

conving tor  al  izvoarelor  aduse în  discu ie  pentru  sus inerea  uneiă ţ ţ  

eventuale extinderi a domina iei statului bulgar al lui Krum la nord deţ  

Dun re,  asupra  întregului  teritoriu  al  României  de  azi,  cum  s-aă  

afirmat; noile izvoare invocate de P.P. Panaitescu nu aduc probe mult 

mai conving toare decât cele ştiute, iar m rturiile arheologice nu auă ă  

putut atesta altceva decât coexisten a popula iei româneşti cu slaviiţ ţ  

în tot spa iul carpato-balcanic, o realitate reflectat  şi de istoria limbiiţ ă  

81



325 82

române.  Mai  greu  de  în eles  r mâne,  dac  nu  accept m  ipotezaţ ă ă ă  

domina iei  politice  bulgare  asupra  românilor,  introducereaţ  

slavonismului cultural, a liturghiei slave, a institu iilor şi culturii scriseţ  

slavone, atât laice, cât şi bisericeşti în lumea româneasc . În această ă 

privin ,  argumentele  lui  P.P.  Panaitescu,  inând de logica  istoriei,ţă ţ  

sunt puternice şi se întâlnesc cu cele formulate de iluştrii s i înaintaşiă  

români.  Ele  nu  sunt  îns  sus inute  expres  de  izvoarele  scrise.ă ţ  

Problema adopt rii  slavonismului  cultural  de c tre români r mâne,ă ă ă  

aşadar, deschis .  Nicolae B nescu are meritul  de a fi  contribuit laă ă  

dezlegarea ei  cu un studiu substan ial,  peste care nu poate treceţ  

nimeni dintre cei care o abordeaz .ă

Deosebit de valoroase sunt concluziile la care ajunge istoricul 

român în privin a rolului românilor în crearea şi consolidarea celui deţ  

al doilea arat bulgar, cum este numit îndeobşte în istoriografie statulţ  

întemeiat de fra ii Petru şi Asan şi recunoscut pe plan interna ional,ţ ţ  

prin  consacrarea  lui  de  c tre  papa Inocen iu  al  III-lea,  în  vremeaă ţ  

domniei  lui  Ioni ,  al  treilea  lor  frate,  ca  regat  al  românilor  şi  alţă  

bulgarilor44.  Reluând,  în  spiritul  tradi ional  al  şcolii  noastreţ  

istoriografice, aceast  problem , în acord cu unii înv a i str ini, deă ă ăţ ţ ă  

incontestabil  obiectivitate,  Nicolae  B nescu  respinge  tezeleă ă  

istoricilor bulgari şi ruşi care c utau, prin interpret ri falacioase aleă ă  

izvoarelor, foarte limpezi altminteri, s  conteste originea românească ă 

a  fra ilor  Petru,  Asan şi  Ioni ,  ar ta i  ca  ţ ţă ă ţ vlahi  de surse,  s  negeă  

sensul etnic al termenului vlahi, folosit foarte frecvent de izvoarele de 

toate provenien ele ale istoriei celui de al doilea arat, s  diminuezeţ ţ ă  

importan a real  a particip rii românilor balcanici la afirmarea acestuiţ ă ă  

stat pe scena poltic  european . Argumenta ia lui Nicolae B nescu aă ă ţ ă  

fost acceptat  unanim de istoricii români şi de mul i istorici str ini;ă ţ ă  

din nefericire, dintr-un sentiment patriotic greşit în eles, majoritateaţ  

istoricilor bulgari persist  în a respinge drept “na ionaliste” tezele luiă ţ  

Nicolae B nescuă 45. Ca problem  ştiin ific , de interes general sud-estă ţ ă  

european,  problema cre rii  şi  caracterului  celui  de  al  doilea  arată ţ  

bulgar  nu  este  desigur  înc  epuizat ,  oferind  posibilit i  deă ă ăţ  
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investigare de maxim  atrac ie şi importan . Realitatea particip riiă ţ ţă ă  

românilor  la  crearea  acestui  stat  şi  dublul  caracter,  românesc  şi 

bulgar  al  s u,  bogat  atestate  în  toate  izvoarele  vremii,  bizantine,ă  

latine şi orientale, sunt îns  mai presus de orice îndoial .ă ă

Problema raporturilor medievale timpurii româno-bulgare este 

o problem  ştiin ific , a c rei rezolvare nu poate fi decât rezultatulă ţ ă ă  

unor demersuri ştiin ifice, întrwpeinse cu senin tate şi obiectivitateţ ă  

des vârşit , pe baz  de izvoare sigure, critic examinate. Admitereaă ă ă  

sau respingerea unei st pâniri directe sau indirecte a primului sau aă  

celui de al doilea stat bulgar la nord de Dun re nu implic  în nici ună ă  

fel  nici  recunoaşterea,  nici  negarea drepturilor  politice  ale statelor 

român şi bulgar de azi asupra teritoriilor pe care ele îşi exercit  înă  

chip legitim, potrivit realit ilor etnice şi în virtutea normelor de dreptăţ  

interna ional contemporane, suveranitatea, dobândit  şi ap rat  prinţ ă ă ă  

nobile eforturi şi sacrificii. Ele nu atrag dup  sine în chip nemijlocită  

nici  elogiul,  nici  blamul  oamenilor  din  zilele  noastre  pentru  rolul 

istoric, deopotriv  de însemnat, al unuia sau celuilalt dintre cele două ă 

popoare. Dac  în focul polemicii  cu adversarii s i ştiin ifici,  româniă ă ţ  

sau bulgari, Nicolae B nescu a l sat necenzurate de ra iune anumiteă ă ţ  

accente “na ionaliste” în scrierile sale consacrate acestei probleme,ţ  

meritul  s u  fundamental  r mâne acela  de a  fi  n zuit  s  men ină ă ă ă ţ ă 

permanent contribu iile sale la nivelul cerut unei opere de cunoaştereţ  

obiectiv , de ştiină ţă46.

Istoria M rii Negreă . Dac  Marea Neagr  a fost întotdeaunaă ă  

pentru poporul român una din por ile de acces c tre restul lumii, dacţ ă ă 

ea  a  înlesnit  participarea  românilor  la  via a  comun  a  omenirii,ţ ă  

studiile  privind  istoria  M rii  Negreă ,  inaugurate de  Nicolae  Iorga  şi 

exemplar  dezvoltate  de  Gheorghe  I.  Br tianu,  au  reprezentat  oă  

direc ie de cercet ri  prin care şcoala istoriografic  româneasc  s-aţ ă ă ă  

afirmat cu str lucire în domeniul istoriei universale. Nicolae B nescuă ă  

a cultivat şi el aceast  direc ie de cercet ri.ă ţ ă
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St pânirea  bizantin  în  bazinul  pontică ă  a  f cut  obiectul  maiă  

multor contribu ii ale sale, de genuri diferite. Studiind unele inscrip iiţ ţ  

de la  castelul  Anakouphé din Caucaz,  el  a  dovedit  existen a unuiţ  

necunoscut  duce  al  temei  bizantine  Chaldia,  Eugenios  Despotes47. 

Pornind de la cercetarea unui inedit sigiliu bizantin, p strat la Berlin,ă  

a dovedit, pe baza unui bogat material istoric narativ şi sigilografic, 

st pânirea Bizan ului asupra litoralului nord-est-pontic, în Matracha,ă ţ  

Zichia, Chazaria şi Rusia, la gurile Donului, în vremea Comnenilor48. 

Interesat  de  st pânirea  bizantin  la  gurile  Dun rii,  a  reluat  critică ă ă  

examenul unei mai vechi opinii a lui Nicolae Iorga, pentru a dovedi că 

localitatea  Chele din  izvoarele  bizantine  ale  secolului  al  XIII-lea, 

atestat  pentru  secolele  al  XII-lea  –  al  XIII-lea,  nu  este,  aşa  cumă  

crezuse marele înv at,  identic  cu Chilia dun rean , cetate ce seăţ ă ă ă  

afirm  abia în a doua jum tate a secolului al XIV-leaă ă 49. S-a ocupat de 

asemenea de originea şi evolu ia micului stat grecesc din Mangoup,ţ  

aducând pre ioase preciz ri de geografie istoric  şi de istorie politicţ ă ă ă 

în privin a acestei forma iuni atât de legate de politica pontic  a luiţ ţ ă  

Ştefan cel Mare50.

Cercetarea expansiunii genoveze şi vene iene în zona ponticţ ă  

şi în Mediterana Orientală a stat de asemenea în centrul preocup riloră  

lui  Nicolae B nescu,  continuator,  în aceast  privin , al  lui  Nicolaeă ă ţă  

Iorga  şi  Gheorghe  I.  Br tianu.  Istoricul  român  a  cercetat  cu  sârgă  

arhivele  Genovei  şi  ale  Vene iei,  dând  la  iveal  numeroaseţ ă  

documente inedite. El preg tea chiar o edi ie a actelor cuprinse înă ţ  

registrele  vestitului  Officium  Provisionis  Romanie din  Genova, 

destinat  supravegherii  prosperit ii  coloniilor  republicii  italiene  înăţ  

Orient şi din care s-au p strat cele referitoare la anii 1424-1428 şiă  

1447-1449. F r  s  fi  ajuns s  ne dea aceast  edi ie aşteptat  deă ă ă ă ă ţ ă  

specialişti  cu  legitim  interes,  el  a  publicat  o  parte  din  ineditele 

explorate şi  le-a folosit  în câteva articole şi  studii51.  A publicat de 

asemenea acte vene iene inedite referitoare mai ales la istoria rilorţ ţă  

române52.
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Contribu iile sale istorice propriu-zise în acest domeniu suntţ  

de  importan  şi  întindere  diferite,  dar  de  aceeaşi  înalt  inutţă ă ţ ă 

ştiin ific .  Într-un  scurt  articol  omagial  închinat  lui  Charles  Diehl,ţ ă  

Nicolae  B nescu  a  identificat  în  misteriosul  senior  bizantină  

Zamblacus, aflat în rela ii strânse cu republica raguzan , pe mareleţ ă  

papia  Arsenios  Tzamblakon,  posesor  de  întinse  moşii  în  regiunea 

Salonicului,  în  secolul  al  XIV-lea53.  Într-o alt  contribu ie  omagial ,ă ţ ă  

închinat  lui  Nicolae  Iorga,  a  pus  în  valoare  documente  atestândă  

vechi  rela ii  ale  rilor  noastre  cu  Genovaţ ţă 54.  De  considerabilă 

însemn tate ştiin ific  este evocarea, pe baza unui material de arhivă ţ ă ă 

genovez  inedit,  a  conflictului  dintre  Imperiul  din  Trapezunt  şi 

republica comercial  italian , care a premers şi facilitat, în secolul ală ă  

XV-lea,  c derea  sub turci  a  statului  grecesc  de pe malul  sudic  ală  

Pontului  Euxin55.  Numeroase  acte  inedite  din  Officium  Provisionis 

Romanie i-au  permis  lui  Nicolae  B nescu  s  urm reasc  procesulă ă ă ă  

dec derii, în acelaşi secol al XV-lea, a regatului franc al Ciprului, aă  

c rui economie fusese subminat  şi subjugat  de aceiaşi genovezi şiă ă ă  

care ajunge s  fie supus de vene ieni, apoi de turciă ţ 56. Pe baza unor 

acte vene iene din secolul al XV-lea, editate de Nicolae Iorga, Nicolaeţ  

B nescu a reuşit s  identifice cetatea Maurocastron – Mo(n)castro cuă ă  

Cetatea-Alb , precizare de geografie istoric  r mas  un bun câştigată ă ă ă  

al  istoriografiei  şi,  cu ajutorul  altor izvoare,  a încercat s  clarifice,ă  

enun ând  ipoteze  prudente,  unele  aspecte  ale  statutului  politic  şiţ  

organiz rii  administrative  ale  acestui  centru  urban  de  mareă  

importan  din Moldova veacului al XV-leaţă 57.

Din  preocup rile  majore  ale  lui  Nicolae  B nescu,  mai  susă ă  

evocate,    s-au desprins  direc ii secundare de cercetareţ  în care a 

adus contribu ii notabile. Cercetarea st pânirii bizantine la Dun reaţ ă ă  

de  Jos  i-a  impus  l murirea  unor  aspecte  de  istorie  a  institu iiloră ţ  

bizantine, domeniu pe care l-a îmbog it cu o pre ioas  la vremea eiăţ ţ ă  

punere la punct în privin a termenilor ţ pretor şi pronoetes, identifica iţ  

greşit de unii cercet tori cu cei ce desemneaz  pe conduc torii  deă ă ă  

teme;  el  a ar tat  c  e vorba de func ionari  îns rcina i  cu atribu iiă ă ţ ă ţ ţ  
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judec toreşti şi fiscaleă 58. Evocarea personalit ii şi a biografiei mareluiăţ  

general bizantin Katakalon Kekaumenos din secolul al XI-lea, ducele 

temei paristriene, pe care cercet toarea britanic  Georgina Buckler l-ă ă

a identificat nejustificat cu autorul vestitului Strategikon, p strat într-ă

un singur manuscris, sub numele unui Kekaumenos, i-a prilejuit lui 

Nicolae  B nescu  respingerea,  prin  câteva  articole  a  acesteiă  

identific ri  şi  i-a  dat  posibilitatea  s  aduc  lumini  noi  în  privin aă ă ă ţ  

persoanei autorului originalei lucr ri pareneticeă 59. El revenea astfel, 

pe  un  drum ocolit,  la  preocup rile  sale  ini iale  de  istorie  literară ţ ă 

bizantin .ă

Locul lui Nicolae B nescu în dezvoltarea bizantinologieiă  

şi  a  studiilor  sud-est-europene  româneşti. Prin  înalta  sa 

conştiin  profesional , prin întinderea remarcabil  a erudi iei,  prinţă ă ă ţ  

scrupulul de a întemeia pe documente de autenticitate critic stabilită 

faptele  aduse în  discu ie  şi  ipotezele  propuse,  prin  n zuin a  de aţ ă ţ  

smulge  trecutului,  pe  baza  investiga iilor  ştiin ific  îndrumate,ţ ţ  

elemente  noi,  uitate  sau  necunoscute,  prin  deschiderea  fa  deţă  

dialogul  ştiin ific  la  nivel  interna ional,  în  spiritul  solidarit iiţ ţ ăţ  

academice,  umaniste,  al  libert ii  de opinie  şi  critic  constructiv ,ăţ ă ă  

Nicolae  B nescu  şi-a  înscris  la  loc  de  cinste  numele  în  istoriaă  

bizantinisticii, a balcanologiei şi a studiilor pontice româneşti.

Contribu iile sale, de mare varietate, de la istoria literar  şiţ ă  

cultural  la geografia istoric  şi la sigilografie, de la publica iile deă ă ţ  

documente  inedite  la  interpret rile  personale  de  istorie  politic  şiă ă  

administrativ ,  de la  cercet rile  privind probleme de interes  strictă ă  

na ional  la  studii  asupra  complexelor  rela ii  între  popoarele  Sud-ţ ţ

Estului  european se caracterizeaz  prin seriozitate,  sobrietate şi  oă  

înalt  tehnicitate, de nivel european.ă

F r  s  fi  dat  la  iveal ,  asemenea magistrului  s u,  Nicolaeă ă ă ă ă  

Iorga, sau lui Gh. I. Br tianu, vaste studii de sintez  asupra istorieiă ă  

balcanice şi bizantine, m surându-şi cu chibzuin  şi modestie for ele,ă ţă ţ  

Nicolae B nescu a reuşit s  îmbog easc  domeniul s u de cercetareă ă ăţ ă ă  
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cu  contribu ii  de  valoare  unanim  apreciat  pe  plan  na ional  şiţ ă ţ  

interna ional.  Vreme  de  câteva  decenii,  el  a  fost  un  purt tor  deţ ă  

cuvânt respectat  al  bizantinologiei  româneşti  în cercurile ştiin ificeţ  

interna ionale care i-au recunoscut autoritatea ştiin ific  şi l-au cinstitţ ţ ă  

cu înalte titluri academice, validând şi pe aceast  cale prestigiul şcoliiă  

româneşti de studii bizantine şi sud-est europene. Ca profesor, a avut 

un rol important în formarea genera iilor mai tinere de istorici români,ţ  

c rora  le-a  îmbog it  cultura  bizantinologic ,  iar  ca  diriguitor  deă ăţ ă  

institu ii  academice, de centre de activitate ştiin ific ,  de publica iiţ ţ ă ţ  

specializate,  a  contribuit  decisiv  la  dezvoltarea  şi  organizarea 

cercet rii  româneşti  în  domeniile  studiilor  bizantine  şi  sud-estă  

europene. 

Patriotismul s u profund s-a manifestat, pe de o parte, prină  

tenacitatea  cu  care  a  inut  s  introduc  în  circuitul  ştiin ificţ ă ă ţ  

interna ional,  în forme corespunz toare celor mai severe exigen e,ţ ă ţ  

fapte şi interpret ri de istorie româneasc , s  apere adev rul, adeseaă ă ă ă  

ignorat  ori  deformat,  despre  trecutul  poporului  nostru,  pe de  altă 

parte,  prin nobila str danie de a men ine cercetarea ştiin ific  dină ţ ţ ă  

ara noastr  la nivelul european contemporan, de a face s  se aud ,ţ ă ă ă  

în marile dezbateri  interna ionale privitoare la  probleme de istorieţ  

universal , bizantin  şi sud-est-european , glasul competent al şcoliiă ă ă  

istoriografice româneşti.

Orientarea sa hot rât ra ionalist  şi umanist , op iunea pentruă ţ ă ă ţ  

valorile politice ale concep iei liberale despre stat şi societate, pentruţ  

regimul  democratic  parlamentar  şi  organizarea  lumii  pe  temeiul 

principial  al  solidarit ii  na iunilor  libere  şi  suverane,  opozi iaăţ ţ ţ  

implacabil  fa  de curentele  şovine  şi  totalitare,  fa  de nazism,ă ţă ţă  

legionarism sau comunism, au completat în chip fericit personalitatea 

acestui  om  de  ştiin ,  consolidându-i  prestigiul  şi  autoritatea,ţă  

recomandându-l respectului nostru.

Prin activitatea sa ştiin ific  şi didactic , pe urmele lui Nicolaeţ ă ă  

Iorga  c ruia  i-a  ar tat  un  admirabil  devotament,  al turi  de  al iă ă ă ţ  

reprezentan i ai istoriografiei româneşti din perioada afirm rii plenareţ ă  
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a  culturii  na ionale,  dup  des vârşirea  unit ii  politice  a  tuturorţ ă ă ăţ  

românilor,  Nicolae  B nescu  ne-a  l sat  o  moştenire  ştiin ifică ă ţ ă 

pre ioas , pe care avem datoria s  o îmbog im,  în spiritul  vremiiţ ă ă ăţ  

noastre şi la în l imea exigen elor de azi ale ştiin ei mondiale.ă ţ ţ ţ

1. Despre  Nicolae  B nescu,  vezi:  ă Le  90e anniversaire  du 

professeur  Nicolas  B nescuă ,  P.Ş.  N sturel,  ă Bibliographie 

des travaux du professeur Nicolas B nescuă , C. Daicoviciu, 

À mon maître Nicolas B nescu – Hommageă , în “Revue des 

études sud-est européennes”, VII, 1969, 1, p. 5-7, 9-17, 19-

20;  Bibliografia lucr rilor ştiin ifice ale cadrelor didactice.ă ţ  

Universitatea Bucureşti, Seria Istorie, vol. I, A-L, Bucureşti, 

1970,  p.  20-32;  Gh.  Cron ,  ţ Nicolae B nescu şi  progresulă  

studiilor  bizantine  în  România,  prefa  la  N.  B nescu,ţă ă  

Chipuri din istoria Bizan uluiţ , Bucureşti, Ed. Albatros, 1971, 

p. 5-12 (“Lyceum, 116”); St. Brezeanu, Bizantinistul Nicolae 

B nescuă  (100 de ani de la naştere), “Revista de istorie”, 

31, 1978, 12, p. 2221-2233. Vezi acum şi: Dorina N. Rusu, 

Membrii Academiei Române, 1866-1999. Dic ionarţ , Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 1999, p. 55 şi Tudor Teoteoi 

Nicolae  B nescu  (1878-1971)  şi  sinteza  sa  de  istorieă  

bizantină,  studiu  introductiv  la  Nicolae  B nescu,  ă Istoria 

Imperiului  bizantin,  I,  Editura Anastasia,  Bucureşti,  2000. 

Între  hârtiile  profesorului  Victor  Papacostea  se  afl  ună  

admirabil  referat  de  recomandare  a  republic rii  unoraă  

dintre  scrierile  lui  Nicolae  B nescu  pe  care  sper m s -lă ă ă  

public m cândva; bizantinistul ceruse ca acest referat să ă 

devin  ă Prefaţă la carte. 

2. Die  Entwicklung  des  griechischen  Futurums  von  der 

frühbyzantinischen  Zeit  bis  zur  Gegenwart,  Bucureşti, 

1913, 121 p.
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3. Însemn ri  din  campanieă  (22  iunie  –  8  august  1913), 

“Revista infanteriei”, XVII, 201-202, Bucureşti, 1913, 44 p. 

(extras).

4. “Revue  des  études  sud-est  européennes”,  VII,  1969,  1. 

Dintre colaboratorii num rului omagial cit m pe: I. Barnea,ă ă  

V. Beševliev, P. Diaconu, I. Dujčev, J. Gouillard, V. Grecu, R. 

Guilland, Fr.  Halkin, H. Hunger,  O.  Iliescu, J.  Irmscher, E. 

Kriaras,  V.  Laurent,  P.  Lemerle,  H.  Mih iescu,  Gy.ă  

Moravcsik,  Fr.  Pall,  N.  Pigulevskaja,  St.  Runciman,  E. 

St nescu, K. Weitzmann, P. Wirth. V. mai sus n. 1. ă

5. Privire asupra evolu iei  dramei  anticeţ ,  “Literatur  şi  artă ă 

român ”,  VII,  1903,  p.  233-247;  ă Shakespeare  şi  Eschyl, 

Ibidem, VIII, 1904, p. 420-443; Eroinele lui Sofocle, Ibidem, 

VIII,  190,  p.  659-668  şi  IX,  1905,  p.  41-51,  224-235; 

Pasiunea iubirii în teatrul lui Euripide, Ibidem, IX, 1905, p. 

577-588; Euripide,  Hecuba şi Ifigenia în Aulis, traducere în 

româneşte, precese de câte un studiu introductiv şi înso iteţ  

de  note  de  N.  B nescu,  Craiova,  1905,  144  p.;  Plutarh,ă  

Via a lui Pericleţ . Tradus  din greceşte şi înso it  de o notiă ţ ă ţă 

asupra autorului de N. B nescu, Bucureşti, 1907, 82 p.ă

6. Vezi mai jos, n. 27-30.

7. Acte  greceşti  privitoare  la  rile  româneţă ,  “Neamul 

românesc literar”, III, 1911, p. 360-366, 388-396.

8. Vezi mai jos, n. 40, 47, 48. Vezi de asemenea O colec ie deţ  

sigilii bizantine inedite, AARMSI, III, t. XX, 1938, p. 115-126; 

Notes  de  sigillographie  et  prosopographie  byzantines, 

ARBSH, XXVII, 1946, p. 42-55.

9. Vezi mai jos, p. 42-55.

10. Din coresponden a lui Bariţ ţ, “Neamul românesc literar”, I, 

1909, p. 390-395, 533-537, 642-646, 772-776, 910-913; II, 

1911,  p.  171-173,  199-201,  220-222,  248-251,  280-283, 

334-336, 347-350, 380-381;  Gheorghe Bari . Rolul s u înţ ă  

cultura na ionalţ ă, V lenii de Munte, 1910, 32 p.; ă Un capitol 
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din  istoria  m n stirii  Neam ului.  Stare ul  Neonil.ă ă ţ ţ  

Coresponden a  sa  cu  C.  Hurmuzachi  şi  Andrei  Şagunaţ , 

V lenii  de Munte,  1910,  99 p.;  ă Via a şi  scrierile  mareluiţ  

vornic  Iordache Golescu.  Buc i  alese  din  ineditele  saleăţ , 

tip rite de N. B nescu, V lenii de Munte, 1910, 308 (-311),ă ă ă  

p.  3 planşe; Ă “Diata” marelui logof t Constantin Golescu.ă  

Epitropia casei sale, “Neamul românesc literar”, II, 1910, p. 

617-621, 629-631;  Contribu ii la istoria înv mântului dinţ ăţă  

Muntenia în veacul al XIX-lea, “Neamul românesc literar”, 

III,  1911,  p.  237-240,  248-252,  279-288,  Coresponden aţ  

familiei Hurmuzachi cu Gheorghe Bariţ, V lenii de Munte,ă  

1911, 134 p.; Un dasc l uitat: Grigore Pleşoianuă , AARMS, II, 

t. XXXVII, 1915, 47 p.  pl.  1 facs.; Ă Ă “Academia” grecească 

din Bucureşti şi şcoala lui Gheorghe Laz r. Contribu ia laă ţ  

istoria  înv mântului  românescăţă .  Cuvântare  festiv ,  Cluj,ă  

1925, 31 p.  2 pl.; Ă Pagini din trecutul şcoalei române. Cei 

dintâi bursieri români în str in tateă ă , RGI, 6, 1910, 4, p. 292-

296;  Pagini  din  trecutul  şcoalei  române.  Înv mântulăţă  

public din Valahia la 1832, RGI, 5, 1910, 8, p. 592-599;  O 

pagin  din trecutul înv mântului nostru particulară ăţă , RGI, 7, 

1912, p. 537-540. Vezi şi n. 36, 37 mai jos.

11.  Câteva  scrisori  de-ale  revolu ionarilor  munteniţ  (1850), 

“Neamul  românesc  literar”,  II,  1910,  p.  761-763;  Ioan 

Maiorescu.  Scriere comemorativ  cu prilejul  centenaruluiă  

naşterii lui (1811-1911), Bucureşti, 1912, XXII  554 p  1Ă Ă  

facs.  (în  colaborare  cu  V.  Mih ilescu);  ă Ion  I.C.  Br tianuă  

(1864-1927), Craiova, 1931, 196 p.  10 pl.; Ă Dumitru şi Ion 

Br tianu în Figuri revolu ionare româneă ţ , Bucureşti, 1937, p. 

101-125 (“Aşez mintele culturale Ion C. Br tianu, XXXVI”).ă ă  

Vezi şi n. 10, mai sus.

12. Nicolae Iorga martir al libert ii popoarelorăţ , AARMSI, III, t. 

XXVII, m. 3, 1945, p. 35-62 şi în limba francez  în ARBSH,ă  

XXVI, 1945, 1, p. 3-32. Vezi de altfel, îndat  dup  moarteaă ă  
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lui N. Iorga, N. Iorga. Elogiu academic, AARMSI, III, t. XXIII, 

1941, m. 19, p. 477-498 (în francez  în ARBSH, 22, 1941, 1,ă  

p. 1-4 – necrolog).

13. Cf. Al. Grecu (P.P. Panaitescu), Bulgaria în nordul Dun rii înă  

veacurile al IX-lea, în “Studii şi cercet ri de istorie medie”ă , 

I, 1950, p. 224, unde N. B nescu e trecut în rândul aceloră  

“istorici oficiali români, din trecut, care prefer  s  nu vadă ă ă 

adev rul, decât s  admit  c  nobilii noştri str moşi pl teauă ă ă ă ă ă  

dijm  haganilor bulgari”; G.G. Litavrin, ă Bolgarija i Vizantija 

v  XI-XII  vv.  Moscova,  1960,  p.  251-252,  unde  autorul 

obiecteaz  acelaşi  na ionalism  lui  V.  Zlatarski,  dară ţ  

reproşeaz  lui  N.  B nescu  pân  şi  pre uirea  ideiloră ă ă ţ  

“slavofobului” C. von Höfler în privin a rolului românilor înţ  

crearea celui de al doilea arat şi p. 426 şi urm. E locul sţ ă 

facem trista men iune c  marele înv at care a fost P.P.ţ ă ăţ  

Panaitescu a interzis, în calitate de rector al Universit iiăţ  

din Bucureşti, în vremea dictaturii legionare, orice asociere 

“oficial ” la doliul provocat de asasinarea lui Nicolae Iorga.ă

14. Vezi, de pild , noti a publicat  de el în “Revista istoric ”,ă ţ ă ă  

32, 1946, p. 180 despre lucrarea fundamental  a lui Andreiă  

O etea,  ţ Tudor  Vladimirescu şi  mişcarea  eterist  în  rileă ţă  

româneşti (1821-1822), ”Balcania”, IV, 1941, p.3 - 408: “Nu 

felicit m pe d. Papacostea c  a oferit azil în publica ia aă ă ţ  

c rei r spundere o poart  acestei prolixe lucr ri, care nuă ă ă ă  

aduce nimic din nou afar  de silin ele naive ale autorului deă ţ  

a crea ceea ce dânsul numeşte, cu atâta ostenta ie, «mitulţ  

lui Tudor Vladimirescu». Dorin a-i de senza ional strig  deţ ţ ă  

la prima pagin , împodobit  cu lungile tirade puse dreptă ă  

motto. O ad ugim la seria deplorabil  a încerc rilor pe careă ă ă  

geniile  «Şcoalei  nou  istorice»  le-au  întreprins  de  câtvaă  

timp pe socoteala marilor  figuri  na ionale,  cu ifose de aţ  

d râma ce ne-a transmis ştiin a bun  a înaintaşilor”.ă ţ ă
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15.  Pentru  dreapta  pre uire  a  opiniilor  lui  N.  B nescu,ţ ă  

comb tut  în alte privin e,  asupra aratului  As neştilor,  v.ă ţ ţ ă  

R.L. Wolff,  The “Second Bulgarian Empire”. Its Origin and 

History  to  1204,  “Speculum”,  24,  1949,  p.  167  şi  urm. 

Medievistul  american  se  consider  dator  s  remarce,  înă ă  

pofida unora dintre accentele na ionaliste care o greveaz ,ţ ă  

pozi ia mult mai ştiin ific  a savan ilor români în raport cuţ ţ ă ţ  

aceea a istoricilor bulgari în aceast  chestiune. O încercareă  

meritorie  de  obiectivare  în  prezentarea  istoricului 

problemei în literatura ştiin ific  român  şi bulgar , la B.ţ ă ă ă  

Primov,  Crearea  celui  de-al  doilea  arat  bulgar  şiţ  

participarea vlahilor  în  Rela ii româno-bulgare de-a lungulţ  

veacurilor  (sec.  XII-XIX),  Bucureşti,  1971,  p.  9  şi  urm. 

Pentru  întreaga  problem ,  vezi  acum:  N.Ş.  Tanaşoca,  Oă  

problem  controversat  de istorie balcanic :  participareaă ă ă  

românilor  la  restaurarea  aratului  bulgar,  în  volumulţ  

R scoala şi statul As neştilor,  Bucureşti, 1989, p. 153-181ă ă

16. Vezi,  de  pild ,  ă Les  divagations  d’un  helléniste  de  la 

nouvelle école,  “Revue historique du Sud-Est  européen”, 

XV, 1938, p. 69-71 şi, mai sus, n. 14.

17. Pe lâng  cele citate mai sus, n. 12, vezi, despre N. Iorga,ă  

Concep ia  istoric  a  lui  N.  Iorgaţ ă ,  “Revista  istoric ”,  28,ă  

1945,  p.  1-10;  Nicolae Iorga şi  ideea na ional ,  “Revistaţ ă  

istoric ”,  31,  1945,  p.  1-9.  Vezi,  de  asemenea:  ă Le 

Professeur  Auguste  Heisenberg  (1869-1930),  “Revue 

historique du Sud-Est européen”, VIII, 1931, p. 65-78;  Un 

mare  înv at  şi  prieten  francez:  Charles  Diehlăţ ,  “Revista 

istoric ”,  31,  1945,  p.  11-18;  ă Charles  Diehl (1859-1944), 

ARBSH, XXVIII, 1947, 1, p. 3-31.

18. Vezi,  în  special,  O  “celebritate”  a  ştiin ii  româneşti  (D.ţ  

Demosthenes Roussos), Bucureşti, 1915, 22 p.;  R t cirileă ă  

ştiin ifice ale D-lui Dem. Roussos, bizantinist neimprovizatţ  

şi  profesor  de  recent  improviza ie  la  Universitatea  dină ţ  
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Bucureşti,  Bucureşti,  1916,  44  p.  Dincolo  de  regretabila 

înfruntare  între  cei  doi  c rturari,  cu  atacuri  personaleă  

explicabile prin motive de natur  nonştiin ific , trebuie să ţ ă ă 

re inem  ca  justificate  o  seam  de  norme  metodice  şiţ ă  

principii istoriografice enun ate de N. B nescu care-şi ap rţ ă ă ă 

propriile lucr ri. Cf. pentru aspectul principial al problemeiă  

M.  Berza,  Metod  istoric  şi  fals  erudi ieă ă ă ţ ,  “Revista 

istoric ”, 30, 1944, 1-7, p. 96-108.ă

19. Vezi  r spunsul  lui  N.  Iorga  la  discursul  de  recep ie  înă ţ  

Academia  Român  al  lui  N.  B nescu,  ă ă Bizan ul  şiţ  

romanitatea de la Dun rea de Josă ,  ARDR, LXXII,  1938, p. 

31-38.

20. N. Iorga, op. cit., p. 35-36.

21. Chipuri şi scene din Bizanţ, Cluj, 1927, 185 p.;  Chipuri din 

istoria Bizan uluiţ , Bucureşti, 1971, 214 p.

22. Declinul Famagustei. Sfârşitul regatului de Cipru, AARMSI, 

III, t. XXVIII, mem. 2, 1946, p. 51; “O mare înv tur  seăţă ă  

desface din dramatica istorie a acestui regat: ea spune că 

un stat se p streaz  atâta timp cât el e st pân pe rosturileă ă ă  

vie ii  sale;  intrusiunea,  ori  de  unde ar  veni,  îi  surp  cuţ ă  

încetul temeliile. Petru I de Lusignan, suveran în ara sa,ţ  

f cuse  s  tremure  lumea  musulman  dinaintea  lui.ă ă ă  

Imixtiunea  Genovei  aduse  iremediabil  dec derea,  iară  

protectoratul c utat al Vene iei dete regatului lovitura deă ţ  

moarte”.

23. Patriarhul  Athanasios  I  şi  Andronic  al  II-lea  Paleologul. 

Situa ia religioas , politic  şi social  a Imperiului, AARMSI,ţ ă ă ă  

III,  tom. XXIV, mem. 14, 1942, p. 441-467 şi  în versiune 

francez  în ARBSH, XXIII, 1942, p. 28-56.ă

24. Moştenirea lui Tudor Vladimirescu, “Revista pentru istorie, 

arheologie  şi  filologie”,  XI,  1910,  p.  334-339;  La “Roma 

Nuova”  alle  foci  del  Danubio,  Roma,  1923,  10  p. 

(“Cunoştin e folositoare. Seria C. Din lumea larg , Nr. 56”);ţ ă  
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Entre Roumains et Grecs. Ce que nous apprend le passé,  

“Nea politiké”, Atena, 1937, 16 p. (şi traducere greac , p.ă  

9-16);  Dobrogea bizantină, “Analele Dobrogei”, XIX, 1938, 

2,  p.  52-59;  Pomenirea  lui  Mircea  cel  B trână ,  “Revista 

istoric ”,  32,  1946,  p.  1-7;  ă Historical  Survey  of  the 

Romanian People, Bucureşti, 1926, 64 p.  16 pl.  2 h r i;Ă Ă ă ţ  

L’évolution historique du peuple roumain,  “La Roumanie 

agricole”,  Bucureşti,  1929, p. 3 – 21  8 fotografii  (“XIVĂ e 

Congrès international  d’agriculture,  Bucarest,  7-10 juin”). 

Vezi mai sus şi n. 21.

25. Cf.  Lucian Boia,  Evolu ia istoriografiei  române,  ţ Bucureşti, 

1976, p. 334-348.

26. Vezi n. 10, 11.

27. Vezi mai sus, n. 2.

28. Vezi mai sus, n. 7.

29. Un  poème  grec  vulgaire  relatif  à  Pierre  le  Boiteux  de 

Valachie, Bucureşti, 1912, 29 p. Cf. N.A. Bees, “Vizantijskij 

Vremennik”,  19,  1912,  p.  124;  Sp.  Lampros,  “Neos 

Elenomnenon”, 9, 1912, p. 251 urm.; N. Vanvakaris, “Échos 

d’Orient”,  XVI,  1913,  100,  p.  281  A.  Heisenberg, 

“Byzantinische Zeitschrift”, 22, 1913, 1-2, p. 214-215; N.G. 

Politis, “Laografia”, 4, 1913, 1-2, p. 343-346.

30. Quelques  morceaux  inédits  d’Andréas  Libadénos, 

“Byzantis”,  II,  1912,  p.  358-395;  cf.  A.  Heisenberg, 

“Byzantinische Zeitschrift”, 22, 1913, 3-4, p. 542.

31. Deux  poètes  byzantins  inédits  du  XIIIe siècle,  Bucureşti, 

1913,  20  p.  urmat  de  Encore  une  fois  sur  Makarios 

Kalorites (KalÕn  ”Oroj-“Agion  ”Oroj),  “Byzantinisch-

Neugriechische Jahrbücher”, III, 1922, 1-2, p. 158-160 şi de 

o polemic  cu S.G. Mercati, ă Macaire Caloritès et Constantin 

Anagnostès, “Revue de l’Orient ?? Chrétien”, 2,   Macarios 

Caloritès  et  Constantin  Anagnostès,  “Revue  de  l’Orient 

Chrétien”, III, 1922-1923, 1-2, p. 144-149 (3e série, XXIII). 
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Cf. N. Vanvakaris, “Echos d’Orient”, 18, 1914, 105, p. 188-

189; A. Heisenberg, “Byzantinische Zeitschrift”, 23, 1914, 

p.  91-92.  Activitatea  lui  N.  B nescu  în  domeniul  istorieiă  

literare bizantine a fost denigrat  vehement de D. Russo,ă  

Un bizantinolog improvizat (N. B nescu)ă , Bucureşti, 1916, 

în polemica amintit  mai sus, n. 18. Studiile şi edi iile lui N.ă ţ  

B nescu au fost  îns  bine primite  de lumea ştiin ific  aă ă ţ ă  

timpului, aşa cum se vede din recenziile la care am trimis, 

cf. R t cirile ştiin ifice ale D-lui Dem. Roussosă ă ţ , p. 23 şi urm.

32. Un fragment inédit du “Poème à Spanéas”  (cod. Marc. VII 

51),  în  “Recueil  d’études  dédiées  à  la  mémoire  de N.P. 
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THEODOR CAPIDAN 

(1879 – 1953)

ISTORIA ÎN VIZIUNEA UNUI LINGVIST 

Date biografice. Theodor Capidan s-a n scut la 15 aprilie 1879ă  

în localitatea Perlepe (P rleap, Prilep) din actuala Republic  Macedonia,ă ă  

ca fiu al croitorului Teohari Capidan şi al so iei acestuia, Eugenia Vreta.ţ  

Dup  ce a urmat, în comuna natal , cursurile şcolii primare, a pornit, peă ă  

urmele fratelui s u mai mare, viitorul pictor Pericle Capidan (1866-1966),ă  

spre  “ ar ”,  pentru  a-şi  des vârşi  preg tirea  intelectual .  Urma  sţ ă ă ă ă ă 

ajung  preot şi a studiat la Seminarul Central din Bucureşti, dar îndată ă 

ce şi-a dat seama de faptul c  voca ia sa este alta, a renun at la preo ieă ţ ţ ţ  

şi a hot rât s  se dedice înv mântului. Întors în Macedonia, a devenită ă ăţă  

pedagog la liceul românesc din Bitolia, unde îndeplinea îns  şi sarciniă  

didactice,  v dindu-se  apt  s  predea  excelent  limba  român  şi  limbaă ă ă  

german . Prin competen a şi excep ionala sa înzestrare, a atras aten iaă ţ ţ ţ  

consulului român şi, cu sprijinul acestuia, a ob inut o burs  în Germania.ţ ă  

A studiat filologia romanic  la Leipzig, în anii ă 1904-1908, sub îndrumarea 

unor profesori de prestigiu, dintre care-i amintim pe Karl Brugman, unul 

dintre  întemeietorii  curentului  lingvistic  al  neogramaticilor 

(Junggrammatiker),  Gustav  Weigand,  romanist  şi  balcanist,  eminent 

cercet tor  al  dialectelor  româneşti  sud-dun rene  şi  al  limbii  bulgare,ă ă  

August Leskien, renumit slavist. La 22 septembrie 1908 şi-a trecut cum 

laude doctoratul în filologie, sus inând o tez  de lingvistic  aromân . Înţ ă ă ă  

perioada  studiilor  la  Leipzig  a  publicat  primele  sale  lucr ri  deă  

dialectologie  şi  istorie  a  culturii  aromânilor,  a  func ionat  o vreme caţ  

asistent al lui Weigand în Institutul Balcanic întemeiat de acesta şi s-a 

legat  printr-o  “prietenie  pentru  o  via ”  de  Sextil  Puşcariu,  care  i-aţă  

solicitat colaborarea la Dic ionarul limbii româneţ , pe care îl coordona din 

îns rcinarea Academiei Româneă 1.
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La 1 septembrie 1909, Theodor Capidan a fost numit profesor de 

limba român  la Şcoala Superioar  de Comer  a României din Salonic. Înă ă ţ  

1910 a devenit director al acestei şcoli din care a f cut un aşez mântă ă  

pedagogic exemplar, destinat s  preg teasc  nu numai viitoare cadreă ă ă  

economice, dar şi tineri meni i s  se specializeze în ştiin e şi litere. Pânţ ă ţ ă 

în  1919, când a p r sit direc ia şcolii  şi  Salonicul, Theodor Capidan aă ă ţ  

desf şurat aici şi o intens  activitate de cercetare ştiin ific . A adunată ă ţ ă  

material dialectologic, lingvistic şi folcloric, pentru viitoarele sale lucr ri,ă  

întreprinzând anchete pe teren şi  în rândurile elevilor  s i,  aromâni şiă  

meglenoromâni veni i din toate col urile Peninsulei Balcanice, a elaboratţ ţ  

şi  publicat  unele  studii  lingvistice  şi  etnografice,  a  colaborat  la 

Dic ionarul limbii româneţ . A sim it datoria de conştiin  s  încredin ezeţ ţă ă ţ  

tiparului, în 1909, o replic  în limba francez  la încerc rile celor careă ă ă  

contestau  romanitatea  originii  şi  limbii  vorbite  de  aromâni.  Intitulată 

Réponse  critique  au  Dictionnaire  d’Etymologie  Kutzovlaque  de 

Constantin  Nicolaidi (Salonic,  1909), aceast  replic ,  impecabil  caă ă ă  

argumenta ie ştiin ific  şi sclipitoare prin verv  satiric , înc  netradus înţ ţ ă ă ă ă  

limba român ,  poate figura în orice antologie a polemisticii  ştiin ificeă ţ  

româneşti  pe  tema  identit ii  na ionale.  Lucrarea  deschide  seriaăţ ţ  

lucr rilor  de  atitudine  public  ale  lui  Theodor  Capidan  în  problemaă ă  

romanit ii  aromânilor,  o  chestiune  dezb tut  adesea  în  forme  deăţ ă ă  

regretabil  pasionalitate  de al i  cercet tori  şi  d  m sura spiritului  deă ţ ă ă ă  

obiectivitate  ştiin ific  în  care  a  în eles  întotdeauna  s  o  tratezeţ ă ţ ă  

înv atulăţ 2.

În timpul  primului  r zboi  mondial,  Theodor  Capidan s-a înrolată  

voluntar, asemenea majorit ii intelectualilor aromâni din Macedonia, înăţ  

Armata francez  din Orient, al c rei comandament se g sea la Salonic.ă ă ă  

Dup  terminarea r zboiului,  a fost  chemat de Sextil  Puşcariu la  Cluj,ă ă  

pentru  a-şi  aduce  contribu ia  la  în l area  acelei  “fort re e  a  culturiiţ ă ţ ă ţ  

na ionale” care avea s  fie, în viziunea primului ei rector, Universitateaţ ă  

Daciei Superioare. Theodor Capidan a fost numit conferen iar la catedraţ  

de limba român  şi  dialectologie (1919-1924),  apoi  profesor  titular ală  

catedrei de lingvistic  ă (1924-1937). Anii petrecu i la Cluj au fost cei maiţ  
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fecunzi  şi  cei  mai  ferici i  din  via a  savantului.  Încadrat  în  şcoalaţ ţ  

lingvistic  clujean , c reia spiritul de seriozitate, rigoare şi deschidereă ă ă  

c tre  înnoiri  al  lui  Sextil  Puşcariu,  conduc torul  ei,  i-a  imprimat  notaă ă  

individualizatoare şi i-a asigurat locul de frunte în ansamblul activit iiăţ  

lingvistice din ara noastr  în perioada interbelic ,  Theodor Capidan aţ ă ă  

fost unul dintre cei mai autoriza i reprezentan i ai acesteia. A participatţ ţ  

neobosit  la  lucr rile  Muzeului  Limbii  Române,  a  colaborat  intens  şiă  

statornic  la  buletinul  acestuia,  Dacoromania,  şi-a  adus  contribu ia  laţ  

Dic ionarul  limbii  româneţ  şi  la  Atlasul  lingvistic  român,  opere 

fundamentale pentru lingvistica noastr , elaborate sub coordonarea sauă  

din ini iativa lui Sextil Puşcariu. În climatul intelectual clujean, atât deţ  

prielnic  activit ii  ştiin ifice  şi  atât  de  adecvat  aspira iilor  proprieiăţ ţ ţ  

personalit i,  el  şi-a  redactat  marile  lucr ri  despre  aromâni  şiăţ ă  

meglenoromâni, care aveau s -l impun  ca pe o autoritate în cercetareaă ă  

acestor ramuri ale romanit ii balcanice. Aici, la Cluj, a avut bucuria de a-ăţ

şi vedea încununate meritele prin alegerea sa ca membru corespondent 

(1928)  şi,  apoi,  ca  membru activ  al  Academiei  Române (1935-1948); 

acelaşi  Sextil  Puşcariu  l-a  întâmpinat,  potrivit  tradi iei,  în  Academie,ţ  

rostind calde cuvinte de pre uire ca r spuns la discursul s u de recep ieţ ă ă ţ  

despre Romanitatea balcanică3. Personalitatea sa intelectual , moral  şiă ă  

social  s-a impus opiniei publice în aceast  perioad  a vie ii sale.ă ă ă ţ

În  1937,  Theodor  Capidan  a  fost  chemat  la  Universitatea  din 

Bucureşti, unde i s-a încredin at catedra de filologie comparat  de inutţ ă ţ ă 

pân  atunci de Iuliu Valaori (1867-1936). A ocupat aceast  catedr  până ă ă ă 

în 1947, când a fost pensionat. Extinzându-şi astfel cadrul preocup riloră  

ştiin ifice la un domeniu mult mai larg şi mai complex, Theodor Capidanţ  

a reuşit, datorit  vastei sale culturi lingvistice şi îndelungatului contactă  

cu limbile şi dialectele balcanice, nu numai s  se afirme ca un cercet toră ă  

cu vederi originale în studiul comparat al limbilor indo-europene, dar şi 

s  dea un puternic impuls acestui gen de preocup ri în ara noastră ă ţ ă4. El 

a extins sfera comparatismului lingvistic şi, punând în valoare experien aţ  

acumulat  în activitatea sa de dialectolog şi balcanist, a reluat, într-ună  

spirit nou, cu rezultate remarcabile, studiile tracologice ini iate cândvaţ  
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de B.P. Hasdeu. A inut s  defineasc , într-un studiu critic şi istoric, loculţ ă ă  

pe  care  B.P.  Hasdeu  îl  ocup  în  dezvoltarea  lingvisticii  şi  filologieiă  

româneşti,  insistând  asupra  meritelor  lui  ca  indo-europenist:  omagiul 

adus de Theodor Capidan personalit ii uriaşe a lui B.P. Haşdeu a r masăţ ă  

mult  vreme cea mai temeinic  contribu ie la cunoaşterea acestei laturiă ă ţ  

a activit ii marelui înv at şi un adev rat model de evaluare critic  aăţ ăţ ă ă  

moştenirii culturale a trecutului5. A inut un curs special de traco-frigian ,ţ ă  

din  substan a  c ruia  au  ieşit  la  lumin  un  studiu  despre  ocluziveleţ ă ă  

guturale  din  limba trac  şi  o  serie  de note  etimologice,  publicate  înă  

Langue et littérature, buletinul Sec iei literare a Academiei Române, peţ  

care-l  edita,  în  condi ii  corespunz toare  prestigiului  înaltei  institu ii,ţ ă ţ  

împreun  cu prietenul s u, Dimitrie Caracosteaă ă 6. Theodor Capidan a fost 

un  statornic  sf tuitor  şi  apropiat  colaborat  al  profesorului  Victoră  

Papacostea în conducerea Institutului de Studii şi Cercet ri Balcanice dină  

Bucureşti, întemeiat de acesta, şi în redac ia revistei ţ Balcania7. 

Pensionat în 1947, Theodor Capidan a fost exclus şi din Academia 

Român , restructurat  de regimul comunist în 1948; motivul era refuzulă ă  

s u  de a  semna o  telegram  omagial  adresat  lui  I.V.  Stalin.  I  s-aă ă ă ă  

permis totuşi, la interven ia acad. Iorgu Iordan, s  lucreze în calitate deţ ă  

colaborator  extern  al  Institutului  de  Lingvistic  al  Academiei,  laă  

Dic ionarul  limbii  româneţ .  S-a  stins  din  via  la  1  septembrie  1953,ţă  

aplecat  asupra acestei  opere lexicografice de importan  na ional  laţă ţ ă  

care  îşi  începuse  colaborarea,  invitat  de  marele  s u  prieten  Sextilă  

Puşcariu, înc  din vremea studen iei la Leipzig. Ceremonia inciner rii s-aă ţ ă  

desf şurat, potrivit ultimei sale dorin e, cu simplitate şi discre ieă ţ ţ 8.

Romanitatea balcanic  în conştiin a cultural  românească ţ ă ă. 

O anumit  reprezentare a romanit ii  balcanice şi a raportului în careă ăţ  

aceasta se g seşte fa  de romanitatea dacic  nu a lipsit niciodat  dină ţă ă ă  

conştiin a  cultural  româneasc .  Ea  a  fost  întotdeauna  un  elementţ ă ă  

constitutiv  al  conştiin ei  na ionale  a  poporului  român,  exprimate  înţ ţ  

formele superioare ale culturii scrise. Umaniştii secolelor al XVII-lea şi al 

XVIII-lea,  Miron  Costin,  Constantin  stolnicul  Cantacuzino,  Dimitrie 

Cantemir,  au sim it datoria de a se ocupa în operele lor privitoare laţ  
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originea şi limba românilor şi de românii balcanici, de istoria şi graiul lor, 

afirmându-le  apartenen a  deplin  la  comunitatea  etnic  româneasc .ţ ă ă ă  

Luminiştii ardeleni, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de 

al XIX-lea, au îmbog it reprezentarea romanit ii balcanice preluat  deăţ ăţ ă  

la  aceşti  antecesori;  informa ia  lor  despre  istoria  şi  graiul  românilorţ  

balcanici  a  fost  mult  mai  temeinic ,  analiza  ei  mai  profund .  Ei  auă ă  

comb tut viguros, cu mijloace ştiin ifice, pe m sura timpului, aser iunileă ţ ă ţ  

tenden ioase  ale  autorilor  str ini  care  contestau  romanitatea  acestorţ ă  

ramuri  balcanice  ale  poporului  nostru  şi  a  limbii  lor,  au  demonstrat 

documentat leg turile etnogenetice existente între ele şi daco-români,ă  

au relevat identitatea structural  a limbii vorbite de românii de la nord şiă  

sud de Dun re.  În  acelaşi  timp,  Samuil  Micu,  Gheorghe Şincai,  Petruă  

Maior  şi  al i  reprezentan i  ai  Şcolii  Ardelene  au  c utat  s  pun  înţ ţ ă ă ă  

eviden  aspecte  ale  istoriei  medievale  ale  romanit ii  balcanice  şiţă ăţ  

contribu ia  ei  la  via a  politic  şi  cultural  a  Peninsulei.  Afirmând,ţ ţ ă ă  

asemenea umaniştilor care i-au precedat, unitatea romanit ii dacice şi aăţ  

celei  balcanice,  ei  au  respins  îns ,  cu  argumente  puternice,  teoriileă  

interesate  politic  ale  acelor  înv a i  str ini  care  f ceau  s  descindăţ ţ ă ă ă ă 

întreaga mas  a românilor din romanitatea balcanic , au sus inut ideeaă ă ţ  

“st ruin ei”  românilor  în Dacia –  ideea continuit ii  –  şi  au dat astfelă ţ ăţ  

românilor balcanici  locul real în desf şurarea istoriei poporului român,ă  

acela  al  unor  ramuri  desprinse  de  împrejur rile  istorice  de  trunchiulă  

viguros  al  românismului  adânc  înr d cinat  dintotdeauna  în  Carpa i.ă ă ţ  

Redescoperindu-i  cu  entuziasm  pe  “fra ii”  de  dincolo  de  Dun re,ţ ă  

romanticii  paşoptişti  nu  au  declanşat  numai  generoasa  mişcare  de 

redeşteptare  şi  recuperare  na ional  a  aromânilor  în  folosul  rii  şiţ ă ţă  

poporului român, mişcare încununat  de succes prin organizarea re eleiă ţ  

de şcoli şi biserici româneşti în Balcani şi prin recunoaşterea românilor 

balcanici  ca  entitate  etnic  -  ă millet -  de  c tre  autorit ile  imperialeă ăţ  

otomane.  Ei  au  impulsionat  cercetarea  istoriei  şi  a  limbii  poporului 

român,  dezvoltat  deopotriv  la  dreapta  şi  stânga  Dun rii.  Dacă ă ă 

reprezentarea romanit ii balcanice în conştiin a cultural  româneasc  aăţ ţ ă ă  

fost îmbog it  în secolul al XIX-lea, în virtutea acestui romantic avântăţ ă  
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na ional,  cu pre ioase constat ri  despre limba vorbit  de românii  dinţ ţ ă ă  

Peninsula Balcanic , despre folclorul lor, despre trecutul lor istoric şi, maiă  

cu seam , cu descrieri ale modului lor de via , surprins la fa a locului şiă ţă ţ  

consemnat în impresii de c l torie, nu e mai pu in adev rat îns  c  ea aă ă ţ ă ă ă  

fost  afectat  în  acelaşi  timp  de  subiectivitate  şi  diletantism,  iară  

sentimentul, fie el nobil şi generos, a precump nit asupra ra iunii şi aă ţ  

sim ului critic în conturarea, adesea fantezist , a realit ilor romanice deţ ă ăţ  

la sudul Dun rii. E ceea ce s-a întâmplat şi în alte domenii ale culturiiă  

noastre. Reac ia binevenit  a Junimii a adus din nou pe f gaşul normal şiţ ă ă  

cercet rile  asupra  românilor  balcanici,  impunând  celor  care  seă  

îndeletniceau  cu  asemenea  investiga ii  supunerea  la  obiect  şiţ  

sincronizarea cu disciplina ştiin ific  riguroas  cultivat  în restul  lumiiţ ă ă ă  

civilizate, unde, de altfel, romanitatea balcanic  f cea, de mult  vreme,ă ă ă  

obiectul unor cercet ri sistematiceă 9. Astfel, în spiritul “adev rului înainteă  

de toate”, postulat de Titu Maiorescu, a prins s  se închege în conştiin aă ţ  

cultural  româneasc , spre sfârşitul secolului al XIX-lea, o reprezentareă ă  

ştiin ific  întemeiat ,  de  factur  modern  şi  valabilitate  universal ,  aţ ă ă ă ă  

romanit ii balcanice şi a raporturilor ei cu romanitatea dacicăţ ă10.

În toate etapele evolu iei mai sus schi ate, la noi sau oriunde seţ ţ  

vor  fi  aflat,  aromânii  şi-au  adus  contribu ia  la  cristalizarea  acesteiţ  

reprezent ri.  Umaniştii  secolelor  al  XVII-lea  şi  al  XVIII-lea  au  avută  

contacte directe cu aromâni imigra i în rile române şi i-au folosit caţ ţă  

“informatori”,  asemenea  oamenilor  de  ştiin  de  ast zi.  Dupţă ă ă 

distrugerea Moscopolei, puternicul centru de via  economic  şi culturalţă ă ă 

al aromânilor din Epir, în secolul al XVIII-lea, importante şi bogate colonii 

de  aromâni  s-au  constituit,  prin  emigrare,  în  Imperiul  Habsburgic,  în 

Transilvania şi Ungaria11. În contact cu intelectualii transilv neni, inspira iă ţ  

de ideile luminiştilor  români,  intelectuali  aromâni ridica i  din rândurileţ  

acestor  colonii  de  negustori  au  ini iat  acea  mişcare  de  redeşteptareţ  

na ional  cunoscut  drept “prima renaştere aromâneasc ” de la sfârşitulţ ă ă ă  

secolului al XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea. Corifeii ei, Constantin 

Ucuta, George Roja şi Mihail Boiagi, au dat la iveal  importante lucr riă ă  

despre limba şi istoria aromânilor, furnizând, prin ele, reprezentan ilorţ  
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Şcolii Ardelene, de la care au împrumutat idei şi metode, pre ioase dateţ  

de  natur  lingvistic  şi  istoric ,  etnografic  şi  cultural ,  despreă ă ă ă ă  

romanitatea balcanică12. Prin intermediul acestor înv a i aromâni – darăţ ţ  

şi prin al i iubitori de carte din coloniile aromâneşti din Europa Central  –ţ ă  

au  ajuns  la  cunoştin a  c rturarilor  din  Transilvania,  apoi  din  araţ ă Ţ  

Româneasc  şi din Moldova, lucr rile elaborate de intelectualii aromâniă ă  

din  Moscopole,  Theodor  Anastasie  Cavalioti  şi  Daniil  Moscopoleanul, 

documente ilustrând via a cultural  aromâneasc  din secolul al XVIII-lea,ţ ă ă  

care  cuprindeau  şi  pre ioase  atest ri  ale  dialectului  aromânţ ă 13. 

Cunoştin ele despre romanitatea balcanic  difuzate de paşoptişti nu erauţ ă  

culese numai din c r i; ele erau, în bun  m sur , rodul contactelor cuă ţ ă ă ă  

aromânii  stabili i  în  nordul  Dun rii  şi  al  observ rii  nemijlocite  a vie iiţ ă ă ţ  

celor  din  Imperiul  Otoman,  unde  fruntaşi  revolu ionari,  ca  Nicolaeţ  

B lcescu, Ion Ionescu de la Brad sau Dimitrie Bolintineanu – acesta dină  

urm  fiu al unui aromân – avuseser  prilejul s -i întâlneasc  în vremeaă ă ă ă  

exilului lor sau în alte împrejur riă 14.  “A doua renaştere aromâneasc ”,ă  

declanşat , din ini iativa oamenilor politici  şi  de cultur  din genera iaă ţ ă ţ  

paşoptist ,  dar,  fireşte,  şi  a unor intelectuali  aromâni stabili i  în ar ,ă ţ ţ ă  

c tre mijlocul secolului al XIX-lea a dus nu numai la înfiin area şcolilor şiă ţ  

bisericilor româneşti din Peninsula Balcanic  ci şi la apari ia unei relativă ţ  

bogate prese culturale aromâneşti15,  la tot mai bogata înflorire a unei 

literaturi dialectale culte, la elaborarea de c tre aromâni a unor lucr riă ă  

de folcloristic ,  etnografie, lingvistic  şi  istorie privitoare la neamul şiă ă  

graiul  lor.  Dac  poe i  şi  prozatori  dialectali  ca  Mihail  Nicolescu,ă ţ  

Constantin Belimace, George Murnu, Nuşi Tulliu, Nicolae Batzaria, Marcu 

Beza,  Nicolae  Velo,  Zicu  Araia  şi  al ii  au  dat  expresie  în  operele  lorţ  

universului  sufletesc  al  aromânilor  f cându-l  cunoscut  societ iiă ăţ  

româneşti16, o serie de intelectuali aromâni, forma i în şcolile româneştiţ  

din  Balcani  şi  în  universit ile  din  ar ,  au  dat  la  iveal  gramatici,ăţ ţ ă ă  

dic ionare, culegeri de literatur  popular  aromâneasc , studii istorice,ţ ă ă ă  

de caracter  mai restrâns sau mai  general,  privitoare la aromâni şi  la 

romanitatea balcanic  în ansamblu. Aşa au fost junimistul Ion Caragianiă  

(1840-1921), Ştefan Mih ileanu (1859-1900), Andrei Bagav (1857-1888),ă  
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Ion Arginteanu, Iancu Dalametra (1868-1924). Aportul lor ştiin ific esteţ  

real,  deşi  grevat  de unele insuficien e metodologice  şi  de o anumitţ ă 

limitare a orizontului cultural, pe de o parte, de o oarecare subiectivism 

provincial  sau  na ional,  pe  de  alt  parteţ ă 17.  Meritul  principal  al 

intelectualilor  aromâni care au contribuit la adâncirea studiilor  asupra 

romanit ii  balcanice  prin  cercet ri  proprii  a  fost,  în  toate  vremurile,ăţ ă  

acela de a fi cunoscut direct realit ile despre care scriau, în primul rândăţ  

graiul şi moravurile lumii lor, şi de a fi introdus astfel în circuitul ştiin ificţ  

o mare bog ie de material  autentic,  baz  temeinic  pentru cercet riăţ ă ă ă  

viitoare, chiar atunci când acesta nu a fost corect interpretat de ei.

A  existat  îns  în  cultura  noastr  o  pleiad  de  intelectuali  deă ă ă  

obârşie  aromân  care  au  îngem nat  cunoaşterea  nemijlocit  a  lumiiă ă ă  

românilor  balcanici  şi  a  graiului  lor  cu  o  forma ie  ştiin ific  de  rarţ ţ ă ă 

temeinicie,  dobândit  în  şcolile  româneşti  şi  în  centrele  de  cultură ă 

europene în care au ajuns s  studieze în anii  tinere ii  lor,  la sfârşitulă ţ  

secolului  al  XIX-lea  şi  în  primul  deceniu  al  secolului  XX-lea,  datorită 

generozit ii  şi  clarviziunii  îndrum torilor  înv mântului  şi  culturiiăţ ă ăţă  

româneşti din acea vreme. Lor li se datoreaz , în cea mai mare m sur ,ă ă ă  

ridicarea  cercet rilor  asupra  romanit ii  balcanice  la  nivelul  ştiin eiă ăţ ţ  

mondiale.  Ei  sunt  aceia  care,  prin  lucr ri  de  mare  profunzime  şiă  

incontestabil  originalitate,  au  dat  o  form  definitiv  reprezent riiă ă ă ă  

romanit ii  balcanice  în  conştiin a  cultural  na ional  şi  au contribuităţ ţ ă ţ ă  

hot râtor,  prin prestigiul  de care s-au bucurat,  la  acreditarea acesteiă  

reprezent ri, în numele culturii româneşti, în conştiin a lumii. Ei au pusă ţ  

cap t  diletantismului  şi  provincialismului  în  studiile  privitoare  laă  

romanitatea  balcanic ,  au  impus  cercetarea  ei  în  perspectivaă  

ansamblului  unit ii  româneşti  dar  şi  necesara luare în considerare aăţ  

particularit ilor specifice pe care o evolu ie în mare m sur  divergentăţ ţ ă ă ă 

fa  de aceea a românilor din vechea Dacie le-a imprimat celor din sudulţă  

Dun rii;  ei  s-au  opus  ferm  şi  demn  oric rei  încerc ri  de  contestareă ă ă  

tenden ioas  a românit ii, dac  nu chiar a romanit ii acestora, dar auţ ă ăţ ă ăţ  

relevat  statornic  însemn tatea  leg turilor  lor  istorice  cu  celelalteă ă  

popoare  din  Peninsula  Balcanic  şi  necesitatea  studierii  lor  atente.ă  
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Al turi de George Murnu (1868-1957) şi Pericle Papahagi (1872-1943),ă  

Theodor  Capidan  se  situeaz  în  fruntea  acestor  înv a i  români  deă ăţ ţ  

obârşie aromân . Lor li  se asociaz , din genera ia imediat urm toare,ă ă ţ ă  

Tache Papahagi (1892-1977), Victor Papacostea (1900-1962) şi Valeriu 

Papahagi (1906-1983)  pentru a contribui  laolalt  la întemeierea şcoliiă  

româneşti de cercet ri asupra romanit ii balcaniceă ăţ 18.

Studiile lui Theodor Capidan asupra romanit ii balcaniceăţ . 

Contribu ia  lui  Theodor  Capidan  la  formarea  şi  consolidarea  uneiţ  

reprezent ri  ştiin ific  întemeiate  a  romanit ii  balcanice  în  conştiin aă ţ ăţ ţ  

româneasc  poate fi urm rit  pe diverse planuri ale vie ii culturale. Caă ă ă ţ  

profesor,  el  a  format  lingvişti,  filologi  şi  istorici,  ini iindu-i  în  taineleţ  

dialectelor  balcanice  ale  limbii  române,  înarmându-i  cu  tehnicile  şi 

metodele adecvate de cercetare a acestora,  orientându-le în anumite 

direc ii eforturile, pe care le-a sprijinit generos. Nu s-a dat în l turi de laţ ă  

popularizarea  cunoştin elor  despre  romanitatea  balcanic  prin  studii,ţ ă  

articole şi conferin e destinate unui public cultivat mai larg; a ştiut sţ ă 

dea  acestor  contribu ii  o  form  accesibil ,  captivant  chiar,  f r  sţ ă ă ă ă ă ă 

sacrifice  nimic  din  caracterul  ştiin ific  al  con inutului  lor.  Pentruţ ţ  

stimularea  şi  organizarea  sistematic  a  cercet rilor  asupra  româniloră ă  

balcanici, a încercat, al turi de Victor Papacostea şi George Murnu, să ă 

creeze o publica ie periodic  de specialitate, ţ ă Revista macedo-română, de 

înalt  inut  intelectual  şi  cert  utilitateă ţ ă ă ă 19.  În  sfârşit,  a  consacrat 

romanit ii balcanice numeroase cercet ri proprii, ale c ror rezultate s-ăţ ă ă

au adunat în lucr ri de interes special, de la noti e etimologice la articoleă ţ  

şi studii privitoare la fapte şi chestiuni particulare şi în opere de vastă 

cuprindere  sintetic ,  consacrate  limbii,  vie ii  şi  istoriei  româniloră ţ  

balcanici20.

Considerat  în ansamblu, opera ştiin ific  a lui Theodor Capidan seă ţ ă  

distinge prin caracterul interdisciplinar şi comparatist al cercet rii care oă  

întemeiaz  şi prin spiritul istoric care o anim . Lingvist prin forma ie şiă ă ţ  

prin obiectul principal al preocup rilor sale, el a încercat întotdeauna să ă 

surprind  leg turile dintre limb  şi  via a societ ii  care o vorbeşte;  aă ă ă ţ ăţ  

întreprins de aceea cercet ri complexe, nu numai pur lingvistice, ci şiă  
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etnografice, folcloristice şi de istorie a culturii, folosind mereu rezultatele 

şi  metodele  mai  multor  discipline  ştiin ifice  şi  îmbog indu-le  prinţ ăţ  

propriile sale investiga ii. Romanist, el nu s-a limitat la studierea izolat  aţ ă  

romanit ii balcanice, ci a avut în vedere întotdeauna contextul în careăţ  

ea a tr it, mediul lingvistic, cultural şi istoric balcanic, atât de variat, deă  

care ea a fost influen at  şi pe care l-a marcat prin prezen a ei; pentru aţ ă ţ  

defini  situa ia romanit ii  în acest mediu a folosit  consecvent metodaţ ăţ  

comparativ .  Scopul  final  al  cercet rilor  lui  Theodor  Capidan  asupraă ă  

limbii române şi al dialectelor ei balcanice a fost acela de a l muri, prină  

studiul  faptelor  de  limb ,  aspecte  importante  ale  istoriei  poporuluiă  

român, insuficient documentate de izvoarele scrise:  e vorba de locul, 

timpul şi modul în care s-a împlinit etnogeneza românilor, de cauzele şi 

etapele  fragment rii  şi  diversific rii  unit ii  originare  a  romanit iiă ă ăţ ăţ  

carpato-balcanice, de raporturile dintre dacoromâni şi românii balcanici, 

de rela iile lor cu alogenii din Sud-Estul Europei. Ar fi, aşadar, o mare şiţ  

nedreapt  greşeal  s  vedem în Theodor Capidan numai un lingvist şi ună ă ă  

dialectolog; el a fost un filolog de factur  umanist  care, prin lingvistică ă ă 

şi dialectologie, a ajuns la concluzii de maxim  importan  privitoare laă ţă  

istoria limbii şi a poporului român.

Principalele  contribu ii  personale  ale  lui  Theodor  Capidan  laţ  

studiul romanit ii balcanice privesc dou  dintre grupurile româneşti deăţ ă  

la sud de Dun re şi dialectele lor: aromânii şi meglenoromânii. Al turi deă ă  

lucr rile lui  Sextil  Puşcariu despre istroromâni şi  de cele ale lui Silviuă  

Dragomir  despre  vlahii  din  nordul  Peninsulei  Balcanice,  ele  au 

fundamentat  întreaga  dezvoltare  ulterioar  a  cercet rilor  româneştiă ă  

asupra romanit ii balcaniceăţ 21. Lui Theodor Capidan i se datoreaz  două ă 

mari  monografii,  devenite lucr ri  de referin , în care sunt sintetizateă ţă  

toate  datele  cunoscute  în  vremea  sa  despre  graiul,  via a,  cultura  şiţ  

istoria aromânilor şi meglenoromânilor şi în care înv atul ne ofer , peăţ ă  

lâng  descrieri sistematice ale celor dou  dialecte, rezultatul cercet riloră ă ă  

sale asupra originii, r spândirii şi raportului în care se g sesc vorbitoriiă ă  

lor  cu  celelalte  ramuri  ale  poporului  român.  Este  vorba  de 

Meglenoromânii, 3 volume, Bucureşti, 1925-193522 şi Aromânii. Dialectul 
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aromân.  Studiu  lingvistic,  Bucureşti23,  1932,  575  p.  La  cererea 

profesorului Dimitrie Gusti,  Theodor Capidan a elaborat ulterior o altă 

monografie,  Macedoromânii.  Etnografie, istorie, limb ,ă  Bucureşti, 1942, 

274 p., care a ap rut şi în limbi de circula ie interna ional ; destinat  nuă ţ ţ ă ă  

numai  specialiştilor,  ea  cuprinde  într-o  form  clar  şi  concis ,  cuă ă ă  

referin ele de rigoare la izvoare şi literatura de specialitate, cu pre ioaseţ ţ  

h r i  înso itoare,  esen ialul  cunoştin elor  despre  aromâni  şiă ţ ţ ţ ţ  

meglenoromâni dobândite pe cale ştiin ific  pân  la data apari iei sale.ţ ă ă ţ  

Cartea r mâne şi  azi  cea mai  bun  introducere în studiul  romanit iiă ă ăţ  

balcanice şi ar fi de dorit ca, pus  în acord cu stadiul actual al cercet rii,ă ă  

s  fie cândva reeditat  ca un manual clasic.ă ă

Numeroase studii au preg tit sau completat aceste monografii. Înă  

Românii  nomazi24,  Theodor  Capidan  a  dat  cea  mai  ampl  şi  maiă  

minu ioas  descriere a vie ii  p storeşti la aromâni, cercetate de el peţ ă ţ ă  

teren şi pe baza izvoarelor istorice şi a limbii, atât din punct de vedere 

etnografic, cât şi lingvistic. Pe lâng  p storitul transhumant, deplasareaă ă  

sezonier  de la munte la şes a turmelor  înso ite numai de ciobani  şiă ţ  

câini, aromânii cunosc şi p storitul zis “nomad”, dezvoltat din cel dintâiă  

şi  care presupune deplasarea,  o dat  cu  turmele,  a  întregii  familii  aă  

proprietarului, cu tot avutul ei  mobil.  Acest nomadism, specific numai 

unor grupuri aromâneşti, dar mai dezvoltat în trecut, inexistent îns  laă  

dacoromâni, nu trebuie confundat cu nomadismul popoarelor de step :ă  

el  nu  implic  în  chip  necesar  schimbarea  necontenit  a  locurilor  deă ă  

iernatec şi v ratec, nu exclude aşez rile stabile, nu-i legat de invazii şiă ă  

cuceriri, ci este paşnic şi a fost provocat tocmai de st rile de nesigurană ţă 

create în via a românilor balcanici de invaziile şi cuceririle altor popoare,ţ  

de  alte  împrejur ri  istorice  adverse.  Nomadismul  aromânilor  explic ,ă ă  

între altele, p strarea contactelor lor cu românii  din nordul Peninsuleiă  

Balcanice,  unitatea  lingvistic  a  romanit ii  balcanice,  iar  direc iaă ăţ ţ  

deplas rilor p storilor aromâni, mai ales spre p r ile r s ritene şi de sudă ă ă ţ ă ă  

ale Peninsulei, confirm  faptul, sesizabil  şi pe plan lingvistic, c  ei auă ă  

coborât prin aceste regiuni spre locurile unde tr iesc azi, au între inută ţ  

contacte cu ramurile r s ritene ale slavilor de sud. Atât nomadismul, câtă ă  
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şi unele particularit i ale portului p storilor aromâni îi disting pe aceştiaăţ ă  

atât  fa  de  dacoromâni,  cât  şi  fa  de  alte  popoare  balcanice,ţă ţă  

apropiindu-i  numai  de albanezi;  înt rite de elemente comune de graiă  

care  îi  particularizeaz  deopotriv  pe  aromâni  şi  albanezi,  acesteă ă  

tr s turi etnografice pot fi atribuite unui fond autohton local şi vorbescă ă  

despre originea balcanic  a aromânilor.  Theodor Capidan a consacrată  

studii speciale celor dou  grupuri de aromâni nomazi existente înc  înă ă  

vremea  sa:  s r c cianii  şi  f rşero ii.  În  ă ă ă ă ţ S r c cianiiă ă ă 25,  comb tândă  

p rerile  cercet torului  danez  Carsten  Hoeg,  el  dovedeşte  c  această ă ă ă 

popula ie din Peninsula Balcanic  nu este “un trib grecesc nomad”, ci oţ ă  

frântur , acum grecizat , din neamul aromânilor; ei şi-au pierdut limba,ă ă  

adoptând-o pe cea greac , dar şi-au p strat portul şi obiceiurile şi auă ă  

introdus  în  lexicul  grecesc  un  num r  considerabil  de  aromânisme,ă  

provenite din vechiul lor grai. Studiul  F rşero iiă ţ 26 elaborat în urma unei 

cercet ri pe teren în Albania relev  anumite particularit i ale graiuluiă ă ăţ  

acestei ramuri aromâneşti; ele îi apropie pe f rşero i de dacoromâni şi seă ţ  

pot explica prin mai vechi contacte cu str moşii istroromânilor, desprinşiă  

mai recent de românii din nordul Peninsulei Balcanice, contacte datorate 

nomadismului  f rşerotesc.  Sunt  relevate  şi  alte  tr s turi  ale  graiuluiă ă ă  

f rşero ilor:  deosebirile  între  felul  de  a  vorbi  al  femeilor  şi  cel  ală ţ  

b rba ilor, între graiul de la sate şi cel de la oraşe; ele sunt revelatoareă ţ  

pentru amestecul dintre f rşero i şi ceilal i aromâni în cadrul procesuluiă ţ ţ  

de urbanizare.

Raporturile  dialectului  aromân  cu  limbile  balcanice. 

Deosebit de importante sunt studiile lui Theodor Capidan privitoare la 

raporturile dintre dialectul aromân, pe de o parte, limbile albanez  şiă  

slave  de  sud  (bulgara,  sârbo-croata),  pe  de  alta.  Într-o  vreme  când 

raporturile  lingvistice  albano-române  şi  slavo-române  nu  erau  încă 

îndeajuns  cercetate,  el  le-a  examinat  sistematic  la  nivelul  dialectului 

aromân,  considerat  în  ansamblul  limbii  române,  al  celorlalte  dialecte 

româneşti  la  care  face  mereu  referin e  comparative,  pentru  a  trageţ  

concluzii de mare interes pentru istoria limbii şi a poporului nostru. Nu 

mai  pu in  remarcabil  este  meritul  s u  de  a  fi  pus  în  eviden  şiţ ă ţă  
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interpretat istoric influen a româneasc  în limba albanez  şi în limbileţ ă ă  

sud-slave.

Raporturile lingvistice româno-albaneze.  Exist ,  potrivit  luiă  

Theodor  Capidan27,  mai  multe  categorii  de  particularit i  lingvisticeăţ  

caracteristice  românei  şi  albanezei,  elemente  lexicale  comune, 

coinciden e fonetice şi gramaticale. Unele dintre ele sunt proprii tuturorţ  

celor  patru  dialecte  româneşti  (dacoromân,  istroromân,  aromân, 

meglenoromân) şi ambelor graiuri albaneze (tosc, de sud, şi gheg, de 

nord); aşa sunt: rostirea lui a ca ă în pozi ie neaccentuat , postpunereaţ ă  

articolului, întrebuin area participiului ca substantiv verbal. Moştenite înţ  

parte din acelaşi fond de substrat, traco-iliric, comun celor dou  popoareă  

sau rezultate din influen e lingvistice reciproce între str moşii românilor,ţ ă  

tracii  romaniza i  şi  str moşii  albanezilor,  traco-ilirii  neromaniza i,  darţ ă ţ  

practican i ai bilingvismului traco-iliro/latin, aceste particularit i dateazţ ăţ ă 

din epoca foarte veche de forma iune a limbilor  român  şi  albanez ,ţ ă ă  

când to i aceşti str moşi tr iau în strâns contact. Ariile de forma ie aleţ ă ă ţ  

celor dou  limbi şi popoare se întretaie, dup  Theodor Capidan, în p r ileă ă ă ţ  

de  nord-vest  ale  Peninsulei  Balcanice,  rezultând  o  zon  de  simbioză ă 

albano-român  ce se întinde în Moesia Superioar ,  Dardania şi  Daciaă ă  

mediterranea. A doua categorie de particularit i lingvistice comune suntăţ  

proprii  numai  daco-românilor,  istroromânilor  şi  albanezilor  tosci  sau 

ghegi, ele nu apar în dialectele aromân şi meglenoromân; aşa sunt o 

serie de elementele lexicale, rotacismul toscilor şi nazalizarea ghegilor. 

Aceste particularit i dovedesc, potrivit lui Theodor Capidan, c  aromâniiăţ ă  

şi  meglenoromânii  s-au separat  la  un moment  dat  de dacoromâni  şi 

istroromâni,  coborând spre p r ile de r s rit  şi  miaz zi  ale Peninsuleiă ţ ă ă ă  

Balcanice, şi nu au între inut rela ii directe cu albanezii; deplasarea lorţ ţ  

se  datoreaz  p storitului  şi  împrejur rilor  istorice  adverse.  Prezen aă ă ă ţ  

rotacismului la grupul azi sudic albanez al toscilor şi la dacoromâni arată 

îns  şi  o deplasare a celor  dintâi  din zone situate mai la nord, undeă  

veneau  în  contact  cu  cei  din  urm ,  c tre  sud;  aceast  deplasare  eă ă ă  

confirmat  şi  de  alte  izvoare  istorice  şi  constituie  un  argument  înă  

favoarea celor care sus in c  formarea poporului albanez nu s-a produsţ ă  
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numai pe teritoriul de azi al Albaniei, ci şi în spa iul amintit mai sus, ceţ  

se întretaie cu aria, şi ea mai vast , de forma iune a poporului şi limbiiă ţ  

române.  În  sfârşit,  o  a  treia  categorie  de  particularit i  lingvisticeăţ  

comune albano-române sunt caracteristice numai dialectului aromân, în 

parte şi  meglenoromân, şi  limbii  albaneze:  ele dateaz  dintr-o epocă ă 

mult  mai  nou ,  când,  în  urma  deplas rilor  datorate  aceloraşi  factoriă ă  

(p storit, împrejur ri istorice) în cazul ambelor popoare, acestea au ajunsă ă  

s  convie uiasc  iar şi, în contact foarte strâns, influen ându-se reciproc.ă ţ ă ă ţ  

Nu  numai  elemente  lingvistice  comune,  dar  şi  particularit i  deăţ  

organizare şi via  social , ce se adaug  tr s turilor etnografice studiateţă ă ă ă ă  

în  Românii  nomazi,  apropie pe aromâni, în parte îns  şi  pe vlahii  dină  

Serbia medieval , de albanezi, distingându-i fa  de dacoromâni şi faă ţă ţă 

de celelalte popoare balcanice deopotriv ; aşa sunt organizarea “tribal ”ă ă  

pe f lc riă ă  a aromânilor şi denumirea comunit ilor dup  numele şefuluiăţ ă  

lor.  Fie  c  sunt  moştenite  dintr-un  fond  autohton  local,  fie  c  suntă ă  

rezultatul unor influen e reciproce, ele indic  îns , toate, originea sud-ţ ă ă

dun rean  a romanit ii balcanice şi o veche convie uire cu albaneziiă ă ăţ ţ 28.

Problema substratului traco-iliric. Studiind raporturile albano-

române, Theodor Capidan a fost nevoit s  ating  problema substratului.ă ă  

Dac  în privin a originii  elementelor  comune din român  şi  albanez ,ă ţ ă ă  

identificat  de unii cercet tori în substratul traco-iliric comun, de al ii înă ă ţ  

influen a limbii albaneze asupra românei, el pare a se situa mai curândţ  

de partea celor  din urm , aceasta se explic  mai  ales prin  pruden aă ă ţ  

ştiin ific  a  savantului  care  socotea  riscant  s  se  pronun e  într-unţ ă ă ţ  

domeniu  atât  de  pu in  cunoscut,  în  lipsa  unor  date  sigure  despreţ  

graiurile  str vechi  ale  tracilor  şi  iliriloră 29.  Pe  m sur  ce  a  înaintat  înă ă  

cercet rile sale, el  şi-a transformat îns  în convingere p rerea, dintruă ă ă  

început  exprimat ,  c  substratul  traco-ilir  a  jucat  un rol  hot râtor  înă ă ă  

apari ia  particularit ilor  lingvistice  comune  româno-albaneze  şi  i-aţ ăţ  

acordat  un loc  tot  mai  mare în  preocup rile  şi  interpret rile  sale  deă ă  

istorie a limbii, contribuind la consolidarea acestei direc ii de investiga iiţ ţ  

în  ara  noastrţ ă30.  Acordând  aten ia  cuvenit  influen ei  substratului,ţ ă ţ  

Theodor  Capidan  s-a  opus  îns  absolutiz rii  acesteia;  p rerile  saleă ă ă  
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despre raporturile albano-române în epoca pe care o numeşte, în spiritul 

şcolii  lingvistice  clujene,  “str român ”,  merit ,  credem,  s  fieă ă ă ă  

reexaminate,  deşi  sunt  ast zi,  în  general,  respinseă 31,  iar  observa iileţ  

asupra  certei  influen e  albaneze  în  aromân ,  în  vremurile  mai  noi,ţ ă  

trebuie  continuate.  Nu  trebuie  iar şi  trecut  cu  vederea  faptul  c ,ă ă  

admi ând simbioza şi influen ele reciproce româno-albaneze pe care leţ ţ  

înf işeaz  atât de nuan at şi cu pruden  ştiin ific , Theodor Capidanăţ ă ţ ţă ţ ă  

respinge categoric transformarea lor în argumente împotriva continuit iiăţ  

românilor  în Dacia,  aşa cum s-a întâmplat uneori.  Dimpotriv ,  studiulă  

comparat al evolu iei albanezei şi românei, cercetarea raporturilor dintreţ  

ele  îi  înlesnesc  combaterea  adversarilor  continuit ii,  furnizându-i  noiăţ  

dovezi  în  sprijinul  acesteia  şi  ajutându-l  s  înf işeze  în  spiritulă ăţ  

adev rului  ştiin ific  atât  formarea  poporului  român,  cât  şi  a  celuiă ţ  

albanez32.

Raporturile lingvistice slavo-române. Cât priveşte raporturile 

lingvistice slavo-române,  Theodor  Capidan le-a cercetat şi  pe ele sub 

îndoitul aspect al influen ei slave în limba român  şi al influen ei româneţ ă ţ  

în  limbile  slave  meridionale,  pornind  tot  de  la  dialectul  aromân,  dar 

ajungând  la  concluzii  de  natur  general  asupra  istoriei  limbii  şiă ă  

poporului român33. Amploarea influen ei slave în limba român , în lexic,ţ ă  

gramatic , onomastic  şi toponomie, se explic  prin faptul c  ea nu aă ă ă ă  

fost înlesnit  numai de bunele raporturi dintre slavi şi români, ci şi de al iă ţ  

factori:  topirea unor slavi  în masa româneasc ,  comunitatea de viaă ţă 

social  şi politic  slavo-român , adoptarea limbii slave ca limb  oficial  aă ă ă ă ă  

bisericii  şi  a  statului  de c tre  români.  Totuşi,  subliniaz  Th.  Capidan,ă ă  

importan a influen ei slave în limba român  nu trebuie exagerat , aşaţ ţ ă ă  

cum s-a întâmplat uneori. Considerabil  în domeniul lexicului, ea esteă  

datorat  în bun  m sur , chiar şi aici, culturii slave şi nu limbii vorbite şi,ă ă ă ă  

ca  atare,  afecteaz  numai  dacoromâna;  aromânii,  intra i  în  sfera  deă ţ  

influen  a  culturii  greceşti,  au  adoptat  termeni  de  civiliza ieţă ţ  

corespunz tori din limba greac . În ce priveşte fonetismul, prefacerileă ă  

esen iale  care  au  dat  latinei  aspectul  românesc  erau  încheiate  înţ  

momentul  producerii  influen ei  slave  în  toate  dialectele  româneşti;ţ  
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elementele  slave  s-au  adaptat  acestei  situa ii  sau  şi-au  p stratţ ă  

fonetismul propriu. În morfologie, influen a slav  se limiteaz  la câtevaţ ă ă  

particularit i neesen iale (vocativul feminin în ăţ ţ –o, formarea numeralului, 

mijloace  de  derivare),  inegal  repartizate  în  toate  dialectele  limbii 

române,  aromâna  fiind  mai  pu in  afectat .  Influen a  slav  dinţ ă ţ ă  

istroromân  şi meglenoromân , mai puternic  atât sub raport lexical, câtă ă ă  

şi gramatical, se explic  prin izolarea acestora în mijlocul slavilor şi este,ă  

dup  opinia sa, în m sur  considerabil , mai recent .ă ă ă ă ă

Potrivit lui Theodor Capidan, influen a slav  în limba român  s-aţ ă ă  

exercitat în mai multe etape. Cea mai veche este cuprins  între secolulă  

al  VIII-lea şi  al  X-lea,  adic  dup  încheierea principalelor  transform riă ă ă  

care  dau  latinei  fizionomia  româneasc  specific ,  dar  înainte  deă ă  

separarea aromânilor de dacoromâni. Din aceast  etap  dateaz  circaă ă ă  

80 de cuvinte de origine slav  existente în toate dialectele româneştiă  

(dacoromân, aromân, meglenoromân, istroromân) şi numai în ele, nu şi 

în celelalte limbi  balcanice (greac ,  albanez ).  Aceast  influen  esteă ă ă ţă  

preponderent  “bulg reasc ”,  ea  vine  adic  din  partea  sud-slaviloră ă ă  

r s riteni,  str moşii  bulgarilor,  în  toate  dialectele  limbii  române.  Maiă ă ă  

mult decât atât, date fiind diferen ele care apar, înc  din aceast  vremeţ ă ă  

îndep rtat , între graiurile “bulgare” de r s rit şi cele de apus, influen aă ă ă ă ţ  

slav  veche din toate dialectele româneşti  se arat  a fi  mai  ales  deă ă  

origine  “bulgar ”  r s ritean .  Influen a  “sârbeasc ”,  a  sud-slaviloră ă ă ă ţ ă  

apuseni, pare a fi l sat şi ea urme în toate dialectele limbii române, dară  

într-o m sur  mult  mai  redus .  În etapele mai  noi,  influen a “medio-ă ă ă ţ

bulgarei”,  a  limbii  slave  bisericeşti,  apoi  a  bulgarei  propriu-zise  şi  a 

sârbocroatei  s-au  exercitat  în  mod  inegal  asupra  dialectelor  limbii 

române, prin contactele de natur  diferit  pe care fiecare dintre ramurileă ă  

poporului român le-a avut cu lumea sud-slav .ă

Influen a limbii române asupra limbilor sud-slave a trecut şi eaţ  

prin etape diferite. Studiind cu aten ie aceast  influen  în limba bulgar ,ţ ă ţă ă  

Theodor  Capidan  este  cel  dintâi  lingvist  român  care  a  examinat-o 

sistematic. Polemizând cu unii înv a i bulgari, dar de acord în anumiteăţ ţ  

privin e cu al ii,  el a dovedit c , în perioada celor mai vechi contacteţ ţ ă  
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dintre cele dou  popoare, româna a dat bulgarei un important num r deă ă  

elemente  lexicale  şi  chiar  forme  gramaticale,  cum  ar  fi,  de  pild ,ă  

postpunerea articolului, particularitate important  a bulgarei între limbileă  

slave.  Acest  fenomen,  ca  şi  alte  elemente  lexicale  şi  gramaticale 

datorate  contactului  cu  româna,  s-ar  explica,  potrivit  lui  Theodor 

Capidan,  prin  slavizarea  unui  important  num r  de  români  din  nordulă  

Peninsulei Balcanice de c tre bulgari şi introducerea de c tre aceştia înă ă  

limba  adoptat  a  unor  particularit i  din  vechiul  lor  grai,  ulterioră ăţ  

generalizate. În etapele mai noi, influen a român  în limbile sud-slave s-aţ ă  

produs în chip diferit,  venind din partea diferitelor dialecte româneşti, 

dar mai ales din partea dacoromânei.

Concluziile de natur  istoric  la care ajunge Theodor Capidan înă ă  

urma cercet rii  raporturilor  lingvistice slavo-române sunt urm toarele:ă ă  

modul în care s-a produs influen a slav  în român  şi influen a român  înţ ă ă ţ ă  

slav  în epoca cea mai  veche dovedeşte unitatea originar  a tuturoră ă  

dialectelor româneşti, originea dun rean  a grupurilor româneşti aflateă ă  

azi în sudul Peninsulei Balcanice care alc tuiau ini ial  o singur  masă ţ ă ă 

romanic  împreun  cu dacoromânii şi istroromânii şi confirm  p rerileă ă ă ă  

înv atului,  deduse din  cercetarea  raporturilor  albano-române,  despreăţ  

deplasarea aromânilor,  apoi a meglenoromânilor, spre sud prin p r ileă ţ  

r s ritene ale Peninsulei, unde au venit în contact vreme îndelungat  cuă ă ă  

“bulgarii” r s riteni.  Vechimea influen ei slave în limba român , ca şiă ă ţ ă  

unitatea originar  a poporului şi limbii române sunt elocvent dovedite,ă  

dup  Theodor Capidan, şi de numele etnic folosit ini ial de to i româniiă ţ ţ  

pentru a-i desemna pe to i slavii meridionali, înc  insuficient diferen ia iţ ă ţ ţ  

etnic  şi  p strat  atât  la  dacoromâni,  cât  şi  la  aromâni:  drom.  ă şchiau, 

arom. şcl’au, ca şi de numele dat de to i slavii tuturor românilor:  ţ vlasi, 

valahi, vlahi. Dac  primul este forma evoluat  a latinescului ă ă Sclavus, cel 

de  al  doilea  traduce  latinescul  Romani;  ambele  indic  romanitateaă  

tuturor românilor şi conştiin a acestei romanit iţ ăţ 34.

Raporturile  lingvistice  greco-române. F r  s  fi  consacrată ă ă  

raporturilor greco-române studii speciale de amploarea celor pe care le-a 

dat  asupra  raporturilor  lingvistice  albano-române  şi  slavo-române, 
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Theodor Capidan a formulat în diverse ocazii observa ii pre ioase şi înţ ţ  

acest domeniu35.  În faza ei  cea mai  veche,  influen a greac  în limbaţ ă  

român  se  v deşte  a  fi,  întocmai  ca  influen a  slav  sau  albanez ,ă ă ţ ă ă  

identic  şi  relativ  omogen  în  toate  dialectele;  dialectul  aromân  nuă ă  

numai  c  nu prezint  urme ale unei  influen e lexicale  şi  gramaticaleă ă ţ  

greceşti  mai  puternice,  cum ar  fi  de  aşteptat  în  urma  îndeaproapei 

convie uiri a aromânilor cu grecii  sau, cum sus in unii cercet tori,  dinţ ţ ă  

pricina  presupusei  lor  origini  greceşti,  ci,  dimpotriv ,  se  arat  maiă ă  

conservator chiar decât dacoromâna, p strând elemente de vocabular şiă  

particularit i gramaticale latine mai numeroase. Se confirm  astfel şi peăţ ă  

aceast  cale  comunitatea  de  origine  şi  unitatea  de  limb  a  tuturoră ă  

românilor, formarea poporului nostru într-o zon  aflat  în afara influen eiă ă ţ  

elementului  vechi  grecesc.  Theodor Capidan nu ezit  îns  s  pun  înă ă ă ă  

discu ie valabilitatea liniei de demarca ie între aşa-numita zon  latin  şiţ ţ ă ă  

cea greceasc  din Peninsula Balcanic , stabilit  de C. Jirecek şi corectată ă ă ă 

ulterior  de  Al.  Philippide  şi  P.  Skok.  El  nu  exclude  existen a  uneiţ  

continuit i  de via  roman  chiar în regiunile sudice ale Peninsulei şiăţ ţă ă  

avanseaz  ipoteza potrivit c reia o parte din aromâni ar fi urmaşii unuiă ă  

nucleu romanic din p r ile Pindului. Dovezile invocate sunt numele unoră ţ  

localit i  ca  Salonic,  B iasa,  L sun,  a  c ror  form  aromâneasc  şiăţ ă ă ă ă ă  

meglenoromân  v deşte evolu ia dup  legile de prefacere fonetic  aleă ă ţ ă ă  

limbii  latine,  devenit  român :  arom.  ă ă S run ,ă ă  lat.  Salona,  gr. 

Thessaloniki,  Saloniki; arom.  B iasaă ,  lat.  Vavissa,  gr.  Voioussa;  arom. 

L sună , lat. Elassona, gr. Elasson (cu trecea lui on în un, ca în elementele 

latineşti). Aceste localit i au stat, aşadar, neîntrerupt în leg tur  cu oăţ ă ă  

popula ie  vorbitoare  de  latin .  Într-o  faz  mai  nou ,  dup  scindareaţ ă ă ă ă  

masei  romanice,  influen a  greac  asupra  dialectului  aromân  a  fostţ ă  

puternic ,  mai  ales  în  domeniul  lexical,  asemenea  celei  slave  înă  

dacoromân , în urma intr rii aromânilor în sfera civiliza iei bizantine. Câtă ă ţ  

priveşte  influen a  aromâneasc  în  limba greac ,  studiat  anterior  deţ ă ă ă  

George  Murnu36,  reluat  şi  completat  de  Theodor  Capidan,  ea  se 

manifest  cu prec dere în domeniul vocabularului p storesc şi este, înă ă ă  
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mare m sur , efectul asimil rii etnice a unor grupuri aromâneşti, precumă ă ă  

s r c cianii, de c tre greci.ă ă ă ă

Raporturile interdialectale româneşti. În mai multe rânduri, 

Theodor  Capidan  s-a  ocupat  de  raporturile  interdialectale  româneşti. 

Astfel, în  Aromânismele din dialectul dacoromân şi problemele care se 

leag  de  eleă 37,  cercetând  acele  elemente  lexicale  şi  particularit iăţ  

gramaticale  cu caracter  regional  din  dacoromân  considerate de uniiă  

cercet tori  drept  aromânisme  şi  dovezi  istorice  ale  unei  admigr riă ă  

balcanice la nord de Dun re, el respinge aceast  interpretare şi explică ă ă 

faptele de limb  invocate prin factori interni; imigr rile în discu ie, chiară ă ţ  

dac  s-ar  fi  produs,  nu  au  avut  însemn tatea  pe  care  le-o  atribuieă ă  

Nicolae  şi  Ovid  Densusianu  sau  Dimitre  Onciul  şi  nu  au  l sat  urmeă  

notabile în limb . În ă Românismul balcanic38, Theodor Capidan rediscut ,ă  

între altele,  problema originii  meglenoromânilor;  el  respinge teoria lui 

Ovid Densusianu privitoare la obârşia lor nord-dun rean , bihorean  şi laă ă ă  

caracterul de subdialect dacoromân al graiului lor. Particularit i comuneăţ  

dialectelor meglenoromân şi aromân (alterarea ocluzivelor velare, lipsa 

rotacismului,  a  nazaliz rii  şi  a  asimil rii  ă ă r –  n în  n –  n),  tr s turiă ă  

diferen iatoare  fa  de  dacoromân ,  dovedesc  originea  balcanic  aţ ţă ă ă  

meglenoromânilor şi aromânilor deopotriv . Referindu-se şi la concluziileă  

lui  Sextil  Puşcariu  despre  originea  sud-dun rean  a  istroromânilor,ă ă  

Theodor  Capidan  constat  astfel  c  toate  ramurile  balcanice  aleă ă  

poporului român au o origine local , fapt sus inut şi de tradi ia istoric .ă ţ ţ ă

Studii  de  sintez  asupra  romanit ii  balcanice.ă ăţ  Abordate 

par ial în dou  studii publicate înainte de apari ia monumentalelor saleţ ă ţ  

monografii despre aromâni şi meglenoromâni39, aspectele generale ale 

graiurilor  şi  istoriei  românilor  balcanici  şi  ale  raproturilor  lor  cu 

romanitatea dacic  sunt tratate sintetic în ă Romanitatea balcanică40 şi în 

Graiurile  româneşti  transdanubiene şi  însemn tatea lor  istorică ă41.  Aici 

sunt exprimate, în forma lor definitiv , principalele idei ale lui Theodoră  

Capidan cu privire la romanitatea balcanic  şi locul ei în istoria limbii şi aă  

poporului român. Cea din urm  lucrare închinat  de înv at problemeloră ă ăţ  

romanit ii  balcanice  este  ăţ Toponymie  macédo-roumaine42;  ea 
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argumenteaz  proiectul autorului de alc tuire a unui dic ionar toponimică ă ţ  

românesc43. Dup  o via  de munc  temeinic  şi devotat , el în elege să ţă ă ă ă ţ ă 

deschid  o  direc ie  nou  de  cercet ri,  dovedindu-i  utilitatea  prină ţ ă ă  

exemplul înf ptuirilor ştiin ifice personale.ă ţ

Romanitatea balcanic  în  viziunea lui  Theodor  Capidan.ă  

Prin studiile înf işate analitic în paginile precedente, mai cu seam  prinăţ ă  

investiga iile sale asupra limbii şi vie ii aromânilor şi meglenoromânilor,ţ ţ  

asupra raporturilor lingvistice albano-române şi slavo-române, Theodor 

Capidan a contribuit la închegarea acelor  vederi  de ansamblu asupra 

romanit ii  balcanice,  asupra  procesului  form rii  şi  diversific riiăţ ă ă  

dialectale  a  limbii  române,  asupra  constituirii  individualit ii  etnice  aăţ  

poporului  român,  care  au  fost  proprii,  în  perioada  interbelic ,  şcoliiă  

lingvistice  clujene,  animate de excep ionala  personalitate  a  lui  Sextilţ  

Puşcariu. Cât de important  a fost contribu ia lui Theodor Capidan ne-oă ţ  

spune însuşi conduc torul acestei şcoliă 44,  cât de mult datoreaz  el luiă  

Sextil  Puşcariu  şi  grup rii  de  lingvişti  clujene,  remarcabil  prină ă  

solidaritate şi colegialitate, a inut s  o spun  Theodor Capidan însuşiţ ă ă 45. 

S  încerc m a  sintetiza  aici,  pe  scurt,  elementele  fundamentale  aleă ă  

acestei vederi de ansamblu, aşa cum reies ele din opera întreag  a celuiă  

de care ne ocup m.ă

Potrivit  lui  Theodor  Capidan,  actualele  grupuri  româneşti  din 

Peninsula  Balcanic ,  aromânii,  meglenoromânii  şi  istroromânii,  suntă  

supravie uitorii popula iei româneşti balcanice, întinse, în evul mediu, peţ ţ  

un teritoriu foarte vast: c tre r s rit, românii ajungeau pân  în Rodope şiă ă ă ă  

Tracia apusean , c tre sud, peste toat  Macedonia, prin Epir şi Tesalia,ă ă ă  

unde num rul  lor  era foarte mare,  pân  în Peloponez,  c tre apus,  eiă ă ă  

dep şeau Serbia veche, hotarele r s ritene ale Albaniei, Muntenegrul,ă ă ă  

atingând  coasta  adriatic ,  pe  toat  întinderea  ei,  pân  în  nordulă ă ă  

Dalma iei. Atesta i abundent de izvoarele istorice în secolele XIII-XV, al iţ ţ ţ  

români  balcanici,  cei  din  Haemus  şi  vlahii  din  Serbia  medieval ,  auă  

disp rut  ulterior  prin  asimilarea  lor  de  c tre  sud-slavi  şi,  poate,  prină ă  

deplasarea în  alte  regiuni,  l sându-şi  urmele în  toponimia  de origineă  

româneasc  şi în particularit ile de factur  româneasc  din limbile slaveă ăţ ă ă  
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balcanice. Dac  e aproape sigur c  istroromânii sunt urmaşii vlahilor dină ă  

Serbia,  pare  probabil  c  vlahii  din  Haemus  sunt  str moşiiă ă  

meglenoromânilor.  Şi  unii  şi  ceilal i  reprezint ,  oricum,  verigaţ ă  

intermediar  între dacoromâni şi românii balcanici de ast zi: ei vorbeauă ă  

un grai mai apropiat de dacoromân , aşa cum reiese din toponimie şi dină  

onomastica  vlahilor  pomeni i  în  documentele  medievale  sârbeşti,  darţ  

aveau  şi  particularit i  care-i  apropiau  mai  degrab  de  aromâni  şiăţ ă  

meglenoromâni, aşa cum reiese mai ales din organizarea lor social .ă

Originea  românilor  din  Peninsul  este  local ,  balcanic  şi  nuă ă ă  

dacic : ei sunt urmaşii autohtonilor traco-iliri romaniza i şi ai coloniştiloră ţ  

implanta i  aici  de  Imperiu,  la  care  s-au  ad ugat  probabil,  aşa  cumţ ă  

sus inuse Nicolae Iorga şi cum o dovedesc unele particularit i lingvisticeţ ăţ  

şi etnografice, p stori italici infiltra i spontan, la r stimpuri, prin nordulă ţ ă  

Dalma iei, în virtutea mişc rilor specifice ocupa iei lor. Demonstrat  deţ ă ţ ă  

Sextil  Puşcariu  pentru  istroromâni,  autohtonia  românilor  balcanici  e 

dovedit  de Theodor Capidan, pentru aromâni şi  meglenoromâni, prină  

particularit ile  lingvistice  ale  graiului  lor,  care-i  diferen iaz  deăţ ţ ă  

dacoromâni  şi  prin  caractere  etnografice  care-i  apropie  pe  albanezi, 

dezvoltate  şi  unele,  şi  celelalte  dintr-un  fond  str vechi,  preroman.ă  

Principala deosebire lingvistic  între romanitatea balcanic  şi cea dacică ă ă 

este alterarea ocluzivelor velare c,  g, urmate de vocalele e,  i, în ţ,  (d)z 

(drom.  cinci,  geană,  arom,  megl.  in i,  (d)zeanţ ţ ă);  ea  este,  potrivit  lui 

Theodor  Capidan,  efectul  unei  tendin e  str vechi  din  fondul  balcanicţ ă  

autohton, traco-iliric şi corespunde unei diversific ri dialectale, regionaleă  

a  latinei  vorbite  în  Sud-Estul  european  înc  din  epoca  roman .  Alteă ă  

deosebiri lingvistice între românii nordici şi cei sudici se înf işeaz  caăţ ă  

isoglose  variabile,  ce  nu  separ  întotdeauna  net  pe  dacoromâni  deă  

românii balcanici; aşa sunt: palatalizarea labialelor, general  la aromâni,ă  

dar prezent , în parte, şi la meglenoromâni şi dacoromâni, absent  însă ă ă 

la istroromâni, şi rotacismul, absent la aromâni şi meglenoromâni, dar 

prezent la istroromâni şi,  în parte, la dacoromâni,  unde e pe cale de 

dispari ie. Considerat aşadar în totalitatea ramurilor lui, poporul românţ  
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este urmaşul nu numai al romanit ii dacice, ci şi al întregii romanit iăţ ăţ  

balcanice.

Principalul  centru de greutate al masei  romanice din Sud-Estul 

european care a dat naştere poporului român trebuie situat îns , după ă 

Theodor  Capidan,  în  acord  cu  Sextil  Puşcariu  şi  şcoala  lingvistică 

clujean , la nordul Dun rii; aici au fost principalele centre de iradiere aleă ă  

popula iei româneşti, aici centrele ei de rezisten , aici, ea s-a înmul itţ ţă ţ  

necontenit, în vreme ce, la sud de fluviu, a fost în continu  descreştere,ă  

covârşit  de rev rsarea slavilor. Oltenia, Banatul, Crişana, Bihorul suntă ă  

vetrele pl m dirii  poporului român: “ inuturile apusene, din Dacia, cuă ă Ţ  

prelungire la r s rit în dreapta şi stânga Dun rii, reprezint  propriu-zisă ă ă ă  

teritoriul  în  care  elementele  b ştinaşe,  în  unire  cu  popula iunileă ţ  

româneşti meridionale, au dat naştere la poporul român”46. Situa i ini ialţ ţ  

în nordul Peninsulei, în zona dun rean , românii balcanici se g seau înă ă ă  

continuitate  teritorial  cu  dacoromânii,  participau  la  via a  comun  aă ţ ă  

întregii romanit i din stânga şi dreapta Dun rii, aveau conştiin a acesteiăţ ă ţ  

comunit i şi voin a de a o p stra, vorbeau o limb  unitar , în pofidaăţ ţ ă ă ă  

diferen elor dialectale specifice. Ei s-au deplasat mai târziu spre sudulţ  

Peninsulei Balcanice şi în Istria, au fost izola i în grupurile diferite aleţ  

aromânilor, meglenoromânilor şi istroromânilor de c tre slavii statornici iă ţ  

aici. Tradi ia istoric  a p strat amintirea acestei unit i originare a maseiţ ă ă ăţ  

romanice, iar unitatea limbii române o dovedeşte în chip remarcabil.

Particularit ile  dialectale  care  deosebesc  aromâna,ăţ  

meglenoromâna şi istroromâna de dacoromân  sunt neesen iale şi multă ţ  

mai pu ine decât cele pe care le întâlnim în cazul dialectelor altor limbiţ  

romanice.  La  o  examinare  mai  atent ,  bun  parte  din  tr s turileă ă ă ă  

specifice  graiurilor  din  sudul  Dun rii  se  v desc  a  fi  numai  tr s turiă ă ă ă  

arhaice, ele reprezint  faze din evolu ia limbii prin care dacoromâna aă ţ  

trecut şi ea, dep şindu-le, dar pe care dialectele aromân, meglenoromână  

şi istroromân, în virtutea unui conservatorism determinat de factori de 

via  specifici, nu au ajuns s  le duc  pân  la cap t. Aceste tr s turiţă ă ă ă ă ă ă  

arhaice ne ajut  s  reconstituim trecutul  dacoromânei  îns şi;  de aiciă ă ă  

decurge importan a dialectelor  balcanice pentru istoria limbii  române.ţ  
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Identitatea de esen  a influen elor  albaneze,  sud-slave şi  greceşti  înţă ţ  

toate dialectele limbii române, la sud ca şi la nord de Dun re, dovedeşte,ă  

la  rândul  ei,  unitatea  originar  a  tuturor  românilor.  Dar  mai  alesă  

tendin ele  de  dezvoltare  identice  din  toate  dialectele  româneşti,ţ  

convergen a diversific rilor cunoscute de ele dovedesc cât de temeinicţ ă ă 

este unitatea limbii române, manifestat  chiar în fenomene ce apar după ă 

scindarea masei etnice romanice dun rene.ă

Cauzele care au determinat unitatea limbii române, a dialectelor 

ei, men inând-o de-a lungul secolelor sunt cele puse în lumin  de Sextilţ ă  

Puşcariu; Theodor Capidan le ilustreaz  ac iunea mai ales în domeniulă ţ  

aromânei  şi  meglenoromânei.  E vorba,  în primul  rând, de identitatea 

împrejur rilor de via  ale românilor balcanici în evul mediu, iar între eleă ţă  

de p storitul, par ial “nomad”, care i-a izolat, pe de o parte, de mediulă ţ  

de civiliza ie alogen în care tr iau şi care le-a înlesnit, pe de alt  parte,ţ ă ă  

contactele între ei. Românii balcanici nu au alc tuit forma iuni politiceă ţ  

puternice care s -i închege în comunit i distincte, cu o via  culturală ăţ ţă ă 

superioar ,  exprimat  în  limbi  literare  bine  individualizate  şiă ă  

uniformizatoare  ale  graiului  la  nivel  local,  diferen iatoare  la  nivelulţ  

general al romanit ii  sud-est-europene. În al doilea rând, e vorba deăţ  

împrejur rile  vie ii  spirituale,  de  caracterul  popular  al  civiliza ieiă ţ ţ  

româneşti,  de lipsa  influen ei  acelei  limbi  latine  culte  care a  înrâuritţ  

limbile  romanice  din  Europa  Apusean ,  transformându-le,  de  pild ,ă ă  

lexicul; la românii din toate ramurile, vocabularul de baz  creştin, spreă  

deosebire de cel romanic occidental, reflect  p strarea unor forme latineă ă  

de via  religioas  mai populare şi mai vechiţă ă 47. În al treilea rând, e vorba 

de cauze de natur  lingvistic : la data când românii au intrat în sfera deă ă  

influen  a unor civiliza ii str ine, cea slav  şi cea bizantin , principaleleţă ţ ă ă ă  

transform ri  din  evolu ia  latinei  c tre  român  erau  încheiate  şi  bineă ţ ă ă  

consolidate, astfel încât influen a diferitelor medii aloglote nu a generatţ  

deosebiri  fundamentale  între  dialectele  româneşti,  ci  numai  diferen eţ  

superficiale, mai ales în domeniul lexicului. În sfârşit, e vorba de factori 

psihici cum sunt: voin a tenace a românilor balcanici de a-şi conservaţ  

fiin a etnic  şi limba, conştiin a romanit ii lor manifestat  în identitateaţ ă ţ ăţ ă  
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numelui  etnic  la  toate  grupurile  româneşti  (forma  evoluat  şiă  

diversificat  a  lat.  ă Romani)  şi  reflectat  de  numele  etnic  dat  lor  deă  

celelalte  neamuri  (vlahi),  atitudinea  defensiv  şi  nu  ofensiv  fa  deă ă ţă  

ambian a  dezna ionalizatoare,  atitudine  din  care  decurgeţ ţ  

conservatorismul lingvistic, solidaritatea lor, ca minoritari, şi rezisten a laţ  

asimilare.

Cronologia  şi  direc iile  geografice  ale  deplas rii  grupurilorţ ă  

româneşti  din  Peninsula  Balcanic  separate  din  masa  ini ială ţ ă 

“str româneasc ” sunt stabilite de Theodor Capidan, pentru aromâni şiă ă  

meglenoromâni,  dup  indica ii  lingvistice  şi  informa ii  istorice.  Dacă ţ ţ ă 

unitatea ini ial  a tuturor românilor s-a p strat pân  în secolul al VII-leaţ ă ă ă  

sau al VIII-lea, aşa cum reiese din faptul c  influen a slav , venit  dină ţ ă ă  

partea  sud-slavilor  de  r s rit,  s-a  produs  numai  dup  încheiereaă ă ă  

principalelor  muta ii  lingvistice  ale  latinei,  devenite  limba  român ,ţ ă  

situa ie reflectat  de tratamentul elementelor slave din toate dialecteleţ ă  

româneşti, scindarea lor nu poate fi decât anterioar  secolului al X-lea,ă  

când  aromânii  sunt  atesta i  în  chip  sigur,  de  izvoarele  bizantine,  înţ  

Tesalia, unde li se atribuie o origine dun rean . Meglenoromânii par s  fiă ă ă  

ajuns în regiunea care le-a dat numele, Moglena, abia în secolul al XII-

lea, dup  o şedere mai îndelungat  în Rodope, oglindit  de elementeleă ă ă  

slave  din  graiul  lor  caracteristice  acestei  zone.  Atât  aromânii,  cât  şi 

meglenoromânii  par s  fi  coborât spre sudul Peninsulei Balcanice prină  

p r ile ei  r s ritene,  prin Haemus, Tracia şi  Rodope,  unde au p strată ţ ă ă ă  

contactul cu sud-slavii r s riteni, de care au fost în continuare influen a iă ă ţ ţ  

lingvistic  şi  nu  prin  p r ile  Albaniei,  c ci,  dup  opinia  lui  Theodoră ţ ă ă  

Capidan, ei n-au primit influen a albanez  în aceeaşi m sur  ca româniiţ ă ă ă  

balcanici apuseni şi ca dacoromânii. Theodor Capidan nu exclude totuşi 

itinerarul albanez al unora dintre aromâni, nici contactele ulterioare ale 

tuturor cu vlahii din Serbia medieval , efecte ale deplas rilor pastorale şiă ă  

atribuie, cum am v zut, pe baza toponimiei, origine romanic  local  uneiă ă ă  

p r i din aromânii pindeniă ţ 48.

Theodor Capidan şi lingvistica general .ă  În activitatea sa de 

lingvist, asemenea întregului grup al “şcolii  clujene”, Theodor Capidan 
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nu  s-a  înfeudat  nici  unei  prejudec i  sau  dogme  teoretice.  Dac  l-aăţ ă  

determinat s  evite întotdeauna specula ia abstract , mai mult sau maiă ţ ă  

pu in steril  şi s -i prefere terenul ferm al faptelor concrete, sim ul s uţ ă ă ţ ă  

acut  al  limbii,  al  complexit ii  acesteia,  l-a  îndemnat  totodat  săţ ă ă 

selecteze şi s  utilizeze în spiritul unui eclectism luminat, f r  ambi ii şiă ă ă ţ  

scrupule  doctrinare,  tot  ceea  ce-i  puteau  oferi,  ca  instrument  de 

investiga ie  şi  perspectiv  de  interpretare,  diversele  şi  adeseaţ ă  

divergentele curente de idei din lingvistica timpului s u şi din cea maiă  

veche.

Discipol al lui Karl Brugmann, Theodor Capidan a cunoscut şcoala 

neogramaticilor germani, de orientare pozitivist , într-un moment cândă  

ea  îşi  împlinise  misiunea  şi  îşi  epuizase  posibilit ile  de  dezvoltare.ăţ  

Relevând caracterul necesar şi obiectiv şi regularitatea prefacerilor din 

evolu ia  limbii,  prin  descoperirea  aşa-numitelor  “legi  fonetice”,ţ  

independente de voin a  vorbitorilor,  neogramaticii  aşezaser  pe bazeţ ă  

ştiin ifice  mai  solide  studiul  istoric  şi  comparat  al  acestei  evolu ii.ţ ţ  

Aceasta le îng duise s  purcead  la reconstruirea stadiilor mai vechi dină ă ă  

istoria limbilor,  pornind de la studierea înf iş rii  lor actuale – de aiciăţ ă  

interesul pentru realit ile lingvistice contemporane – şi s  urm reascăţ ă ă ă 

cu mai mult  siguran  diversificarea în timp a familiilor de limbi înruditeă ţă  

genetic.  Se ar tau îns  şi  semnele  crizei  acestei  şcoli:  neogramaticiiă ă  

interpretau oarecum mecanicist ac iunea “legilor fonetice”, considerateţ  

infailibile  şi  asimilate  legilor  naturii,  pierdeau  din  vedere  aspectele 

sociale şi psihice ale limbajului, îşi limitau interesul la fapte individuale 

de limb , procedând “atomist” şi neglijând ansamblul din care acesteaă  

f ceau parte, erau domina i prea mult de istorism şi de principiul înrudiriiă ţ  

genetice a limbilor, pentru ca s  mai abordeze şi din alte unghiuri deă  

vedere  fiin a  acestora,  infinit  mai  complex ,  via a  şi  func iile  lor.ţ ă ţ ţ  

Însuşindu-şi  bunurile  deplin  câştigate  pentru  ştiin  de  neogramatici,ţă  

Theodor Capidan a sesizat îndrept irea criticilor ce li  se aduceau dinăţ  

toate aceste motive şi a fost receptiv la orient rile mai noi care încercauă  

s  corecteze  defectele  concep iei  neogramatice  şi  s -i  complinească ţ ă ă 

lipsurile.
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S-a  ar tat  fascinat  de  personalitatea  acelui  “franc-tiror  ală  

perioadei  neogramatice”  cum  îl  numeşte  Maurice  Leroy  pe  Hugo 

Schuchardt, anticipatorul atâtor idei din lingvistica modern , al c rui rolă ă  

nu  e  întotdeauna  recunoscut  în  adev ratele  sale  dimensiuni,  după ă 

Theodor Capidan, “profetice”49.  Înv atul român se refer  îndeosebi laăţ ă  

contribu iile  lui  Schuchardt  în  domeniul  semanticii,  la  obiec iile  saleţ ţ  

împotriva dogmatiz rii principiului înrudirii genetice a limbilor, c ruia îiă ă  

al tur  principiul  afinit ii  tipologice,  la  considera iile  sale  privindă ă ăţ ţ  

importan a şi semnifica ia aspectului muzical al limbajului (accent, ritm,ţ ţ  

armonie  intona ional ),  ca  şi  la  modul  în  care  a  conceput,  înainteaţ ă  

multora, rolul individului şi al societ ii în dinamica evolutiv  a limbii.ăţ ă

Acela care a aşezat îns  lingvistica modern  pe “adev ratele eiă ă ă  

temelii”50 este elve ianul Ferdinand de Saussure. Definind limbajul dreptţ  

un sistem de semne, arbitrar în raport cu realit ile desemnate, dar de oăţ  

strict  coeren  intern , ca instrument de cunoaştere şi comunicare întreă ţă ă  

oameni,  Saussure i-a dezv luit  esen a, func iile şi  relativa autonomie,ă ţ ţ  

întreaga  complexitate,  neglijate  de  fiziologismul  simplist  al 

neogramaticilor.  El  a  contribuit  astfel  în  chip  decisiv  la  precizarea 

obiectului şi metodelor proprii lingvisticii, c reia i-a deschis perspectiveă  

neb nuite  de  dezvoltare  în  viitor  în  multiple  direc ii.  Distinc iaă ţ ţ  

saussurian  între  lingvistica  intern ,  studiul  limbajului  ca  atare  şiă ă  

lingvistica extern , studiul limbajului în rela iile sale cu via a omului şi aă ţ ţ  

societ ii, a limpezit obiectivele cercet rii şi a înlesnit cunoaşterea vie iiăţ ă ţ  

şi istoriei omenirii. Distinc ia între sistemul limbii (ţ langue) şi realizarea lui 

în vorbire (parole), cel dintâi constituind aspectul abstract şi social, cea 

de a doua aspectul concret şi individual al aceleiaşi entit i, limbajul, aăţ  

oferit criterii sigure de organizare a materialului faptic şi de orientare a 

investiga iei, de evaluare a ceea ce este esen ial şi tipic, spre deosebireţ ţ  

de ceea ce este secundar şi accidental într-o limb  dat . Distinc ia întreă ă ţ  

lingvistica  sincronic ,  static ,  chemat  s  descrie  sistemul  unei  limbiă ă ă ă  

într-un anumit stadiu din istoria ei  şi  lingvistica diacronic ,  evolutiv ,ă ă  

care urm reşte restructur rile succesive ale sistemului limbii ca atare şiă ă  

nu  transform rile  elementelor  ei  considerate  izolat,  a  pus  cap tă ă  
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istorismului îngust şi atomismului neogramaticilor şi a dat noi dimensiuni 

atât studiului limbilor vii, cât şi istoriei lor. Concep ia saussurian  despreţ ă  

limbaj a condus la o viziune nou  a cauzelor care provoac  modific rileă ă ă  

din limb  şi a modului în care acestea se produc: locul “legilor fonetice”ă  

a  fost  luat  de  “tendin ele”  inerente  sistemului  limbii,  favorizate  sauţ  

inhibate de condi iile vie ii  sociale care determin , în ultim  instan ,ţ ţ ă ă ţă  

transformarea.  Ideile  lui  Saussure  au  fost  dezvoltate  în  mai  multe 

direc ii: şcoala genevez  s-a aplecat mai mult asupra aspectului concretţ ă  

şi  individual  al  vorbirii,  dezvoltând stilistica lui  Charles Bally şi  psiho-

lingvistica lui Albert Sechehaye şi Henri Frei, cercurile de lingvişti de la 

Praga,  în  frunte  cu  N.S.  Trube koi  şi  Roman  Jakobson,  şi  de  laţ  

Copenhaga,  fondat  de  Viggo  Bröndal,  au  promovat  structuralismul, 

aplecându-se cu deosebire asupra sistemului limbii pentru a-l descrie în 

termeni  de maxim  abstrac ie şi  generalitate,  prin  analize formale şiă ţ  

func ionale, cu deschideri c tre problemele de filosofie a limbajului, iarţ ă  

şcoala  sociologic  francez ,  în  frunte  cu  Antoine  Meillet  şi  Josephă ă  

Vendryes,  a  pus  accentul  pe  cercetarea  limbii  ca  institu ie  social ,ţ ă  

urm rindu-i  evolu ia  în  strâns  rela ie  cu  aceea a  societ ii.  F r  să ţ ă ţ ăţ ă ă ă 

neglijeze  valoarea  contribu iei  celorlalte  direc ii  din  lingvisticaţ ţ  

postsaussurian ,  Theodor  Capidan  s-a  ar tat  mai  receptiv  fa  deă ă ţă  

doctrina  sociologic  a  limbii,  din  care  a  f cut  principalul  principiuă ă  

c l uzitor în activitatea sa. Aceast  preferin  poate fi explicat , credem,ă ă ă ţă ă  

în  bun  m sur ,  prin  orientarea  tradi ional  a  lingvisticii  româneşti,ă ă ă ţ ă  

preocupat  de reconstituirea, cu ajutorul faptelor de limb , a trecutuluiă ă  

na ional. Cu larga deschidere c tre istoria societ ii  pe care o implica,ţ ă ăţ  

doctrina  sociologic  r spundea  pe  deplin  acestei  aspira ii,  oferindă ă ţ  

lingviştilor noştri utilajul conceptual şi metodic necesar realiz rii ei.ă

Lingvistica  postsaussurian  r spundea  îns  mai  pu in  altoră ă ă ţ  

n zuin e  şi  întreb ri.  În  atmosfera  de  avânt  constructiv  şi  fervoareă ţ ă  

na ional  ce a caracterizat la noi anii imediat urm tori Unirii celei mari,ţ ă ă  

problema specificului  na ional  a stârnit  vii  dezbateri  între intelectualiiţ  

români, anima i de dorin a des vârşirii pe plan spiritual a unit ii politiceţ ţ ă ăţ  

a tuturor românilor şi p trunşi de sentimentul datoriei de a contribui laă  
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afirmarea  plenar  şi  distinct  a  culturii  noastre  pe  plan  mondială ă 51. 

Lingviştii, cei din şcoala clujean  mai ales, s-au angajat şi ei în acesteă  

dezbateri, încercând s  defineasc  raportul dintre limb  şi na ionalitate,ă ă ă ţ  

dintre expresia lingvistic  şi fondul sufletesc specific neamuluiă 52. Pentru 

adep ii  şcolii  sociologice,  ca  şi  pentru  structuralişti,  problema era  deţ  

domeniul  lingvisticii  externe  şi,  ca  atare,  de  interes  secundar.  Ea 

pasionase  îns ,  în  secolul  trecut,  pe  lingviştii  din  şcoala  numită ă 

psihologist  sau idealist  în frunte cu Wilhelm von Humboldt şi fuseseă ă  

tratat  st ruitor şi sistematic, deşi cu unele exager ri, de continuatoriiă ă ă  

acestuia  H.  Steinthal  şi  Wilhelm  Wundt,  creatorii  psihologiei  etnice 

(Völkerpsychologie).  Convins  de  realitatea  rela iei  dintre  limb  şiţ ă  

na ionalitate, aspect al strânsei leg turi  dintre limb  şi  întreaga viaţ ă ă ţă 

psihic  a omului, Theodor Capidan nu a ezitat s  reconsidere cugetareaă ă  

lingvistic  a lui Wilhelm von Humboldt, pe care l-a socotit un nedrept ită ăţ  

de posteritate, şi a încercat s  valorifice elementele viabile din operaă  

continuatorilor  s i.  El  a  adoptat,  de  pild ,  conceptul  humboldtian  deă ă  

“form  intern ” a limbii, care ar reprezenta fondul ireductibil şi inefabil,ă ă  

sufletesc,  al  limbajului  fiec rui  popor  din  lume  şi  care,  implicândă  

deosebiri de gândire, poart  pecetea originalit ii lui na ionaleă ăţ ţ 53.

Dar  nu  numai  caracterul  na ional  al  limbilor  era  neglijat  deţ  

lingviştii  din  descenden a  lui  Ferdinand  de  Saussure.  Ei  treceau  cuţ  

vederea şi valorile expresive ale limbajului, aspectele sale personale şi 

estetice, înscriindu-le în sfera de interes minor a vorbirii şi nu în cea de 

însemn tate major  a limbii. Preocupa i cu deosebire de aspectul socială ă ţ  

şi abstract al limbii ca mijloc de comunicare între oameni, ei erau mai 

pu in interesa i de folosirea acesteia ca instrument de crea ie spiritualţ ţ ţ ă 

şi  de  exprimare  a  vie ii  sufleteşti  de  c tre  indivizi  şi  personalit iţ ă ăţ  

culturale. Împotriva acestei direc ii s-au ridicat lingviştii grupa i în şcolileţ ţ  

zise  “individualiste”:  şcoala  idealist  german ,  întemeiat  de  Karlă ă ă  

Vossler şi reprezentat  de elevii s i Eugen Lerch şi Leo Spitzer şi şcoalaă ă  

neolingvistic  italian  a lui Matteo Bartoli şi Giulio Bertoni. To i aceştiaă ă ţ  

dezvoltau, în fapt, ideile expuse în a sa Estetică, în eleas  ca “ştiin  aţ ă ţă  

expresiei şi lingvistic  general ”, de filosoful italian Benedetto Croce. Înă ă  
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pofida  diferen elor  fireşti  care-i  separ ,  ei  sunt  uni i  prin  n zuin aţ ă ţ ă ţ  

comun  de a pune în lumin  func ia spiritual  şi creatoare a limbajului,ă ă ţ ă  

aspectul s u estetic şi expresiv, rolul individului şi al afectivit ii în via aă ăţ ţ  

şi evolu ia limbii, locul marilor scriitori în via a limbilor şi în determinareaţ ţ  

prefacerii lor. Am putea spune c , dac  ceilal i lingvişti au privit limba caă ă ţ  

pe un factor social coercitiv, ca necesitate, individualiştii au inut s  punţ ă ă 

în eviden  posibilit ile pe care ea le ofer  individului vorbitor de a-şiţă ăţ ă  

manifesta, prelucrând-o, libertatea creatoare, personalitatea. Interesa iţ  

nu atât de ce este, ci de ce devine limba când este mânuit  de oameniiă  

înzestra i cu deosebite capacit i expresive şi estetice, individualiştii auţ ăţ  

acordat  o  mare  importan  studiului  limbii  literare  şi  au  f cut  dinţă ă  

lingvistic  o ramur  a istoriei culturii. Unii dintre ei au mers pân  la aă ă ă  

inversa cu totul raportul dintre limb  şi vorbire şi a sus ine c  singuraă ţ ă  

realitate lingvistic  este limbajul individual. F r  a împ rt şi asemeneaă ă ă ă ă  

exager ri subiectiviste şi f r  a pune sub semnul întreb rii autonomiaă ă ă ă  

lingvisticii ca ştiin , Theodor Capidan, asemenea altor înv a i româniţă ăţ ţ 54, 

a apreciat mult meritele incontestabile ale individualiştilor, şi-a însuşit 

unele din tezele lor privind rolul individului şi al expresivit ii în via a şiăţ ţ  

evolu ia  limbilor,  importan a  aspectului  estetic  al  limbajului  şi  aţ ţ  

înf ptuirilor marilor scriitori,  rostul limbii  ca principal organ al culturii,ă  

încercând  s  le  armonizeze  cu  marile  achizi ii  ştiin ifice  ale  şcoliiă ţ ţ  

sociologice.  A  inut  s  eviden ieze  nu  antagonismul,  ciţ ă ţ  

complementaritatea  celor  dou  mari  orient ri,  sociologic  şiă ă ă  

individualist , din lingvistica secolului.ă

În  spiritul  întregii  şcoli  clujene,  pe  urmele  lui  Sextil  Puşcariu, 

Theodor  Capidan  a  atribuit  o  mare  importan  metodei  spa iale  sauţă ţ  

geografice în studierea limbii.  P rintele acestei metode, Jules Gilléron,ă  

este socotit de el drept al doilea mare înnoitor al lingvisticii moderne, 

dup  Ferdinand de Saussureă 55.  Într-adev r, metoda spa ial  a deschisă ţ ă  

perspective noi asupra limbii: preconizând anchete de teren sistematice, 

ea a relevat importan a şi complexitatea variet ilor regionale ale limbii,ţ ăţ  

ale dialectelor şi graiurilor locale şi interpretând reparti ia teritorial  aţ ă  

faptelor  de limb ,  aşezate pe h r i,  adep ii  ei  au ajuns s  formulezeă ă ţ ţ ă  
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adev rate norme areale care au pus în lumin  aspecte noi din via a şiă ă ţ  

evolu ia limbilor. În dezvoltarea geografiei lingvistice, şcoala din Cluj aţ  

jucat un rol dintre cele mai importante pe plan mondial. Sub conducerea 

lui Sextil Puşcariu, echipa format  din Sever Pop, Emil Petrovici şi Ştefană  

Paşca a elaborat Atlasul lingvistic român, oper  monumental , la care auă ă  

colaborat  mai  to i  membrii  Muzeului  Limbii  Române,  între  care  şiţ  

Theodor  Capidan.  El  a  dat  la  iveal  şi  unele  contribu ii,  de  caracteră ţ  

teoretic şi aplicativ deopotriv , privind problemele geografiei lingvistice;ă  

subliniind cu insisten  c  e vorba numai de o metod  nou  şi nu de oţă ă ă ă  

disciplin  ştiin ific  diferit , Theodor Capidan a pledat, ca întotdeauna,ă ţ ă ă  

pentru  folosirea  ei  cu  pruden  ştiin ific  şi  în  armonie  cu  metodeleţă ţ ă  

verificate ale lingvisticii tradi ionaleţ 56.

Considerând  lucrurile  la  scara  mondial ,  nu  putem  spune,ă  

desigur, c  Theodor Capidan a fost un inovator în domeniul lingvisticiiă  

generale  şi  al  filosofiei  limbajului57.  Contribu iile  sale  personale  înţ  

aceast  direc ie, nu foarte numeroaseă ţ 58, au avut mai ales menirea de a-i 

familiariza  pe  oamenii  de  cultur  din  România  cu  problemele  şiă  

orient rile din lingvistica vremii, într-un moment când acestea erau preaă  

pu in dezb tute la noi, chiar în cercurile de specialitate. Ele nu sunt însţ ă ă 

simple  lucr ri  de  popularizare.  Prin  nivelul  teoretic  înalt  la  care  seă  

situeaz ,  prin  orizontul  larg  de  cultur  în  care  se  desf şoar ,  prină ă ă ă  

profesionalismul  strict  care  le  întemeiaz  şi  prin  fertila  raportare  laă  

realit ile lingvistice româneşti, medita iile sale asupra fiin ei şi func iilorăţ ţ ţ ţ  

limbii  constituie  pre ioase  eseuri,  de  elegant  inut  filosofic  şiţ ă ţ ă ă  

cultural ,  care  au  îmbog it  via a  intelectual  din  ara  noastr ,ă ăţ ţ ă ţ ă  

deschizând  perspective  noi  în  studierea  limbii  şi  au  extins  asupra 

domeniului limbii române, cu tot ce are el particular şi interesant, terenul 

faptelor  supuse  reflec iei  în  lingvistica  general ,  oferind  acesteia  noiţ ă  

posibilit i de adâncire şi nuan are a formul rilor ei teoretice. Partizan alăţ ţ ă  

înnoirilor adev rate, p str tor al tradi iilor verificate, Theodor Capidan aă ă ă ţ  

fost unul dintre cei c rora li se datoreaz , în mare m sur , acea sinteză ă ă ă ă 

echilibrat  a elementelor celor mai valoroase din curentele de idei dină  

lingvistica european  întreprins  de şcoala întemeiat  de Sextil Puşcariu.ă ă ă  
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El a ajutat astfel, al turi  de colegii  s i,  la împ mântenirea lor în araă ă ă ţ  

noastr  şi a contribuit, pe aceast  cale, la opera de sincronizare a vie iiă ă ţ  

intelectuale  româneşti  cu  cea  european ,  merit  de  c petenie  ală ă  

creatorilor şi c rturarilor din perioada interbelică ă59.

Uniunea  lingvistic  balcanic .  ă ă Exist  îns  o  problem  deă ă ă  

lingvistic  general ,  viu discutat  şi  azi  de specialişti,  c reia Theodoră ă ă ă  

Capidan i-a acordat o aten ie cu totul deosebit  şi o rezolvare proprie,ţ ă  

tratând-o în mod original şi deschiz tor de perspective pentru cercetareă  

nu numai în domeniul lingvisticii  propriu-zise. Este vorba de problema 

aşa-numitei uniuni lingvistice balcanice60. Din prima jum tate a secoluluiă  

trecut, renumitul lingvist austriac de obârşie sloven  Jernej Bartolomeuă  

Kopitar  (1790-1844),  comb tând  excesele  latiniştilor  din  Şcoalaă  

Ardelean ,  relevase  asem n rile  dintre  român ,  albanez  şi  bulgar ,ă ă ă ă ă ă  

atribuindu-le  substratului  tracic  comun.  El  a  lansat  ideea,  exagerată 

desigur, îns  fecund , c  aceste limbi ar reprezenta “o singur  formă ă ă ă ă 

lingvistic  cu trei feluri de material”, iar vorbitorii lor ar fi, to i, urmaşi aiă ţ  

tracilor vechi. Ideea lui Kopitar a fost preluat  de marele slavist austriacă  

Franz  Miklosich  (1813-1891),  dar  cel  care  i-a  dat  o  dezvoltare 

considerabil  a  fost  Gustav  Weigand  (1860-1930),  întemeietorulă  

Institutului  Balcanic şi  al  publica iei  ţ Balkan Archiv din Leipzig,  care a 

v zut în român ,  albanez  şi  bulgar  trei  ipostaze ale aceleiaşi  limbiă ă ă ă  

balcanice, iar în cele trei popoare care le vorbesc – traci romaniza i, traciţ  

supravie uitori  şi  traci  slaviza i.  Ulterior,  lingvistul  danez  Kristianţ ţ  

Sandfeld-Jensen  (1873-1942)  a  formulat  o  adev rat  doctrin  aă ă ă  

lingvisticii  balcanice,  afirmând c  limbile vorbite în Peninsul ,  inclusivă ă  

greaca,  pot  fi  tratate  ca  o  unitate  similar  celei  alc tuite  de  limbileă ă  

înrudite  genetic;  asem n rile  structurale  dintre  aceste  limbi,  el  le-aă ă  

atribuit în cea mai mare m sur  influen ei limbii  greceşti,  organul  deă ă ţ  

expresie al celei mai prestigioase civiliza ii din zonţ ă61. În 1928, în cadrul 

primului  congres  interna ional  al  lingviştilor,  întrunit  la  Haga,  Nikolaiţ  

Sergheevici  Trube koi  (1890-1938)  a  pus  problema  uniunii  lingvisticeţ  

balcanice în termeni teoretici,  de lingvistic  generală ă62.  El  a ar tat că ă 

este  vorba,  în  fond,  de  un  aspect  al  problemei  clasific rii  limbilor.ă  
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Împ r ite în chip tradi ional, dup  criteriul înrudirii genetice, acreditat deă ţ ţ ă  

comparatiştii  secolului  al  XIX-lea,  în  familii  (Sprachfamilien),  limbile 

p mântului pot fi grupate, privite din alt unghi, în uniuni (ă Sprachbünde) 

constituite  din  limbi  vorbite  în  anumite  zone  geografice,  în  urma 

contactului strâns dintre vorbitorii lor, mai ales pe calea bilingvismului, 

generator  de împrumuturi  reciproce şi  tr s turi  comune.  Limbile careă ă  

apar in  unei  familii  genetice  prezint  concordan e  constante  pe  planţ ă ţ  

structural, manifeste şi în expresia sonor  a categoriilor morfologice şiă  

elemente lexicale comune în fondul de baz  al vocabularului lor. Limbileă  

care  constituie  o  uniune  lingvistic  arat  asem n ri  mari  în  privin aă ă ă ă ţ  

structurii  sintactice,  asem n ri  în  tipologia  construc iilor  morfologice,ă ă ţ  

cuprind un mare num r de termeni de civiliza ie comuni în lexicul lor, dară ţ  

ele nu prezint  concordan e fonetice sistematice,  nici  concordan e înă ţ ţ  

privin a  expresiei  sonore  a  categoriilor  morfologice,  nici  elementeţ  

lexicale  comune  în  fondul  de  baz  al  vocabularului  lor.  F r  s  fieă ă ă ă  

înrudite  genetic,  limbile  balcanice  au  ajuns,  dup  N.S.  Trube koi,  să ţ ă 

formeze de-a lungul secolelor de convie uire în strâns contact o ţ uniune 

lingvistic .ă

Bun cunosc tor  al  principalelor  limbi  balcanice,  familiarizat  cuă  

istoria  şi  cultura  popoarelor  din  Peninsul ,  în  urma unei  îndelungateă  

activit i de cercetare, Theodor Capidan este unul dintre primii lingviştiăţ  

români  care  au  abordat  problema  uniunii  lingvistice  balcanice63. 

Acceptând, în principiu, vederile lui N.S. Trube koi, la care se refer , el aţ ă  

insistat  hot rât  asupra  deosebirilor  dintre  familiile  de  limbi  înruditeă  

genetic şi uniunile lingvistice create de geografie şi istorie: “… cred – 

spune el – c  exagereaz  Sandfeld, în excelenta sa lucrare, când, vroindă ă  

s  dovedeasc  leg turile strânse ce unesc aceste limbi, le consider  ca oă ă ă ă  

unitate lingvistică,  comparabil  unit ilor  care au la baz  o origineă ăţ ă  

comun , ca limbile romanice sau germanice şi c , în cazul acesta, s-ară ă  

putea vorbi despre o lingvistic  balcanic  ca despre un studiu al limbiloră ă  

înrudite”64. Aceasta nu înseamn  îns  c  Theodor Capidan ar fi respins,ă ă ă  

cum s-a afirmat65, ideea existen ei uniunii lingvistice balcanice; el a avutţ  
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numai  pruden a  de  a  distinge  limpede  între  dou  criterii  diferite  deţ ă  

clasificare a limbilor pe grupuri.

Altminteri, în repetate rânduri, el s-a referit la uniunea lingvistică 

balcanic  sau, cum o mai numeşte împreun  cu Sextil Puşcariu, sud-est-ă ă

european , ca la o realitate dovedit  şi a încercat s -i explice geneza şiă ă ă  

con inutul. Vorbind despre forma intern  a limbii na ionale, el arat  cţ ă ţ ă ă 

aceasta reflect  mentalitatea poporului care o vorbeşte: “În ea se arată ă 

propriu-zis divergen ele de esen  şi valoare ce exist  separat în oriceţ ţă ă  

limb . Iat  de ce nu numai semnele externe deosebesc o limb  de alta,ă ă ă  

dar şi felul particular de a vedea lumea al fiec rui popor în parte”. Şiă  

apoi, continuând: “Aceast  deosebire nu se iveşte numai de la o limb  laă ă  

alta,  dar,  câteodat ,  şi  la  un grup de mai  multe  limbi  laolalt ,  care,ă ă  

genetic, nu arat  leg turi între ele. Cazul cel mai tipic ni-l ofer  graiurileă ă ă  

vorbite în Sud-Estul european, din care face parte şi limba noastr . Ele,ă  

nefiind legate prin înrudire, arat  o  ă afinitate, în sensul c  aproape înă  

toate se ivesc în forma lor intern  unele coinciden e şi, prin aceasta,ă ţ  

formeaz  un  grup  pentru  sine,  pe  care  lingviştii  l-au  numit  «uniuneă  

lingvistic  sud-est-european ». Ca s  ne d m seama despre ele, esteă ă ă ă  

destul s  ar t m c , spre a putea trece în vorbire de la una la alta, astfelă ă ă ă  

cum ar fi bun oar  din limba român  în limba albanez , sau din albaneză ă ă ă ă 

în limba greac  etc., de cele mai multe ori ajunge s  schimb m numaiă ă ă  

cuvintele, f r  a fi nevoie s  gândim în fiecare din ele în parte, spre aă ă ă  

alege expresiile cele mai potrivite. În felul acesta ajungem s  ob inem,ă ţ  

sub raportul formei interne, o alt  limb  cu cuvintele schimbate. Această ă ă 

nou  posibilitate,  în evoluarea unui  grup de limbi,  arat  c  principiulă ă ă  

dezvolt rii locale poate înlocui câteodat  pe acela al înrudirii”ă ă 66.

Aspectul balcanic al limbilor din sud-estul european participante la 

“uniune” const  în tendin e asem n toare care duc la rezultate identiceă ţ ă ă  

şi coinciden e care pleac  de la influen e reciproce. Elementele comuneţ ă ţ  

–  termeni  de  civiliza ie,  principii  de  construc ie  sintactic  şi  deţ ţ ă  

frazeologie, particularit i stilistice – nu sunt îns  identice în toate acesteăţ ă  

limbi  şi  nici  chiar,  în  interiorul  lor,  în  toate  dialectele.  Coloratura 

balcanic  general  comport  nuan e variate de la o regiune la alta, de laă ă ă ţ  
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un grai la altul. Exist  realit i lingvistice permanente, cu o r spândireă ăţ ă  

uniform  în toate limbile din sud-estul Europei şi realit i cu un caracteră ăţ  

accesoriu  şi  regional  care  dau,  toate,  acestor  limbi  aspect  balcanic. 

Atunci  când  încerc m  s  definim  caracterul  balcanic  al  limbiloră ă  

participante la “uniune”, observ  judicios Theodor Capidan, trebuie s  neă ă  

referim nu numai la ceea ce le uneşte, ci şi la ceea ce le desparte, c ciă  

balcanitatea  nu  e  o  realitate  unitar ,  ci  rezultatul  contingen eloră ţ  

geografice şi istorice67.

Aspectul balcanic al limbii române, de pild , se înf işeaz  unitar,ă ăţ ă  

în ceea ce are esen ial, atât la dacoromân , cât şi la dialectele româneştiţ ă  

din Peninsul . Particularit ile balcanice specifice acestora din urm  suntă ăţ ă  

de caracter accesoriu şi regional; ele in fie de substratul local (alterareaţ  

velarelor), fie de contactele mai intense cu lumea greac , albanez  şiă ă  

slav  (lexic, proverbe, frazeologie). Concordan ele esen iale dintre limbaă ţ ţ  

român  şi limba greac  (contopirea genitivului şi dativului într-un singură ă  

caz,  pierderea  infinitivului  şi  înlocuirea  lui  cu  propozi ii  subordonate,ţ  

formarea  viitorului  cu  auxiliarul  “a  voi”  şi  nu cu  “a  avea”),  tr s turiă ă  

balcanice,  nu se datoreaz  –  cum s-a afirmat uneori  –  unei  influen eă ţ  

greceşti, ci pot fi explicate ca rezultate ale unor tendin e paralele. Greciiţ  

nu au contribuit, în perioada veche, la balcanizarea latinei, iar contribu iaţ  

lor în acest sens, în perioada mai nou , s-a m rginit la domeniile lexical,ă ă  

frazeologic, sintactic, fiind un efect al influen ei culturii bizantine asupraţ  

tuturor popoarelor din Sud-Estul Europei. Concordan ele dintre român  şiţ ă  

bulgar  sub raportul balcanit ii lor comune (prefacerea vocalelor ă ăţ a, e, şi 

o, în pozi ie neaccentuat , în ţ ă ă, i şi u, crearea şi postpunerea articolului) 

reprezint  fie  aportul  românesc  la  balcanizarea  limbii  sud-slavilor  deă  

r s rit,  pe  care  limba român  a  influen at-o,  fie  rezultatul  moşteniriiă ă ă ţ  

comune şi influen ei albano-române. Ac iunea bulgarei asupra româneiţ ţ  

s-a manifestat mai ales în plan lexical, frazeologic, sintactic, ca şi cea a 

limbii  greceşti,  în  virtutea  influen ei  culturii  slave  medievale  asupraţ  

culturii  româneşti;  într-o  m sur  considerabil ,  bulgarii  au  fostă ă ă  

mijlocitori,  şi  pe  plan  lingvistic,  între  bizantini  şi  români,  literatura 

religioas  bulgar  transmi ând,  de  pild ,  celei  româneşti  elementeă ă ţ ă  

133



325 134

lexicale  de  obârşie  bizantin ,  “forma  intern ”  a  limbii  greceşti  înă ă  

veşmânt slavon. Elementele comune româno-albaneze sunt, sub aspect 

balcanic, cele mai numeroase (cuvinte de uz frecvent, rostirea lui a ca ă, 

postpunerea articolului, întrebuin area participiului ca substantiv verbal);ţ  

aceste  elemente  sunt,  potrivit  lui  Theodor  Capidan,  rezultate  ale 

tendin elor moştenite de români şi albanezi de la str moşii lor traci şiţ ă  

iliri, ele sunt expresia rolului jucat de substratul preroman autohton în 

balcanizarea  limbii  latine.  Fizionomia  balcanic  a  limbii  române  areă  

aşadar,  ca  a  oric rei  altr  limbi  din  Sud-Estul  Europei,  o  conforma ieă ţ  

specific , proprie: ea este rodul dezvolt rii divergente a latinei orientaleă ă  

fa  de cea occidental , datorat  mai ales substratului autohton, tracilorţă ă ă  

romaniza i  care  au  imprimat  o  anumit  direc ie  de  evolu ie  limbiiţ ă ţ ţ  

adoptate,  dar  şi  influen elor  primite  din  partea  celorlalte  limbi  dinţ  

Peninsula  Balcanic ,  în  primul  rând pe calea  rela iilor  culturale,  şi  înă ţ  

special în domeniile lexical, frazeologic, sintactic şi stilistic. Balcanitatea 

nu a afectat esen a romanic  a limbii  române, cum nu a afectat niciţ ă  

structura şi înrudirile genetic determinate ale celorlalte limbi participante 

la “uniune”, dar i-a conferit, ca şi acestora, tr s turi ce o apropie de ele,ă ă  

“aerul” locului68.

Factorii care au generat uniunea lingvistic  balcanic  sunt, potrivită ă  

lui  Theodor  Capidan,  mentalitatea  comun  popoarelor  din  Sud-Estulă  

european şi  baza lor  de articula ieţ .  Cea dintâi,  mentalitatea comun ,ă  

identitatea relativ  a modului de gândire şi a concep iei de via , esteă ţ ţă  

efectul  vie uirii  acestor  popoare într-un mediu de cultur  şi  civiliza ieţ ă ţ  

unitar,  creat mai  ales de Bizan .  Cea de a doua, baza de articula ie,ţ ţ  

ansamblul tendin elor organelor de articula ie de a da o anumit  direc ieţ ţ ă ţ  

sistemului  fonetic,  a  fost  modelat  de  aşa-numita  ă promiscuitate 

balcanică, convie uirea în contact strâns, urmat  adesea de fuziune, aţ ă  

unor popula ii de origini etnice şi limbi diferite, fenomen tipic Peninsulei,ţ  

şi  de  bilingvism,  folosirea simultan  a dou  limbi,  în via a public  şiă ă ţ ă  

cultural  şi  în  cea  privat ,  urmat  adeseori  de  dezna ionalizare  şiă ă ţ  

pierderea limbii  materne,  alt  fenomen specific  acestei  p r i  de lume.ă ţ  

Îndeosebi bilingvismul a fost studiat de Theodor Capidan în chip special, 
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sub toate aspectele lui; el a subliniat diferen a între bilingvismul natural,ţ  

inconştient, de mas , cu efecte adânci în limb , şi bilingvismul cult, voit,ă ă  

ale c rui rezultate se înregistreaz  mai mult la nivelul limbii literare şi înă ă  

stilul de gândire69.

Modul  în  care Theodor  Capidan a conceput  uniunea lingvistică 

balcanic  şi a întreprins cercetarea ei ilustreaz  mai bine decât oricareă ă  

alt  contribu ie  a  înv atului,  receptivitatea  sa  fa  de  înnoirileă ţ ăţ ţă  

metodologice  ale vremii.  Nu era  vorba nici  de renun area la  criteriulţ  

genetic al clasific rii limbilor, nici de abandonarea metodei comparativ-ă

istorice  în  urm rirea  evolu iei  lor,  nici  de  contestarea  specificit iiă ţ ăţ  

na ionale  a  fiec rei  limbi,  ci  numai  de examinarea  faptelor  de limbţ ă ă 

dintr-un alt unghi de vedere, un lucru nu întotdeauna în eles de criticiiţ  

conceptului de “uniune lingvistic ”ă 70. Aceast  schimbare de perspectivă ă 

d  lingvistului posibilitatea s  în eleag  mai profund şi s  înf işeze maiă ă ţ ă ă ăţ  

deplin fiin a şi via a limbilor din sud-estul european, s  pun  în luminţ ţ ă ă ă 

aspecte  necunoscute  ale  acestora,  s  adânceasc  cercetarea  rela ieiă ă ţ  

dintre limb , geografie şi istorie. Impunându-i o forma ie mai complex ,ă ţ ă  

prin exigen a cunoaşterii  unor limbi atât de diferite genetic ca limbileţ  

balcanice, ea îi pretinde în acelaşi timp s  dep şeasc  grani ele stricteă ă ă ţ  

ale  specialit ii  sale,  s  practice  interdisciplinaritatea,  intrând  înăţ ă  

domeniile etnografiei, demografiei, istoriei culturale şi generale, aşa cum 

a f cut-o Theodor Capidan.ă

Prin reflec iile  şi  considera iile sale de natur  teoretic  privindţ ţ ă ă  

uniunea lingvistic  balcanic  şi  prin  studiile  pe care i  le-a consacrat,ă ă  

Theodor  Capidan  se  v deşte  a  fi  îns  şi  unul  dintre  precursoriiă ă  

balcanologiei  româneşti.  Punând  în  eviden ,  la  nivelul  lingvistic,ţă  

unitatea în diversitatea a Peninsulei Balcanice, relevându-i cu maximă 

pruden  ştiin ific  şi  cu  subtilitate  con inutul,  explicându-i  geneza  şiţă ţ ă ţ  

f urind metoda adecvat  de cercetare a acestei realit i, sesizabile şi peă ă ăţ  

alte planuri ale vie ii şi istoriei omeneşti, el a contribuit la fundamentareaţ  

teoretic  a studiului  global,  comparat şi  interdisciplinar,  al  popoareloră  

balcanice, c ruia istoricul Victor Papacostea îi va da forma definitiv  aă ă  

unui sistem ştiin ific cuprinz tor, coerent şi autonomţ ă 71.
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Locul  lui  Theodor  Capidan  în  dezvoltarea  balcanologiei 

româneşti. Relevarea  unit ii  în  diversitate  a  lumii  balcanice  şiăţ  

elucidarea dimensiunii balcanice a fiin ei noastre na ionale, împiedicateţ ţ  

adesea  de  prejudec i,  sunt  preocup ri  mai  vechi  ale  oamenilor  deăţ ă  

cultur  români.  Prin  aten ia  acordat  statului  român-bulgar  ală ţ ă  

As neştilor, prin modul cum a înf işat leg turile Bizan ului cu românii,ă ăţ ă ţ  

prin obiectivitatea cu care a cercetat istoria Imperiului Otoman şi religia 

islamic , Dimitrie Cantemir le-a marcat începutul. Prin a sa  ă Hronic  aă  

românilor şi a mai multor neamuri, Gheorghe Şincai d dea la iveal  unaă ă  

din primele încerc ri de tratare sinoptic  a istoriei popoarelor din sud-ă ă

estul  Europei,  oprindu-se  în  chip  deosebit  asupra  conexiunilor  ei  cu 

istoria românilor. Descoperind rolul tracilor în geneza poporului şi a limbii 

române, Bogdan Petriceicu Hasdeu vedea în substratul autohton comun 

temeiul  înfr irii  românilor  cu  celelalte  popoare  balcanice,  constituiteăţ  

într-o “singur  familie strâns înrudit ”ă ă 72. Reevaluând cultura românească 

medieval ,  Nicolae  Iorga  punea  în  lumin  tr s turile  ei  bizantine  şiă ă ă ă  

contribu ia rilor române la supravie uirea civiliza iei Bizan ului, dupţ ţă ţ ţ ţ ă 

pr buşirea Imperiului; al turi de Vasile Pârvan şi Gheorghe Murgoci, elă ă  

organiza cercetarea sistematic  a istoriei popoarelor balcanice, în cadrulă  

Institutului  de  Studii  Sud-Est  Europene,  fondat  în  1913,  n zuind  să ă 

eviden ieze atât ceea ce le reuneşte, cât şi ceea ce le individualizeaz .ţ ă  

Cu studiile sale privitoare la romanitatea balcanic  şi la aspectul balcanică  

al  limbii  române,  Theodor  Capidan se situeaz ,  aşadar,  pe linia  uneiă  

tradi ii ştiin ifice româneşti.ţ ţ

Th.  Capidan,  personalitate  reprezentativ  a  lumiiă  

aromâneşti. Concep ia  sa  despre  lumea  balcanic  şi  despre  loculţ ă  

românilor  într-însa  este  îns ,  în  bun  m sur ,  determinat  şi  deă ă ă ă ă  

experien a istoric  a neamului de oameni din care cobora, al aromânilor.ţ ă  

R spândi i în mai toat  Peninsula Balcanic , aromânii au venit în contactă ţ ă ă  

cu toate na iunile ei şi s-au integrat vie ii acestora, au practicat pe scarţ ţ ă 

larg  bilingvismul,  poliglosia  chiar  şi  au  fost  agen i  ai  proceselor  deă ţ  

acultura ie,  dar  şi-au  ap rat  cu  tenacitate  individualitatea  etnic ,ţ ă ă  

permanent  amenin at  de  asimilare  şi  graiul  p rintesc.  Chervangii  şiţ ă ă  
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negustori, au mijlocit atât schimbul de bunuri materiale, cât şi dialogul 

de idei între popoarele balcanice şi între acestea şi restul lumii, au fost 

purt tori ai noului şi factori de progres. Condi ia lor de minoritari ataşa iă ţ ţ  

na ionalit ii  şi  tradi iilor  proprii  a  f cut  din  ei  ap r tori  aiţ ăţ ţ ă ă ă  

particularismului şi i-a împiedicat s  dezvolte tendin e imperiale sau deă ţ  

exclusivism etnic şi religios. Prin îns şi natura ocupa iilor lor – p storit,ă ţ ă  

negustorie,  c r uşie  –  au  devenit  partizani  ai  libert ii,  iar  circula iaă ă ăţ ţ  

nestânjenit  de bariere rigide între diferite inuturi  a fost pentru ei  oă ţ  

necesitate  vital .  Implica i  mereu  şi  pretutindeni  în  via a  Peninsuleiă ţ ţ  

Balcanice, au dobândit nu numai cunoaşterea unit ii şi diversit ii ei, ciăţ ăţ  

şi conştiin a valorii acestora şi au f cut din ideea solidarit ii popoarelorţ ă ăţ  

balcanice propriul lor ideal. Pe drept cuvânt spunea despre aromâni, pe 

care  i-a  studiat  îndeaproape,  istoricul  iugoslav  Dušan Popović:  “Între 

popoarele balcanice, ei sunt în gradul cel mai înalt balcanici”73.

Nu e deci de mirare c , în secolul al XVIII-lea, aromânii sunt aceiaă  

care,  prin  Theodor  Anastasie  Cavalioti  şi  Daniil  Moscopoleanul, 

inaugureaz , în forme modeste, în cadrul culturii greceşti, preocup rileă ă  

de  lingvistic  comparat  balcanică ă ă74,  iar  prin  aventurosul  c rturară  

Constantin Hagi-Ceagani furnizeaz  unui savant ca Johann E. Thunmann,ă  

la Halle, interesante observa ii şi informa ii asupra graiului şi popoarelorţ ţ  

din  Peninsula  Balcanic  şi  a  leg turilor  dintre  ele,  sus inând  astfelă ă ţ  

începuturile  balcanologiei75.  Cu  atât  mai  mult  e  de  în eles  faptul  c ,ţ ă  

integra i culturii româneşti, începând din secolul trecut, intelectualii deţ  

obârşie  aromân  nu  s-au  m rginit  s  fac  numai  oper  de  erudi ieă ă ă ă ă ţ  

privitoare la romanitatea balcanic , ci au inut s  ofere poporului română ţ ă  

rodul spiritual al experien ei de via  a str moşilor lor, s -i înt reascţ ţă ă ă ă ă 

putin a de a descifra sensurile istoriei şi culturii lumii balcanice şi s -iţ ă  

confirme voca ia de a propune acesteia valori şi eluri ideale. Contribuindţ ţ  

la des vârşirea concep iei şi metodei studiilor balcanologice, punându-leă ţ  

în  serviciul  cauzei  nobile  a  solidarit ii  balcanice,  Theodor  Capidan,ăţ  

asemenea  aromânilor  George  Murnu,  Pericle  Papahagi,  Victor 

Papacostea, Tache Papahagi, a dat expresie mesajului spiritual propriu 

acestei ramuri a poporului român, viziunii sale asupra lumii şi istoriei.
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Contribu ia lui Th. Capidan la cultura moral  a românilor.ţ ă  

Felul  în care c rturarii  de seam  ai  unui popor îşi  conduc via a şi  îşiă ă ţ  

modeleaz , lucrând asupra propriei lor naturi, personalitatea reprezint ,ă ă  

pe lâng  operele lor scrise, o contribu ie niciodat  de neglijat la culturaă ţ ă  

acelui popor. Theodor Capidan, asemenea atâtor altor intelectuali români 

din  vremea sa,  a  fost  mereu conştient  de  acest  adev r  şi  a  luat  înă  

considerare cu profund  gravitate principiul moral pe care el îl exprim .ă ă  

A  dorit  şi  a  izbutit  s  întruchipeze  un  tip  uman  de  care  societateaă  

româneasc  avea, în vremea în care el a tr it, nevoie pentru a se ar taă ă ă  

la în l imea jertfelor din r zboiul întregirii, pentru a legitima biruin eleă ţ ă ţ  

armelor  şi  reuşitele  diploma iei  prin  victoriile  spiritului  şi  ale  culturii,ţ  

pentru  a-şi  afirma  conving tor  voca ia  european :  intelectualul,ă ţ ă  

profesionistul inteligen ei, cum i s-a spus, omul care-şi consacr  via aţ ă ţ  

c ut rii  adev rului  cu  mijloacele  ra iunii.  Aşa  s-a  impus  în  conştiin aă ă ă ţ ţ  

contemporanilor: “Domnul Capidan a fost poate singurul profesor de la 

Facultatea de Litere care a r mas tot timpul şi s-a men inut conştientă ţ  

departe de orice preocup ri str ine de ştiin  – fie politice, fie de altă ă ţă ă 

natur  – ca s -şi poat  închina studiului limbii române toat  puterea saă ă ă ă  

de munc  şi  toate vastele sale cunoştin e de specialitate.  În aproapeă ţ  

cele dou  decenii, cât timp a ilustrat cu o rar  competen  catedra sa deă ă ţă  

la Universitate, domnul Capidan n-a f cut ştiin , domnul Capidan a slujită ţă  

cu voca ie de preot la altarul ştiin ei. Cu dragoste, cu pasiune, cu patimţ ţ ă 

chiar… astfel c  pentru studen ii şi cunoscu ii s i devenise o no iune:ă ţ ţ ă ţ  

omul de ştiin , cum numai în Apus, în vechile centre de cultur  se maiţă ă  

g seşte” – scria, în 1937, cu prilejul plec rii sale din Cluj, ziarul ă ă România 

nouă76.

Pentru aromâni, el a fost îns  nu numai un om de ştiin  eminent,ă ţă  

ci şi o personalitate reprezentativ  pe t râm na ional şi civic. Era unulă ă ţ  

dintre acei fruntaşi ai lor capabili s  dovedeasc  lumii româneşti, care i-aă ă  

primit cu sincer  dragoste şi i-a încurajat cu rar  generozitate, c  niciă ă ă  

sacrificiile  f cute  pentru  ei,  nici  speran ele  puse  în  ei  nu  au  fostă ţ  

zadarnice:  calitatea  operelor  acestor  oameni  şi  probitatea  vie ii  lorţ  

st teau, pentru aceasta, m rturie. Era unul dintre acei aromâni de elită ă ă 
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care le indicau calea de urmat în via , le ofereau pilda integr rii f rţă ă ă ă 

rezerve  în  sânul  na iunii  române,  împ rt şindu-i  întru  totul  destinul,ţ ă ă  

respectându-i şi servindu-i f r  preget tradi iile şi institu iile.ă ă ţ ţ

Theodor Capidan a avut bucuria rar  de a-şi vedea recunoscut  şiă ă  

r spl tit  împlinirea  acestei  îndoite  datorii  morale,  atunci  când,  prină ă ă  

cuvântarea  despre  B.P.  Hasdeu,  a  putut  smulge lui  Nicolae  Iorga  un 

elogiu ce-şi rev rsa generozitatea superlativ  asupra întregului neam dină ă  

care el cobora: “Domnul Capidan – scria marele istoric – a dat nu numai 

toat  valoarea  sa,  dar,  ca  macedonean,  a  învederat  virtu ile  acesteiă ţ  

pre ioase ramuri a neamului nostru. Ele sunt, pe orice câmp ar lucra:ţ  

onestitate, lealitate şi credin . Onest a fost privit , dup  un r bd torţă ă ă ă ă  

studiu, opera lui Hasdeu şi, cu tot ce deosebeşte şi pasioneaz  de obiceiă  

pe filologi,  perfect  leal.  Iar  din  fiecare considera ie  r s rea,  la  acestţ ă ă  

român care nu s-a n scut în România, profunda credin  în neamul dină ţă  

care, şi cu toat  inima, face parte”ă 77.

1. Cf.  Sextil  Puşcariu  în  Th.  Capidan,  Romanitatea  balcanică, 

discurs rostit la 26 mai 1936 în şedin a solemn , cu r spunsulţ ă ă  

D-lui  Sextil  Puşcariu,  Bucureşti,  1936  (“Academia  Român .ă  

Discursuri de recep ie”, LXVII), p. 64 şi Sextil Puşcariu, ţ C lareă  

pe dou  veacuriă , Bucureşti, 1968, p. 360-361.

2. Vezi,  de  pild ,  ă Originea  macedoromânilor.  R spuns  D-luiă  

Keramopoulos de la Academia Greac  din Atena, referitor laă  

originea  greac  a  macedoromânilor,  Bucureşti,  1939ă  

(“Academia Român . Memoriile sec iunii literare”, ap rut şi înă ţ ă  

limba francez ).ă

3. Romanitatea balcanică, p. 63-68, vezi mai sus nota 1.

4. Cf.  Th.  Simenschy şi  Gh.  Iv nescu,  ă Gramatica  comparat  aă  

limbilor  indoeuropene,  Bucureşti,  1981,  p.  95-96.  Tot  aici, 

istoricul cercet rilor de lingvistic  comparat  indoeuropean  laă ă ă ă  

noi în ar  şi în întreaga lume.ţ ă

5. Bogdan  Petriceicu  Hasdeu  ca  lingvist,  indopeuropenist  şi  

filolog, în “Revista clasic ”, IX-X, 1937, p. 25-50.ă
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6. Coup d’oeil sur les occlusives gutturales de la langue thrace, în 

“Langue  et  littérature”,  II,  1943,  p.  87-115.  “Langue  et 

littérature” a ap rut între 1941 şi 1948. Aceleaşi preocup ri seă ă  

reflect  în ă Unitatea lingvistic  europeană ă, publicat în Limb  şiă  

cultură, Bucureşti, 1943, p. 108-138 ; pentru stadiul actual al 

problemelor atinse aici,  vezi Th. Simenschy şi  Gh. Iv nescu,ă  

op. cit.

7. Aşa cum reiese din coresponden a lor, pe care am putut s  oţ ă  

consult m datorit  bun voin ei familiei lui Victor Papacostea,ă ă ă ţ  

în arhiva acestuia, unde se p streaz  scrisorile primite de laă ă  

Th. Capidan şi ciorne ale unor scrisori ale lui V. Papacostea. 

8. Am folosit, pentru redactarea acestui studiu date culese din 

documentele p strate în arhiva lui Th. Capidan (autobiografii,ă  

acte  personale,  memorii  de  titluri  şi  lucr ri,  bibliografii,ă  

coresponden , extrase din pres  etc.). Ele ne-au fost puse laţă ă  

dispozi ie,  în  vederea  unei  comunic ri  comemorative,ţ ă  

sus inute în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene alţ  

Academiei  Române,  cu  mul i  ani  în  urm ,  de  fiul  lui  Th.ţ ă  

Capidan, regretatul Emil Th. Capidan. 

9. Despre aceste cercet ri, ilustrate mai ales de Franz Miklosichă  

şi Gustav Weigand, dar ini iate înc  din secolul al XVIII-lea deţ ă  

Johann  Thunmann,  vezi  Th.  Capidan,  Aromânii,  Bucureşti, 

1932, p. 97-115, cf. p. 49-59.

10. Nu  dispunem  înc  de  un  istoric  detaliat  al  cercet riloră ă  

privitoare  la  romanitatea  balcanic ;  o  ă Bibliografie  critică a 

literaturii ştiin ifice româneşti şi str ine pe aceast  tem  a fostţ ă ă ă  

realizat , cu mai mul i ani în urm , în cadrul  Institutului deă ţ ă  

Studii  Sud-Est Europene al  Academiei  Române de colectivul 

format din N.Ş.Tanaşoca,  Anca Tanaşoca (pentru cercet rileă  

istorice)  şi  Elena-Casandra  Sc rl toiu  (pentru  cercet rileă ă ă  

lingvistice), dar nu a fost publicat  şi trebuie adus  la zi. Th.ă ă  

Capidan a schi at istoricul problemei în ţ Aromânii, p. 83 şi urm. 

E  locul  s  amintim  c  el  a  consacrat  studii  speciale  unoră ă  
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momente din evolu ia acestor cercet ri în ara noastr :  ţ ă ţ ă Petru 

Maior  şi  aromânii,  în  “Junimea  literar ”,  XII,  1923,  p.  63;ă  

Scrierile  lui  Dimitrie  Bolintineanu  despre  Macedonia,  în 

Omagiu  lui  I.  Bianu,  Bucureşti,  1927,  p.  79-90,  ignorat 

deopotriv  de V. Sasu, ă La Macédoine vue par Bolintineanu, în 

“Recherches sur l’histoire comparative des institutions et du 

droit”, 4, 1980, p. 147-152 şi de criticul s u C.K. Chatzopoulos,ă  

Hoi  Aromounoi  kai  to  odoiporiko  tou  D.  Bolintineanu  sti  

Makedonia,  în  “Balkaniki  Bibliographia”,  VII,  1978,  p.  27-45 

(Salonic, 1982); Ideile lui Ion Eliade R dulescu despre dialectulă  

românilor  din  Macedonia,  în  “Revista  macedoromân ”ă ,  III, 

1931, p. 10-22.

11.  Cf. Th. Capidan, Macedoromânii, Bucureşti, 1942, p.204-218.

12.  Cf. Th. Capidan, Aromânii, p. 59-84.

13.  Cf.  Th.  Capidan,  Aromânii,  p.  49-59.  Despre Cavalioti,  vezi 

Victor Papacostea, Teodor Anastasie Cavalioti. Trei manuscrise 

inedite, în “Revista istoric  român ”, I, 1931, p. 383-402 şi II,ă ă  

1932, p. 59-82 şi  Povestea unei c r i. Protopiria lui Cavaliotiă ţ . 

“Ein Unicum”, în  Omagiu lui C. Kiri escuţ , Bucureşti, 1937, p. 

65-674  (ambele  reeditate  în  Civiliza ie  româneasc  şiţ ă  

civiliza ie  balcanic ,ţ ă  Bucureşti,  1983,  p.  365-405).  Despre 

Daniil Moscopoleanul, vezi Th. Capidan, Daniil Moscopoleanul, 

în Omagiu lui Nicolae Iorga, Bucureşti, 1932 (reeditat în Limbă 

şi cultur ,ă  p. 387-397) şi, acum, J.  Kristophson,  Das Lexikon 

Tetraglosson  des  Daniil  Moschopolitis,  în  “Zeitschrift  für 

Balkanologie”,  München,  X,  1,  1974  (cu  edi ia  nou  aţ ă  

Lexiconului lui  Daniil)  şi  Angeliki  Konstantakopoulou   âH 

˜llhnik¾  glèssa  st¦  Balk£nia  (1750-1850).  TÕ  tetr£glwsso 

LexikÕ toà Dani¾l Moscopol…th , Ioannina, 1988

14.  Cf. N. Iorga, Istoria românilor din Pind, Bucureşti, 1919, p. 62-

64; Th. Capidan, Macedoromânii, p. 229 şi urm.

15.  Despre presa aromâneasc ,ă  vezi  Th.  Capidan,  Aromânii,  p. 

124-129.
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16.  Pentru literatura dialectal  aromâneasc , vezi, mai recent, Hr.ă ă  

Cândroveanu Antologie de proz  aromână ă, Bucureşti, 1977 şi 

Hr.  Cândroveanu  şi  Kira  Iorgoveanu,  Un  veac  de  poezia 

aromână,  Bucureşti,  1985  (antologie  cu  transpuneri  în 

dacoromân , comentarii şi bibliografie).ă

17.  Cf.  Th.  Capidan,  Aromânii,  p.  94  şi  urm.  Vezi  şi  noti eleţ  

cuprinz toare  din  Jana  Balacciu  şi  Rodica  Chiriacescu,ă  

Dic ionar de lingvişti şi filologi româniţ , Bucureşti, 1978.

18.  Pentru o orientare asupra activit ii şi vie ii acestor c rturari,ăţ ţ ă  

dintre care unii şi-au continuat cercet rile şi au publicat lucr riă ă  

pân  foarte  curând,  în  zilele  noastre,  vezi  studiul  nostruă  

introductiv  la  George  Murnu,  Studii  istorice  privitoare  la 

trecutul  românilor de peste Dun reă .  Edi ie îngrijit  şi  studiuţ ă  

introductiv de N. Ş. Tanaşoca, Bucureşti, 1984 (reprodus, cu 

unele revizuiri şi ad ugiri, în volumul de fa ); H. Mih escu, A.ă ţă ă  

Fochi, Zamfira Mihail, N.Ş. Tanaşoca, La contribution de Tache 

Papahagi  à  l’étude  du  Sud-Est  européean,  în  “Revue  des 

études  sud-est  européennes”,  XI,  1973,  p.  115-144;  V. 

Papacostea,  Civiliza ie  româneasc  şi  civiliza ie  balcanicţ ă ţ ă, 

edi ie  îngrijit  şi  note  de  Cornelia  Papacostea-Danielopolu,ţ ă  

studiu introductiv de N.Ş. Tanaşoca, Bucureşti, 1983. Privitor la 

Pericle  Papahagi,  ale c rui  opere nu au fost  reeditate,  veziă  

articolul din  Dic ionarul de lingvişti şi  filologi româniţ  citat la 

nota 17. Numele lui Valeriu Papahagi lipseşte, din p cate, dină  

Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978; discipol 

şi colaborator al lui Nicolae Iorga, fost elev al Şcolii Române 

din  Fran a,  el  a  adus  remarcabile  contribu ii  la  studiulţ ţ  

izvoarelor  medievale  referitoare  la  aromâni,  la  cercetarea 

istoriei  economice şi a vie ii  culturale a acestora în secoleleţ  

XVII-XVIII, la analiza imaginii aromânilor în relat rile c l toriloră ă ă  

str ini din secolul al XIX-lea şi a l sat în manuscris o ă ă Istorie a 

aromânilor. 
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19.  A ap rut mai întâi ca ”Revista aromâneasc ”, publicat  deă ă ă  

Tache Papahagi şi Victor Papacostea, iar de la al doilea tom ca 

”Revista macedoromân ”,  publicat  de Th. Capidan, Georgeă ă  

Murnu şi V. Papacostea, în anii 1929-1931.

20.  Referitor la opera lui Th. Capidan, am putut consulta: Sever 

Pop,  Theodor  Capidan,  în  “Orbis”,  VI,  1957,  p.  584-586; 

Jacques van Coppenolle,  A la mémoire de Théodore Capidan, 

în “Orbis”, VII, 1, 1958, p. 261-262; D. Macrea,  Contribu ii laţ  

istoria lingvisticii şi filologiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 31-

324; Istoria lingvisticii româneşti, sub coordonarea lui I. Iordan, 

Bucureşti, 1978, p. 107 ş.a.; Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii 

româneşti, Bucureşti, 1974, p. 380; N. Saramandu, Contribu iaţ  

lui Theodor Capidan la studierea meglenoromânei, în “Limba 

român ”, 28, 1979, 5, p. 475-479. O bun , deşi incomplet ,ă ă ă  

bibliografie a lucr rilor lui Th. Capidan, cuprinzând şi recenziileă  

la cele mai importante dintre acestea, în masivul  Tratat de 

dialectologie românească, coordonat de Valeriu Rusu, Craiova, 

1984, p. 791-793.

21.  Ne referim la S. Puşcariu, M. Bartoli, A. Belulovici, A. Byhan, 

Studii  istroromâne,  I-III,  Bucureşti,  1906-1929  şi  la  Silviu 

Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu, 

Bucureşti,  1959  (lucrarea  valorific  cercet ri  mai  vechi).ă ă  

Pentru  stadiul  actual  al  cercet rii,  vezi  Matilda  Caragiu-ă

Mario eanu,  ţ Compendiu  de  dialectologie  română,  Bucureşti, 

1975 şi citatul  Tratat de dialectologie românească coordonat 

de V. Rusu, cu capitolele lui N. Saramandu, Aromâna, p. 423-

476, P. Atanasov (Skopje),  Meglenoromâna, p. 476-550 şi A. 

Kovacek (Zagreb), Istroromâna, p. 550-591. Vezi acum şi Elena 

Sc rl toiu,  ă ă Istroromânii  şi  istroromâna.  Rela ii  lingvistice  cuţ  

slavii  de  sud,  Editura  Staff,  Bucureşti,  1998  cu  amplă 

bibliografie.

22.  Meglenoromânii, I-III, Bucureşti, 1925-1935 (I. Istoria şi graiul 

lor, 1925; II.  Literatura popular  la meglenoromâniă , 1928; III. 

143



325 144

Dic ionar  meglenoromânţ ,  1935).  Cf.  Th.  Capidan, 

Meglenoromânii, în “Convorbiri literare”, 44, 1910, 1, p. 569-

589 (“Omagiu lui  Titu Maiorescu”). Monografii  anterioare: G. 

Weigand,  Wlacho-Meglen,  eine  ethnographisch-philologische 

Untersuchung,  Leipzig,  1892  şi  Pericle  Papahagi, 

Meglenoromânii,  studiu  etnografico-filologic,  Partea  I: 

Introducere, descrierea c l toriei, ocupa iile locuitorilor, texteă ă ţ . 

Partea a II-a:  Texte şi glosar, Bucureşti, 1902 şi  Românii din 

Meglen, Bucureşti, 1909.

23.  Cf.  şi  Th.  Capidan,  Die  Aromunische  Sprache  und  die 

aromunische  Sprachdenkmäler,  în  C.A.  Bratter,  Die 

Kutzovalachische Frage, Hamburg, 1907. Monografii anterioare 

despre  aromâni:  G.  Weigand,  Die  Sprache  der  Olympo-

Walachen,  Leipzig,  1888  şi  Die  Aromunen,  Ethnographisch-

historische Untersuchungen über das Volk der  sogenannten 

Makedo-Romanen  oder  Zinzaren I-II,  Leipzig,  1894-1895  (I: 

Land und Leute, 1894 şi II: Volksliteratur der Aromunen, 1895). 

Cf. G. Murnu,  Studii istorice mai sus citate (n. 18) şi studiul 

nostru introductiv la acestea, cu bibliografie.

24.  Românii  nomazi.  Studiu  din  via a  românilor  din  sudulţ  

Peninsulei Balcanice, în “Dacoromania”, IV, 1926, p. 183-352.

25.  S r c cianii. Studii asupra unei popula ii româneşti grecizateă ă ă ţ , 

în “Dacoromania”, IV, 1926, p. 923-959. Cf. Carsten Hoeg, Les 

Saracatsans: une tribu nomade grecque, I-II, Paris-Copenhaga, 

1925-1926 şi  T. Papahagi în “Grai şi  suflet”,  III,  1927, 1, p. 

259-272.

26.  F rşero ii.  Studiu lingvistic asupra românilor din Albaniaă ţ ,  în 

“Dacoromania”,  VI,  1929-1930,  p.  1-210.  Cf.  şi  Al.  Rosetti, 

Cercet ri asupra graiului românilor din Albaniaă , I, II, în “Grai şi 

suflet”, IV, 1, 1929-1930, p. 1-83, 2, p. 377-380 şi recenzia lui 

Th. Capidan în “Dacoromania”, VII, 1931-1933, p. 314-316.

27. Raporturile albano-române,  în  “Dacoromania”,  II, 1921-1922, 

p. 443-554. Vezi şi  Elemente albaneze în dialectul aromân, în 
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“Revista filologic ”, Cern u i, 2, 1928, p. 102-107;  ă ă ţ Un suffixe 

albanais  en  roumain,  în  "Revue  interna ionale  des  étudesţ  

balkaniques”, Belgrad, III, 1936, p. 130-136. Vezi şi infra n. 32.

28.  Despre stadiul actual al cercet rii raporturilor albano-române,ă  

aspect  şi  mijloc  fundamental  de  aprofundare  a  problemei 

substratului,  vezi  I.I.  Rusu,  Etnogeneza românilor,  Bucureşti, 

1981, p. 37-70, unde autorul face istoricul cercet rilor privindă  

substratul.  Vezi  de  asemenea:  Gr.  Brâncuş,  Vocabularul 

autohton al limbii române,  Bucureşti,  1983 şi Al. Rosetti,  La 

linguistique balkanique, Bucureşti, 1985. To i aceşti cercet toriţ ă  

au contribuit la dezvoltarea studiilor albano-române ei înşişi, 

cu rezultate adesea diferite, pe care nu e posibil s  le detaliemă  

aici. Men ion m c  Gr. Brâncuş a f cut o cercetare pe teren,ţ ă ă ă  

urm rind  elementele  comune  româno-albaneze  în  dialectulă  

românilor  din  Albania  –  Les  éléments  lexicaux  autochtones 

dans  le  dialecte  aroumain,  în  “Revue  Roumaine  de 

Linguistique”, XI, 196, p. 549-565. Vezi acum şi H. Mih escu,ă  

La romanité dans le Sud-Est de l’Europe,  Bucureşti, 1993, p. 

24-90; C t lina V t şescu,  ă ă ă ă Vocabularul de origine latin  dină  

limba  albanez  în  compara ie  cu  românaă ţ ,  Bucureşti,  1997 

(Institutul român de tracologie. Bibliotheca Thracologica, XIX)

29.  Cf.  Raporturile  albano-române,  p.  483:  “Se  în elege  c ,ţ ă  

întrucât  nu  ştim  înc  nimic  precis  despre  particularit ileă ăţ  

limbilor vorbite de str moşii albanezilor şi românilor (ilirii sauă  

tracii), nu ne este îng duit s  tragem concluziuni asupra roluluiă ă  

precis ce limba acestor popoare l-a jucat la dezvoltarea celor 

dou  limbi,  albanez  şi  român ,  în  particularit ile  în  careă ă ă ăţ  

arat  asem n ri”. Cf. Al. Rosetti, ă ă ă op. cit., p. 60.

30.  Cf. I.I. Russu, op. cit., p. 53, 61, 103.

31.  Cf. D. Macrea, op.cit., p. 329, I.I. Russu, op. cit., p. 102-104.

32.  Simbioza albano-român  şi continuitatea românilor în Daciaă , 

în “Limb  şi cultur ”, p. 138-174, publicat mai întâi în “Revistaă ă  

Funda iilor Regale”, mai 1943. Referitor la problema “patrieiţ  

145



325 146

primitive” a albanezilor şi raporturile ei cu teritoriul de formare 

a limbii române, vezi şi G. Iv nescu, ă Istoria limbii române, Iaşi, 

1980, cu bibliografie. Vezi acum şi H. Mih escu,  ă La romanité 

dans  le  Sud-Est  de  l’Europe,  Bucureşti,  1993;  C t linaă ă  

V t şescu, ă ă Vocabularul de origine latin  din limba albanez  înă ă  

compara ie cu românaţ , Bucureşti, 1997.

33. Raporturile lingvistice slavo-române. Influen a român  asupraţ ă  

limbii bulgare, în “Dacoromania”, III, 1922-1923, p. 129-238; 

Elementul  slav  în  dialectul  aromân,  Bucureşti,  1925 

(“Academia  Român .  Memoriile  sec iunii  literare”,  seria  III,ă ţ  

tomul  II,  mem.  4);  Din  vechile  raporturi  lingvistice  slavo-

române,  în  “Revista  macedoromân ”,  II,  1930,  1,  p.  3-12ă  

(reeditat în  Limb  şi cultură ă,  p. 215-226);  Les éléments des 

langues slaves du sud en roumain et les éléments roumains 

dans  les  langues  slaves  méridionales,  în  “Langue  et 

littérature”,  I,  1941,  p.  199-214   (publicat  în  româneşte  în 

Limb  şi cultură ă, p. 227-242, fusese conceput ca o comunicare 

la al III-lea Congres interna ional al slaviştilor, prev zut a seţ ă  

întruni  la  Belgrad,  la  18  septembrie  1939,  autorul  fiind 

îns rcinat cu aceasta de Comitetul de organizare).ă

34.  Raporturile lingvistice slavo-române au fost mult cercetate în 

ultimele  decenii.  În  privin a  influen ei  sud-slave  în  limbaţ ţ  

român , sunt de consultat lucr rile acad. Al.  Rosetti,  ă ă Istoria 

limbii române. I. De la origini pân  în secolul al XVII-leaă , edi iaţ  

a doua rev zut  şi ad ugit , Bucureşti, 1978 (prima versiune aă ă ă ă  

operei a fost publicat  în mai multe volume în 1938-1941); aleă  

acad.  Emil  Petrovici,  Studii  de  dialectologie  şi  toponimie, 

Bucureşti,  1970;  ale  lui  G.  Mih il ,  ă ă Împrumuturi  vechi  sud-

slave în limba român . Studiu lexico-semantică , Bucureşti, 1960 

şi  Studii  de  lexicologie  şi  istorie  a  lingvisticii  româneşti, 

Bucureşti,  1973  şi  I.  P tru ,  ă ţ Studii  de  limba  român  şiă  

slavistică,  Cluj,  1974.  Pentru  influen a  slav  în  dialectulţ ă  

aromân,  vezi  acum  Elena  Sc rl toiu,  ă ă Rela ii  lingvistice  aleţ  
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aromânilor  cu  slavii  de  sud,  Bucureşti,  1980,  unde  se 

dovedeşte,  folosindu-se  criterii  metodice  noi  şi  fructificând 

material dialectal nepublicat în vremea lui Th. Capidan, ca şi 

material cules în anchete întreprinse în Dobrogea, c  aromânaă  

a împrumutat elemente lexicale din dialectele vechi sud-slave, 

bulgaro-macedonene înainte de separarea celor patru dialecte 

istorice  ale  limbii  române  şi  din  bulgar ,  macedonean  şiă ă  

sârbocroat ,  dup  separare  şi  se  stabileşte  o  cronologieă ă  

relativ  a împrumuturilor  în felul  urm tor:  I.  epoca cea maiă ă  

veche – sec. VI-VIII, II. epoca veche – sec. IX-XIV (o perioad  IX-ă

XI, o alta XI-XIV), III. epoca domina iei otomane în Balcani (sec.ţ  

XV-XIX), IV. epoca ulterioar  eliber rii. Studiul elementului slavă ă  

permite autoarei s  conchid  c  separarea dialectelor s-a f cută ă ă ă  

dup  sec. XI, iar contactele româno-slave s-au produs înainteă  

de aceast  perioad  pe o arie larg , ce includea şi enclaveleă ă ă  

romanizate  de  la  sud  de  linia  Jirecek,  din  zona  de  cultură 

greac . În privin a influen ei româneşti în limbile sud-slave, înă ţ ţ  

ultima vreme s-au scris numeroase lucr ri, dintre care cit m: I.ă ă  

Petkanov, Les éléments romans dans les langues balkaniques, 

în  Actes  du  Xe Congrès  international  de  linguistique  et 

philologie romanes,  Strasbourg,  1962,  Paris,  1965,  p.  1159-

1184; B. Nastev, Sur les éléments aroumains en macédonien, 

în  Actes  du  premier  Congrès  international  des  études 

balkaniques  et  sud-est  européennes,  VI,  Linguistique,  Sofia, 

1968,  p.  517-564;  L’influence  roumaine  sur  le  lexique  des 

langues  slaves,  în  “Romanoslavica”,  XVI,  1968  (lucrare 

colectiv  sub  coordonarea  Silviei  Ni -Armaş);  Elenaă ţă  

Sc rl toiu, ă ă Emprunts roumains dans le lexique serbo-croate, în 

RESEE, XII, 1972, 1, p. 95-113, XIII, 1973, 2, p. 327-352;  Les 

emprunts serbo-croates du lexique roumain, XVIII, 1980, 2, p. 

223-232;  Romanian  lexical  elements  in  macedonian  and 

serbo-croatian, Ibidem, XVII, 1979, 2, p. 385-396, XIX, 1981, p. 

133-140;  Dorin  G mulescu,  ă Influen e  româneşti  în  limbileţ  
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slave de sud. I. Sârbocroata, Bucureşti, 1983; Zamfira Mihail, 

Aromunische Elemente in Bulgarischen, în RESEE, XVII, 1979, 

2, p. 397-407; Aria de r spândire a împrumuturilor româneştiă  

în limba bulgară, în ”Analele Universit ii  Bucureşti.  Limbi şiăţ  

literaturi  str ine”,  2,  1979,  p.  52-56;  Maria  Osman-Zavera,ă  

Interferen e lexicale româno-bulgareţ ,  Ibidem, p. 83-87; Petya 

Assenova,  Caractère  des  affinités  linguistiques  bulgaro-

roumaines  sur  le  fond  des  rapports  internes  dans  l’union 

linguistique balkanique,  Ibidem, p. 11-18. Pentru influen a deţ  

factur  pastoral  a românei în toate limbile slave de sud, veziă ă  

Galina P.  Klepikova,  Slavjanskaja pastuseskaja terminologija, 

Moscova,  1974.  Dator m toate  aceste  indica ii  bibliograficeă ţ  

doamnei  Elena-Casandra  Sc rl toiu,  c reia  îi  aducemă ă ă  

mul umirile noastre. V. acum şi Elena Sc rl toiu,  ţ ă ă Istroromânii 

şi istroromâna. Rela ii lingvistice cu slavii de sud, ţ Editura Staff, 

Bucureşti, 1998 cu mai ampl  bibliografie.ă

35.  Mai  ales  în  Réponse  critique au  Dictionnaire  d’étymologie 

koutzovalaque de Constantin Nicolaidi,  Die nominalen Suffixe 

im  Aromunischen,  în  “Jahresbericht  des  Instituts  für 

rumänische Sprache zu Leipzig”, XV, 1909, p. 1-88,  Românii 

nomazi,  S r c cianii,  Meglenoromânii,  Aromânii,  F rşero ii,ă ă ă ă ţ  

Romanitatea balcanic ,  ă mai sus citate,  Le jeux aux osselets 

chez  les  Roumains,  les  Slaves  et  les  Albanais,  în  “Revue 

internationale des  études balkaniques”,  I,  1934,  p.  211-231 

(originea greac  a terminologiei jocului cu arşice la popoareleă  

balcanice)  şi  recenzia  la  Chr.  Geagea,  Elementul  grec  în 

dialectul aromân, în  “Codrul Cosminului”, Cern u i, VII, 1931,ă ţ  

p. 205-402, publicat  de Th. Capidan în ă “Dacoromania”, VII, p. 

320-329.  Pentru  stadiul  actual  al  cercet rii,  vezi  lucrareaă  

fundamental  a lui Haralambie Mih escu, ă ă Influen a greceascţ ă  

asupra  limbii  române  pân  în  secolul  al  XV-leaă ,  Bucureşti, 

1966, în acord, în linii mari, cu vederile lui Th. Capidan. 
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36.  Dr.  Georg  G.Murnu,  Rumänische  Lehnwörter  im 

Neugriechischen mit historischen Vorbemerkungen, München, 

1902  (reeditat ,  cu  note  critice  şi  un  ă Nachtrag  zu  den 

Rumänischen  Lehnwörtern  im  Neugriechischen de  H. 

Mih escu,  Bucureşti,  1977).  Vezi  acum şi  H.  Mih escu,  ă ă La 

romanité dans le Sud-Est de l’Europe, Bucureşti, 1993, p. 334-

429 (despre elementele latine din greaca bizantin )ă

37.  Publicat în “Junimea literar ”, XIV, 1925, 8-10, p. 275-291 şiă  

reeditat în “Limb  şi cultur ”, p. 321-330.ă ă

38.  Publicat în “Revista filologic ”, Cern u i, I, 1927, p. 155-165 şiă ă ţ  

reeditat  în  “Limb  şi  cultur ”,  p.  257-268.  Recenzia  lui  O.ă ă  

Densusianu la  Meglenoromânii, c reia i se r spunde în acestă ă  

studiu, a fost reeditat  în O. Densusianu,  ă Opere, I, Bucureşti, 

1968, p. 423-441.

39.  Românii  din  Peninsula  Balcanică.  Câteva  considera iuniţ  

privitoare la trecutul aromânilor şi meglenoromânilor, înainte 

de  coborârea  lor  în  sudul  Peninsulei  Balcanice,  în  “Anuarul 

Institutului de istorie na ional ”, II, 1924, p. 91-117 (reeditat înţ ă  

“Limb  şi cultur ”, p. 269-286) şi ă ă Meglenoromânii. Vechimea şi 

însemn tatea  lor  istoric  în  Peninsula  Balcanic ,  în  acelaşiă ă ă  

“Anuar”, IV, 1927, p. 175-194.

40.  Vezi supra, n. 1, reeditat în “Limb  şi cultur ”, p. 175-214.ă ă

41.  Les  parlers  roumains  transdanubiens  at  leur  importance 

historique,  în  “Langue  et  littérature”,  I,  1941,  p.  260-282 

(comunicare prezentat  la 15 februarie 1940 la Institutul deă  

Studii Sud-Est-Europene din Bucureşti, publicat  în româneşteă  

în Limb  şi cultură ă, p. 287-311).

42.  Publicat  în “Langue et littérature”, III,  1946, p.  5-130. Cf.ă  

Noms  de  localités  connus  des  Roumains  de  la  Péninsule 

Balkanique, în acelaşi buletin, II, 1943, p. 249-264.

43.  Numele  geografice  din  România  şi  Dic ionarul  toponimicţ  

român,  Bucureşti,  1946  (“Analele  Academiei  Române. 

Memoriile  sec iunii  literare”,  seria  III,  tom.  XV,  mem.  2),ţ  
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publicat în traducere francez  în  ă “Langue et littérature”, IV, 

1948, 1-2, p. 132-171.

44.  Vezi mai sus, n. 1.

45.  Sextil Puşcariu, în Limb  şi cultură ă, p. 361-373.

46.  Limb  şi cultură ă, p. 173.

47.  Cf. Th. Capidan, Basilica, în “Biserica Ortodox  Român ”,ă ă  56, 

19, 1938, p. 1-12, reeditat în Limb  şi cultură ă, p. 243-256. Cf. 

acum P. Aebischer,  Basilica, ecclesia. Étude de stratigraphie 

linguistique, în “Revue de linguistique romane”, XXVII, 1963, p. 

119-164.

48. Tache Papahagi, O problem  de romanitate sud-ilirică ă, în “Grai 

şi suflet”, I, 1923, p. 72-101, a sus inut şi el, cu argumenteţ  

etnografice şi toponimice respinse de Th. Capidan,  Aromânii, 

p. 121, continuitatea unei romanit i sud-ilirice. Acelaşi Tacheăţ  

Papahagi,  Aromânii.  Grai, folklor, etnografie, cu o introducere 

istorică, Bucureşti, 1932 (curs inut în noiembrie şi decembrieţ  

1931),  p.  21-26  (cf.  şi  Din  epoca  de  forma iune  a  limbiiţ  

române, în “Grai şi suflet”, I, 2, 1924) împarte masa romanică 

sud-est european  în dou  mari grupuri: cel carpato-balcanic,ă ă  

din care coboar  dacoromânii şi românii din Nordul Peninsuleiă  

şi  cel  sud-vest-balcanic,  din  care  descind  aromânii  şi 

meglenoromânii.  În a sa  Istorie a limbii  române,  Al.  Rosetti 

respinge  teza  autohtoniei  sud-balcanice  a  unei  p r i  dină ţ  

aromâni, vede în meglenoromân  o ramur  a aromânei care aă ă  

suferit  o  puternic  influen  bulg reasc ,  contest  pozi iaă ţă ă ă ă ţ  

excentric  a aromânilor  şi  meglenoromânilor  fa  de grupulă ţă  

central românesc ini ial şi coborârea lor c tre sud prin zonaţ ă  

bulgar  a Peninsulei, unde ar fi poposit mai îndelung şi fixează ă 

separarea  aromânei  de  dacoromân  dup  secolul  al  X-lea.ă ă  

Pentru alte puncte de vedere în privin a românei comune şi aţ  

diversific rii  ei  dialectale,  vezi  I.  Coteanu  şi  I.  D n il ,ă ă ă ă  

Introducere  în  lingvistica  şi  filologia  românească,  Bucureşti, 

1970,  p.  180-187,  p.  243-246.  Dintre  lucr rile  care  auă  
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contribuit  decisiv  la  progresul  cercet rii  asupra  romanit iiă ăţ  

balcanice  dup  Th.  Capidan,  amintim aici:  Tache Papahagi,ă  

Dic ionarul  dialectului  aromân,  general  şi  etimologicţ , 

Bucureşti,  1963,  1974;  lucr rile  eminentei  cercet toareă ă  

Matilda  Caragiu-Mario eanu  -  care,  între  altele,  a  introdusţ  

metoda structural  în studiul aromânei şi meglenoromânei şi aă  

folosit  material  dialectal  inedit  -  Fono-monografie  aromân ,ă  

studiu de dialectologie structurală, Bucureşti, 1968; Liturghier 

aromânesc,  manuscris  anonim  inedit,  Bucureşti,  1962;  Les 

idiomes romans sud-danubiens du point de vue typologique, în 

“Dacoromania”,  serie  nou ,  I,  1972,  p.  222-227;  ă Dic ionarţ  

aromân (Macedo-vlah), I,  A-D, Bucureşti, 1997;  Un dodecalog 

al  aromânilor,  Constan a,  1996  (prima  edi ie  “Româniaţ ţ  

literar ”,  XXVI,  33,  1993),  unde  sunt  sintetizate  admirabilă  

concluziile  tuturor  cercet rilor  autoarei  asupra  aromânei;ă  

August  Kovacek,  Descrierea istroromânei  actuale,  Bucureşti, 

1971. Analiza structural  a permis Matildei Caragiu-Mario eanuă ţ  

s  dovedeasc  apartenen a aromânei şi meglenoromânei la ună ă ţ  

tip romanic opus în mare m sur  dacoromânei. Vezi, mai sus,ă ă  

notele 21 şi 34, pentru alte indica ii bibliografice. Pentru latinaţ  

vorbit  în spa iul sud-est-european, vezi acum H. Mih escu, ă ţ ă La 

langue  latine dans  le  Sud-Est  de  l’Europe,  Bucureşti-Paris, 

1978 şi, de acelaşi,  La romanité dans le Sud-Est de l'Europe, 

Bucureşti, 1993; I. Fischer, Latina dun reană ă, Bucureşti, 1985 

şi  cele  dou  volume  din  tratatul  ă Istoria  limbii  române,  I-II, 

Bucureşti, 1965-1969, oper  colectiv , sub conducerea acad.ă ă  

Al. Rosetti. Pentru discu ia în jurul caracterului de limb  sauţ ă  

dialect al aromânei, meglenoromânei şi istroromânei şi pozi iaţ  

limbii române cu dialectele ei în ansamblul romanic, vezi Carlo 

Tagliavini,  Originile  limbilor  neolatine,  Bucureşti,  1977  şi, 

acum, importanta contribu ie a Matildei Caragiu-Mario eanu, ţ ţ A 

propos de la latinité de l’aroumain,  în “Revue Roumaine de 

Linguistique”,  XXXIII,  1988,  4,  p.  237-250  care,  aplicând 
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opozi ia  stabilit  de  Eugenio  Coseriu  între  limb  istoric  şiţ ă ă ă  

limb  func ional , distinge între calitatea aromânei de dialectă ţ ă  

istoric  al  limbii  române  comune  şi  calitatea  ei  de  limbă 

func ional .  Vezi,  de asemenea, acum, volumul colectiv  ţ ă Les 

Aroumains, INALCO, Paris, 1989, coordonat de Neagu Djuvara, 

cu  contribu ii  de  Cicerone  Poghirc  (foarte  important  pentruţ  

demonstrarea autohtonismului  balcanic al  aromânilor),  Petre 

Ş.  N sturel,  Matei  Cazacu,  Neagu  Djuvara,  M.D.  Peyfuss,ă  

Mihaela  Bacou  şi  ampl  bibliografie  la  zi  (versiuneă  

româneasc ,  Bucureşti,  1996,  cu  participarea  şi  a  Matildeiă  

Caragiu-Mario eanu);  Gh.  Carageani,  ţ Studii  aromâne, 

Bucureşti, 1999.

49. Limb  şi cultură ă, p. 369.

50.  Ibidem.

51.  Vezi  Z.  Ornea,  Tradi ionalism şi  modernitate în deceniul  alţ  

treilea, Bucureşti, 1980, capitolul  Specificul na ional. Disputeţ  

în jurul conceptului, p. 365-468.

52.  Fundamental  în acest sens este lucrarea lui Sextil Puşcariu,ă  

Limba română, I.  Privire generală, Bucureşti, 1940, reeditată 

de G. Istrate şi Ilie Dan în 1976.

53.  Limb  şi cultură ă, p. 10, cf. p. 28-36.

54.  Ne gândim, în primul rând, la acad. Iorgu Iordan. Cf.  Iorgu 

Iordan,  Introducere  în  studiul  limbilor  romanice.  Evolu ia  şiţ  

starea actual  a lingvisticii romaniceă , Iaşi, 1932 (trad. engleză 

de John Orr, Londra, 1937).

55.  Limb  şi cultură ă, p. 369.

56.  Atlasul  linguistic  român,  extras din  “Revista funda iilor”,ţ  7, 

iulie 1941, 21 p., reeditat în Limb  şi cultură ă, p. 84-107. Arhiva 

Muzeului  Limbii  Române  din  Cluj  p streaz  m rturii  şiă ă ă  

documente  referitoare  la  colaborarea  lui  Th.  Capidan  la 

aceast  oper , între altele şi un jurnal de anchet  pe teren ală ă ă  

lui Sever Pop, care fusese înso it de Th. Capidan în Dobrogea.ţ  
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Şi  studiul  Basilica reprezint ,  în bun  m sur ,  un studiu deă ă ă ă  

geografie lingvistic .ă

57.  Pentru expunerea din paginile precedente am folosit Maurice 

Leroy,  Les  grands  courants  de  la  linguistique  moderne, 

Bruxelles,  Paris,  1963  şi  Tratat  de  lingvistic  generală ă, 

Bucureşti, 1971. 

58.  Limb  şi  cultur ,  Limba  noastr  na ional ,  Bilingvismul  laă ă ă ţ ă  

români  şi  modific rile  din  limb ,  Atlasul  lingvistic  român,ă ă  

Unitatea lingvistic  europeană ă,  adunate în volumul  Limb  şiă  

cultură.

59.  Cf. D. Macrea, op. cit., p. 333.

60. Despre problema uniunii lingvistice balcanice, vezi acum G.R. 

Solta,  Einführung  in  die  Balkanlinguistik  mit  besonderer 

Berücksichtigung  des  Substrats  und  das  Balkanlateinischen, 

Darmstadt, 1980, p. 1-10; I.I. Russu, Etnogeneza românilor, p. 

97-102,  care  respinge  aceast  uniune  şi  Al.  Rosetti,  ă La 

linguistique  balkanique,  care  a  sus inut-o  cu  remarcabilţ ă 

statornicie  din  primul  moment,  consacrându-i  mai  multe 

contribu ii grupate în opera citat .ţ ă

61.  Kr. Sandfeld-Jensen, Balkanfilologien. En oversigt over dens 

resultater  og  problemer,  Copenhaga,  1926,  în  traducere 

francez :  ă Linguistique  balkanique.  Problèmes  et  résultats, 

Paris, 1930.

62. N.S. Trube koi,  ţ Proposition 16, în Actes du prémier Congrès 

international des linguistes 1928, Leida, 1930, p. 17-18.

63.  Th.  Capidan  nu  a  consacrat  un  studiu  special  problemei 

uniunii  lingvistice  balcanice,  dar  s-a  ocupat  de  aceasta  în 

Limb  şi  cultur ,  Limba  noastr  na ional ,  Bilingvismul  laă ă ă ţ ă  

români şi modific rile din limbă ă şi mai ales în discursul s u deă  

recep ie  la  Academia  Român ,  ţ ă Romanitatea  balcanică, 

contribu ie  teoretic  la  cercetarea  problemei  şi  model  deţ ă  

interpretare  a  faptelor  de  limb  în  lumina  concep ieiă ţ  

balcanologice. Un studiu tipic de lingvistic  balcanic  este ă ă Le 
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jeux  aux  osselets  chez  les  Roumains,  les  Slaves  et  les 

Albanais, cf. notele 1, 35, 58.

64.  Limb  şi cultură ă, p. 208-209.

65.  Cf. D. Macrea,  op. cit., p. 332-333 şi I.I. Russu,  Etnogeneza 

românilor,  p.  100,  unde  Th.  Capidan  e  citat,  al turi  de  S.ă  

Puşcariu, ca adversar al ideii de uniune lingvistic  balcanic .ă ă  

Din  paragraful  consacrat  de  S.  Puşcariu,  Limba  română, 

Bucureşti, 1976, p. 161-167, uniunii lingvistice balcanice nu ni 

se pare c  ar reieşi cumva opozi ia lingvistului român fa  deă ţ ţă  

acest concept. El insist  numai, la fel cum face şi Th. Capidan,ă  

asupra  diferen elor  dintre  uniunile  de  limbi,  bazate  peţ  

convergen  şi familiile de limbi înrudite genetic. Regretatul I.I.ţă  

Russu deformeaz  involuntar, în sensul vederilor sale, ideile luiă  

S.  Puşcariu şi  Th.  Capidan. Preferin a lui  S.  Puşcariu pentruţ  

termenul de lingvistic  sud-est-european  nu se explic  prină ă ă  

contestarea  de  c tre  el  a  elementelor  comune  din  limbileă  

participante la uniune, cum las  s  se în eleag  I.I. Russu, ciă ă ţ ă  

prin faptul c  “România nu face parte din Peninsula Balcanic ”ă ă  

(Limba română,  p.  161),  dar  limba român  apar ine uniuniiă ţ  

zise balcanice ! Faptul c  S. Puşcariu vorbeşte şi despre alteă  

posibile uniuni lingvistice (occidental  european , a popoareloră ă  

din fosta monarhie habsburgic ) nu face decât s  înt rească ă ă ă 

existen a uniunii balcanice în elese f r  exager ri, cum însuşiţ ţ ă ă ă  

spune, “ca un caz de convergen ” şi “nu de filia iune” (ţă ţ op. 

cit., p. 165).

66.  Limb  şi cultură ă, p. 12-13, cf. p. 34-35, 6-67.

67.  Limb  şi cultură ă, p. 192-193, 206-207.

68.  Limb  şi cultură ă, p. 192-205.
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77.  Nicolae  Iorga,  Ascultând  pe  d.  Capidan…, în  “Neamul 

românesc”,  XXXI,  267, 8 decembrie 1936. Datorez colegului 

Andrei  Pippidi  urm torul  citat din discursul rostit  de Nicolaeă  

Iorga, la 29 iunie 1939, la Congresul ”Ligii Culturale”: ”Cel mai 

competent cunosc tor al vie ii românilor macedoneni este f ră ţ ă ă 

îndoial  înv atul filolog d. Capidan şi el ar putea s -şi adaugeă ăţ ă  

pe acel inimos tân r, d. Papahagi ale c rui studii sînt cuprinseă ă  

în lucr ri etnografice de o mare însemn tate”.ă ă

VICTOR  PAPACOSTEA

(1900 – 1962)

O VIA  DEDICAT  BALCANOLOGIEI ŞI SOLIDARIT IIŢĂ Ă ĂŢ  

BALCANICE

Originea, anii forma iei.ţ  Victor Papacostea1 s-a n scut la 21ă  

ianuarie 1900, în comuna Viziru, jude ul Br ila, într-o familie de aromâni,ţ ă  

stabilit  în România în 1890. Tat l, Guşu Papacostea-Goga (1853-1912),ă ă  

originar din Veria, era, la data naşterii viitorului balcanolog, func ionar laţ  

oficiul  P.T.T.  din  acea  comun ,  iar  mama,  Teofana-Flora  Papacostea,ă  

n scut  Tonu (m. 1938), originar  din Bitolia, casnic . Duceau via a, nuă ă ă ă ţ  

foarte înlesnit , a oric rei familii de slujbaş modest, cu numeroşi copii:ă ă  

au avut zece copii, dintre care au ajuns la vârst  adult  şase: patru fiiă ă  

(Alexandru, Cezar, Petre, Victor) şi dou  fiice (Eliza şi Irina).ă

Numele originar al familiei era Goga. Pentru c  bunicul lui Victoră  

Papacostea, Constantin sau Costea (arom.  Costa) fusese hirotonisit de 

biserica  greac  preot  (gr.  ă papas),  i  se  spunea  Papacosta  (“popa 
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Costea”), nume transferat apoi, potrivit obiceiului locului, asupra familiei 

lui, iar mai târziu transformat, prin dacoromânizare, în Papacostea. Guşu 

Papacostea-Goga, func ionar la Poşta din Viziru, fusese unul dintre ceiţ  

mai  de  seam  promotori  ai  luptei  pentru  redeşteptarea  na ional  aă ţ ă  

aromânilor. Membru al primei serii de elevi, recruta i din Macedonia deţ  

vestitul c lug r athonit Averchie, întemeietorul “Institutului macedono-ă ă

românesc”  de la  m n stirea Sfin ii  Apostoli  din  Bucureşti,  aşez mântă ă ţ ă  

destinat form rii viitorilor institutori ai şcolilor ce urmau s  fie create deă ă  

statul  român  pentru  aromâni  în  Imperiul  otoman,  el  urmase,  sub 

îndrumarea lui I.C. Maxim, cursurile intensive ale acestei Institut. După 

absolvire, s-a dedicat misiunii pentru care fusese preg tit. A evocat elă  

însuşi,  în  Memoriile sale,  apostolatul  na ional  şi  cultural  pe  care  l-aţ  

împlinit. Împreun  cu so ia sa, absolvent  – lucru mai rar pentru o femeieă ţ ă  

din  Balcanii  vremii  –  a  liceului  grecesc,  dar  devenit  institutoare  şiă  

propov duitoare  a  cauzei  româneşti,  a  întemeiat  şcoli  româneşti  laă  

Molovişte şi Niaguşte, unde a avut de înfruntat atât opozi ia îndârjit  aţ ă  

propagatorilor  elenismului  în  Macedonia,  cât  şi  prigoana  autorit ilorăţ  

otomane,  care-i  ocroteau.  Aceste  împrejur ri  vitrege,  agravate de ună  

conflict personal ireductibil cu Apostol M rg rit, atotputernicul inspectoră ă  

general  al  şcolilor  româneşti  din  Macedonia,  l-a  determinat  pe  Guşu 

Papacostea-Goga, la fel ca şi pe p rintele Ioan Murnu, s  renun e în celeă ă ţ  

din urm  la cariera didactic  şi s  se stabileasc  în România, unde s-aă ă ă ă  

refugiat, urmat de so ia sa, în anul 1890ţ 2. Dup  ce Guşu Papacostea-ă

Goga a murit, prematur, în 1912, v duva lui, Teofana-Flora Papacostea,ă  

personalitate puternic , de înalt  inut  moral  şi cultur  intelectual , aă ă ţ ă ă ă ă  

fost factorul principal de coeziune şi îndrumare spiritual  a familiei. I-aă  

stat al turi fiul ei, Cezar Papacostea, care s-a bucurat întotdeauna de ună  

ascendent moral incontestabil asupra tuturor fra ilor şi surorilor. Cei doiţ  

p rin i  au  transmis  copiilor  lor  patriotismul  vibrant  al  unor  lupt toriă ţ ă  

dedica i idealului emancip rii  na ionale a tuturor românilor, pilda unorţ ă ţ  

caractere  integre  şi  independente,  spiritul  luminat  al  unor  oameni 

încrez tori în valoarea culturii şi a progresului, dar şi severele norme deă  

via  şi  comportare  social ,  întemeiate  pe  valorile  tradi ionale  aleţă ă ţ  
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moralei  creştine,  scrupulos  cultivate  de  patriarhala  lume  din  care 

descindeau.  Talentul  lor  pedagogic  deosebit  a  fost  moştenit  de  to iţ  

descenden ii  lor, adev ra i dasc li  înn scu i, recunoscu i  şi  pre ui i  caţ ă ţ ă ă ţ ţ ţ ţ  

atare de contemporani.

Prin  munc  asidu ,  punându-şi  în  valoare  înzestrarea  naturală ă ă 

excep ional , fra ii Papacostea s-au afirmat, to i, cu str lucire, în via aţ ă ţ ţ ă ţ  

cultural  şi politic  a României interbelice. Alexandru Papacostea (1884-ă ă

1925),  jurist,  economist  şi  politolog,  s-a  distins  ca  profesor  de drept 

constitu ional  comparat  la  Universitatea  din  Cern u i  şi  ca  istoric  alţ ă ţ  

doctrinelor economice şi politice. Apropiat colaborator al lui Alexandru 

Marghiloman,  foarte  activ  în  cadrul  Cercului  de  studii  al  Partidului 

Conservator,  înainte  de  primul  r zboi  mondial,  a  fost  legat  printr-oă  

strâns  prietenie de sociologul şi filozoful Ştefan Zeletin; a editat revistaă  

de înalt  inut  intelectual  ă ţ ă ă România politică. Membru corespondent al 

Academiei Române, profesor de limba şi literatura elin  la Universitateaă  

din Iaşi, remarcabil traduc tor în român  al lui Platon şi Homer, autor deă ă  

manuale şi de studii privind cultura greco-roman , al doilea frate, Cezară  

Papacostea (1886-1936), a fost una dintre personalit ile care au înnoităţ  

cercet rile  româneşti  asupra  antichit ii  clasice,  abordate  într-oă ăţ  

perspectiv  sociologic .  Angajat  şi  în  via a  public ,  a  de inut  înalteă ă ţ ă ţ  

func ii în Ministerul Instruc iunii, a fost deputat averescan în Parlamentulţ ţ  

României  şi,  ca  factor  r spunz tor  în  Societatea  de  Cultură ă ă 

Macedoromân ,  unul  dintre  liderii  mişc rii  pentru  redeşteptareaă ă  

na ional  a aromânilor. Al treilea frate, Petre Papacostea (1893-1969),ţ ă  

avocat,  remarcabil  orator,  consilier  politic  al  Mareşalului  Alexandru 

Averescu şi deputat, a de inut func ia de director general al Poştelor şiţ ţ  

Telecomunica iilor,  calitate  în  care  a  contribuit  substan ial  laţ ţ  

modernizarea acestor servicii3. 

Dup  ce urmeaz  cursurile şcolii  elementare în comuna Viziru,ă ă  

mezinul  familiei,  Victor  Papacostea,  parcurge  ciclul  înv mântuluiăţă  

gimnazial şi liceal, f când trei clase de liceu la Seminarul Pedagogic dină  

Bucureşti  şi  trei  la  liceul  Matei  Basarab.  R zboiul  din  1916-1918  îiă  

întrerupe studiile: cercetaş sanitar la Spitalul  134 (Sfântul  Andrei) din 
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Bucureşti, se refugiaz  apoi în Moldova. Îşi trece examenele pentru clasaă  

a VII-a la Iaşi şi, dup  terminarea r zboiului, pe cele pentru clasa a VIII-aă ă  

la Bucureşti. Ca elev, pentru a contribui la între inerea familiei, a lucrat,ţ  

în  afara  orelor  de  studiu,  o  vreme  la  Loteria  de  Stat,  o  vreme  ca 

practicant la o drogherie şi la şcoala P.T.T.

Studiile  universitare  şi  le-a  f cut  la  Facultatea  de  Litere  şiă  

Filosofie a Universit ii din Bucureşti, urmând, în cadrul sec iei de istorieăţ ţ  

şi  geografie,  cursurile  şi  participând  activ  la  seminariile  profesorilor 

Nicolae Iorga, Dimitre Onciul, Vasile Pârvan, Demostene Russo, George 

Murnu şi Simeon Mehedin i. Fusese înc  din anii liceului un frecventatorţ ă  

asiduu al cursurilor Universit ii libere de la V lenii de Munte, întemeiateăţ ă  

de  Nicolae  Iorga.  A  p strat  raporturi  de  adânc  deferen  şi  caldă ă ţă ă 

cordialitate  cu  maeştrii  s i,  chiar  atunci  când  s-au  g sit  pe  pozi iiă ă ţ  

ştiin ifice  diferite.  Şi-a  luat  licen a  în  istorie  în  anul  1922,  a  trecutţ ţ  

examenul  de capacitate în 1923,  iar  în  1932 a ob inut  “ţ magna cum 

laude” titlul de doctor în istorie, cu o tez  despre înv atul moscopoleană ăţ  

Teodor  Anastasie  Cavalioti.  Trecând  astfel  prin  toate  probele 

înv mântului universitar al vremii ca un element de elit , dovedind, deăţă ă  

timpuriu, pasiune pentru cercetarea ştiin ific , el a r mas totuşi, întreţ ă ă  

colegii de genera ie care se vor remarca în chip deosebit ca istorici înţ  

perioada  interbelic ,  singurul  care  nu  a  beneficiat  de  stagii  deă  

specializare  în  str in tate.  Vasta  cultur  general  şi  de  specialitate,ă ă ă ă  

asimilarea ideilor şi metodelor noi din mişcarea istoriografic  a epocii auă  

fost rodul unui efort personal cu atât mai meritoriu, cu cât el a fost lipsit 

de acei  ani  de  fructuoas  drume ie  intelectual  prin  Europa  care  auă ţ ă  

facilitat multora dintre colegii s i des vârşirea forma iei şi dezvoltareaă ă ţ  

înzestr rii proprii. Mai mult înc , anii de studen ie, ca şi cei de liceu, auă ă ţ  

fost nu numai ani de studiu, ci şi de munc  pentru câştigarea existen ei.ă ţ  

Copist “prin concurs” la Înalta Curte de Conturi, din 1919, a func ionat,ţ  

începând  din  al  doilea  an  de  studen ie,  ca  profesor  suplinitor  înţ  

înv mântul secundar.ăţă
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Cariera didactic  secundar .ă ă  Slujitor devotat al înv mântuluiăţă  

secundar vreme de mai bine de cincisprezece ani, Victor Papacostea a 

cunoscut toate nobilele satisfac ii ale dasc lului de voca ie, dar şi toateţ ă ţ  

am r ciunile  profesorului  de  liceu,  nu  totdeauna  bine  remunerat,  înă ă  

necontenit  c utare de posturi  sigure,  nevoit  s  cumuleze catedre laă ă ă  

şcoli  diferite,  contrariat  adesea  de  neîn elegerea  cu  care,  dinţ  

incomprehensiune  sau  din  pricina  meschinelor  ei  interese,  birocra iaţ  

timpului întâmpina idealistul s u zel pedagogic. În vicisitudinile vie ii aă ţ  

g sit,  pân  la  sfârşitul  zilelor  sale,  un  sprijin  moral  exemplar  înă ă  

devotamentul  şi  virtu ile  so iei  sale,  Cornelia  Manasian,  eminentţ ţ ă 

profesoar  de limb  şi literatur  francez , cu care s-a c s torit, dintr-oă ă ă ă ă ă  

mare dragoste, în 1924. 

Cariera sa în înv mântul secundar începe, aşadar, înc  din aniiăţă ă  

studen iei  şi  continu ,  o  vreme,  paralel  cu  cea  universitar ,  pân  laţ ă ă ă  

definitivarea  sa  în  înv mântul  superior,  în  1937.  A  predat  istoria,ăţă  

ocazional îns  şi limba latin  şi geografia, la liceele “Moteanu” (1919-ă ă

1921, 1927-1928), “Gheorghe Laz r” (1921-1922, 1925-1928), la liceulă  

“Societ ii  ortodoxe”  (1921-1923),  la  Seminarul  Central  (1920-1925,ăţ  

1928-1937), la gimnaziul “Libros” al Comunit ii evreieşti (1922-1925).ăţ  

Pretutindeni a fost înconjurat de de dragostea elevilor, al c ror interesă  

intelectual pentru disciplinele predate ştia ca nimeni altul s -l trezeasc .ă ă

M rturie  a  talentului  s u  didactic  sunt,  mai  durabile  decâtă ă  

amintirile foştilor elevi, manualele sale şcolare. De numele s u se leagă ă 

chiar o serie de c r i pentru clasele primare (c r i de citire, de gramatică ţ ă ţ ă 

şi  geografie),  lucrate în colaborare cu al i  slujitori  ai  şcolii  româneşti,ţ  

dornici s  introduc  în România întregit  cele mai noi metode de predareă ă ă  

europene. În colaborare cu profesorul Ion Clinciu, a elaborat o serie de 

manuale  gimnaziale,  iar  ceva  mai  târziu,  împreun  cu  Petre  P.ă  

Panaitescu,  o  nou  serie  de manuale liceale  de  istorie,  pentru  toateă  

clasele.

Cât  de  bine  întocmite  au  fost  aceste  manuale  au  dovedit-o 

aprecierile  de  care  ele  s-au  bucurat  din  partea  specialiştilor,  larga 

difuzare pe care au c p tat-o în înv mântul vremii. Având drept scopă ă ăţă  
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principal  formarea  gândirii  istorice  a  elevilor,  dezvoltarea  acelui  simţ 

istoric, care constituie, potrivit lui Nicolae Iorga, doar “o parte, cea mai 

bun  parte din bunul sim  uman”ă ţ 4, ele erau concepute totodat  şi ca ună  

mijloc de educa ie civic ,  în spiritul  celui mai luminat patriotism şi alţ ă  

celei  mai  largi  concep ii  democratice.  Iat ,  de  pild ,  cum  în elegeaţ ă ă ţ  

profesorul Victor Papacostea s  prezinte elevilor de liceu, în anii 1929-ă

1930,  tendin ele  politice  din  lumea  postbelic :  “ţ ă R zboiul  cel  mare  aă  

deschis – scria el – drumul claselor muncitoare la conducerea statelor. A 

doua urmare  <a acestui r zboi n.n.> este ivirea, pe orizontul politic, ală  

unui alt sistem de guvernare, cu mult mai democratic şi care tinde a 

deveni  universal.  Ştim  c  r zboiul  cel  greu  a  fost  dus  de  maseleă ă  

populare,  c rora  li  se  datoreşte  în  primul  rând  ă victoria împotriva 

încerc rii  germanilor  de  a  sugruma  libertatea  lumii.  Dup  cumă ă  

obliga iunile şi îndatoririle sunt comune tuturor cet enilor, tot aşa, s-aţ ăţ  

admis  c  ă şi  drepturile  la  guvernare  trebuie  s  apar in  tuturoră ţ ă  

categoriilor de cet eni şi tuturor claselor sociale.ăţ  Clasa burghez  a avută  

într-adev r conducerea pu in  vreme, în compara ie cu aristocra ia, dară ţ ă ţ ţ  

ca şi clasa feudal  de alt dat , marea burghezie ă ă ă se arat  neputincioasă ă 

s  asigure  o  pace  de  mai  lung  durat .ă ă ă  Democratizarea  conducerii 

statelor, prin venirea la cârm  şi ă a reprezentan ilor claselor muncitoare,ţ  

ne d  n dejdea c  popoarele vor p stra o cât mai îndelungat  pace”ă ă ă ă ă 5. 

Dar Victor Papacostea a ţinut să contribuie la ridicarea nivelului  învăţământului 

liceal românesc şi  la promovarea unei politici  şcolare democratice şi pe altă  cale.  La 1 

august 1926, el ia conducerea acţiunii cetăţeneşti începute de locuitorii cartierelor Floreasca 

şi  prelungirea Dorobanţi  în vederea înfiinţării  unui “liceu de cartier”.  Acţiunea,  care se 

înscria într-o mai amplă mişcare a locuitorilor din zonele mărginaşe ale Bucureştilor de 

atunci în favoarea descentralizării  şcolare,  pentru mărirea accesului  unui număr cât  mai 

mare de copii de muncitori şi mici funcţionari la cultura superioară, şi-a găsit în Victor 

Papacostea tribunul şi înfăptuitorul. În scurtă vreme, el pune bazele noului liceu, căruia îi dă 

numele  poetului  naţional  “Mihai  Eminescu”.  Până  la  construirea  unei  clădiri 

corespunzătoare,  pentru  a  cărei  ridicare  strânge  cu  remarcabilă  eficienţă  şi  rapiditate 

fondurile  necesare  (actualul  liceu  “I.L.  Caragiale”),  şcoala  funcţionează  provizoriu  în 

localul şcolii primare “Al. Vlahuţă”. Dând expresie visului său de a ctitori o şcoală model, 
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un colegiu modern, Victor Papacostea organizează liceul “Mihai Eminescu” după principii 

noi. El încurajează educaţia artistică şi poli-sportivă a elevilor, introduce în noul aşezământ 

şcolar cooperaţia, creând o secţie pentru copii şi adolescenţi a Cooperativei Visarion din 

acelaşi cartier în care erau înscrişi elevii liceului, antrenaţi în activităţi practice potrivite 

vârstei şi aptitudinilor fiecăruia. O echipă de strălucite cadre didactice este concentrată în 

acest  liceu  de  întemeietorul  său.  Dintr-însă  făceau  parte:  criticul  literar  Pompiliu 

Constantinescu, filozoful Alexandru Claudian, istoricul P.P. Panaitescu, criticul şi istoricul 

literar Vladimir Streinu, profesorul de franceză Alexandru Beliş şi alţii. Truda, entuziasmul 

şi satisfacţia împlinirii visului au fost însă urmate de decepţie: în anul şcolar 1927-1928, 

Ministerul Instrucţiunii bugetează şcoala şi înlocuieşte echipa de profesori tineri şi plini de 

avânt înnoitor cu profesori mai vârstnici transferaţi  de la alte şcoli.  Victor Papacostea e 

transferat la liceul “Gheorghe Lazăr”6.

Cariera didactică universitară. În anul 1934, în virtutea eminentelor sale însuşiri 

didactice,  a  nivelului  profesional  cu  totul  deosebit  de  care  făcuse  dovadă  şi  în  baza 

activităţii  sale ştiinţifice remarcabile,  după ce îşi  trecuse şi  doctoratul  în istorie,  Victor 

Papacostea este numit conferenţiar suplinitor la catedra de istorie a românilor din cadrul 

Universităţii bucureştene, titular fiind profesorul C.C. Giurescu, vechi coleg şi prieten. În 

1937,  este  titularizat,  prin  concurs,  conferenţiar  provizoriu,  iar  după  trei  ani,  în  1940, 

potrivit  normelor  de  stagiu  şi  procedură  ale  timpului,  conferenţiar  titular  definitiv  la 

conferinţa  de istorie  a  românilor  din Peninsula  Balcanică.  Pe  lângă  cursul  de istorie  a 

românilor balcanici,  cu neputinţă de reconstituit  până acum din lipsă de suficiente note 

stenografice, dar evocat cu admiraţie şi căldură de cei care l-au audiat7, Victor Papacostea a 

organizat un seminar de balcanologie. Treptat, pe lângă acest seminar, el a întemeiat un 

colocviu bilunar şi o şcoală de limbi balcanice, cu lectori la început onorifici, nucleu din 

care s-a dezvoltat Institutul de studii şi cercetări balcanice cu revista sa, “Balcania”, editată 

la  început  sub  auspiciile  Societăţii  de  cultură  macedo-română.  Luând  în  considerare 

activitatea  sa  ştiinţifică  personală,  dar  mai  ales  opera  cu  adevărat  impresionantă  de 

întemeietor  şi  conducător  al  acestui  Institut,  impus în  scurtă  vreme atenţiei  şi  preţuirii 

oamenilor  de  ştiinţă  din  ţară  şi  străinătate,  Universitatea  îi  încredinţează  lui  Victor 

Papacostea, în anul 1942, prin votul unanim al Consiliului, în calitate de profesor titular 

definitiv, o catedră nouă, de istorie a popoarelor din Peninsula Balcanică. A ocupat această 

catedră până la sfârşitul anului 1947, când a fost înlăturat din învăţământul superior, din 
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motive politice, în cadrul marelui val de epurări care au inaugurat aşa numita reformă, în 

spirit comunist, a învăţământului românesc8. 

În  concepţia  lui  Victor  Papacostea,  catedra  şi  Institutul  de  studii  şi  cercetări 

balcanice alcătuiau un întreg indisolubil, deşi legal şi administrativ ele nu erau unite decât 

prin persoana conducătorului lor. În fapt, rolul său în învăţământul nostru universitar nu 

poate fi înţeles în adevăratele sale dimensiuni decât dacă ţinem seama de modul în care 

Victor Papacostea a corelat activitatea sa la catedră cu activitatea colectivă a Institutului de 

studii şi cercetări balcanice al cărui spirit însufleţitor a fost. Catedra şi Institutul alcătuiau 

împreună un vast atelier umanist în care discipolii îşi însuşeau teoretic principiile şi metoda 

unei noi discipline ştiinţifice, de concepţie originală, balcanologia şi se calificau profesional 

aplicându-le în munca de cercetare personală. Intransigent cu sine şi exigent cu profesorul 

Victor Papacostea se îngrijea de fiecare cu severitatea şi dragostea unui părinte energic, 

omniprezent, întotdeauna deschis dialogului, generos. Roadele muncii sale nu au întârziat să 

se arate. A apărut acea şcoală balcanologică românească ale cărei cadre, de el formate, au 

asigurat  până  astăzi  studiilor  balcanice  din  ţara  noastră,  continuitatea  şi  prestigiul 

internaţional.

Şi  în  înv mântul  universitar,  ca  şi  în  cel  secundar,  Victorăţă  

Papacostea s-a afirmat, aşadar, ca un înnoitor. Iar dac  vom c uta să ă ă 

desluşim, pe lâng  însemn tatea ei ştiin ific  şi pedagogic , semnifica iaă ă ţ ă ă ţ  

etic  major  a carierei sale universitare, o vom descoperi mai ales înă ă  

caracterul ei de validare academic  şi social  a unei activit i creatoareă ă ăţ  

întreprinse  cu  trud  şi  izvorâte  din  convingeri  intelectuale  autentice.ă  

Pentru Victor Papacostea, catedra, cucerit  cu greu şi târziu, nu a fostă  

garan ia  unor  privilegii  d t toare  de  confort  social,  ci  tribuna  de  laţ ă ă  

în l imea c reia el îşi putea împlini mai eficient func ia cultural . De aici,ă ţ ă ţ ă  

de  la  aceast  tribun ,  el  a  adresat  tinerimii  studen eşti,  societ iiă ă ţ ăţ  

româneşti, mesajul de ştiin  şi de pace pe care se sim ea chemat s -lţă ţ ă  

rosteasc , mesaj elaborat în dificult ile prin care via a verific  şi califică ăţ ţ ă ă 

adev ratele voca ii.ă ţ

Din nefericire, cursurile pe care le-a inut în calitate de profesorţ  

de istorie a popoarelor din Peninsula Balcanic  ni  s-au p strat numaiă ă  

fragmentar  şi  prin  planurile  lor,  aşternute de el  însuşi  pe hârtie.  Cel 

dintâi  era  o  Introducere  geografic  la  istoria  Peninsulei  Balcaniceă .  Al 
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doilea curs,  introducerea istoric  propriu-zis ,  intitulat  ă ă De la Roma la 

Bizanţ,  urm rea deplasarea centrului de gravitate al Imperiului romană  

din Peninsula Italic  în Peninsula Balcanic . Ambele puneau în evidenă ă ţă 

premizele naturale şi istorice ale complexului unitar de via  şi civiliza ieţă ţ  

balcanic.  Sper m s  le putem cândva reconstitui,  m car în parte,  peă ă ă  

baza notelor personale de curs ale foştilor s i studen i şi a exemplareloră ţ  

din prelegerile stenodactilografiate eventual p strateă 9.

Victor  Papacostea  a  inut  de  asemenea,  în  anii  1938-1940,ţ  

suplinindu-l pe profesorul C.C. Giurescu, un curs de  Istorie a românilor 

privind epoca de la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul celui de al 

XVIII-lea.  Acest curs,  asupra c ruia vom reveni,  pune în lumin ,  întreă ă  

altele, modul în care Victor Papacostea vedea locul românilor în istoria 

sud-est  european ,  implicarea  lor  în  via a  popoarelor  balcanice,  rolulă ţ  

factorului balcanic în istoria noastră10. 

În  afara  Universit ii  din  Bucureşti,  Victor  Papacostea  a  inutăţ ţ  

cursuri  şi  în  cadrul  altor  institu ii  de  înv mânt  superior.  Invitat  deţ ăţă  

Şcoala Superioar  de arhivistic  a f cut,  în anii  1935-1938, cicluri  deă ă ă  

prelegeri privitoare la Izvoarele istoriei românilor. În anul 1939-1940, din 

îns rcinarea sociologului Petre Andrei, pe atunci ministru al Instruc iunii,ă ţ  

a  predat  cursul  de  Istorie  a  românilor la  Şcoala  normal  superioară ă 

întemeiat  de acesta pentru preg tirea viitorilor  profesori  de liceu.  Înă ă  

sfârşit, dând curs invita iei ministrului Muncii, Mihai Ralea, a inut cursulţ ţ  

de istorie economic , intitulat ă Meseriile şi comer ul în trecutul românescţ , 

la Universitatea muncitoreasc ,  condus ,  în anii  1938-1940, de Tudoră ă  

Vianu.

Concep ia istoriografic .ţ ă  Victor Papacostea nu a fost un filozof 

al  istoriei  în sensul  strict  şi  specializat al  termenului.  Istoric  autentic, 

înzestrat şi cu aptitudini filozofice remarcabile, el a fost îns  întotdeaunaă  

preocupat  de  problemele  teoretice  generale  ale  ştiin ei  pe  care  aţ  

practicat-o. Opera sa implic  o concep ie istoriografic  bine închegat ,ă ţ ă ă  

enun at  uneori, chiar dac  numai par ial, în termeni explici iţ ă ă ţ ţ 11. Dar, mai 

ales,  el  şi-a  înscris  numele  în  evolu ia  gândirii  istorice  româneşti  caţ  
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teoretician al  balcanologiei,  sistem ştiin ific  cu  o  structur  şi  metodţ ă ă 

proprii, pe care l-a edificat, argumentat şi impus. Vom încerca deci s -iă  

surprindem şi din acest unghi de vedere profilul spiritual.

Prin forma ia sa, Victor Papacostea descindea din “Şcoala nou ”ţ ă  

istoriografic  “inspirat  din metoda critic  şi  de sever  documentare,ă ă ă ă  

reprezentat  prin Dimitre Onciul, Ioan I. Bogdan şi Nicolae Iorga c rora leă ă  

urmeaz  de  aproape  Demostene  Russo,  Vasile  Pârvan  şi  Constantină  

Giurescu”. Cei mai mul i dintre aceştia îi fuseser  profesori. Prin ei, laţ ă  

cump na  secolelor  XIX-  XX,  triumfase  şi  la  noi,  împotriva  uneiă  

istoriografii “dominate şi desfigurate de metodele curentului romantic, 

reprezentat mai  ales de Hasdeu”,  concep ia  ştiin ific  a istoriografiei.ţ ţ ă  

Corifeii “Şcolii  noi” au întreprins, au recomandat şi au stimulat marea 

oper  de reaşezare a istoriei na ionale pe temelii documentare sigure.ă ţ  

Renun ând ei înşişi la lucr ri de sintez  şi istorie general , pentru care liţ ă ă ă  

se p rea c  nu venise înc  timpul,  ei  au orientat eforturile istoriciloră ă ă  

c tre scoaterea la lumin , în condi ii corespunz toare exigen elor celoră ă ţ ă ţ  

mai  stricte  ale ştiin ei,  a izvoarelor  de toate categoriile,  c tre “studiiţ ă  

monografice şi  de detaliu” chemate s  le preg teasc  pe cele dintâi.ă ă ă  

Enun at  limpede şi  ap rat  sever  de Dimitre  Onciul  mai  cu  seam ,ţ ă ă ă ă  

aceast  direc ie va fi întruchipat  exemplar de înv a ii care au precedată ţ ă ăţ ţ  

genera ia  lui  Victor  Papacostea  şi  pentru  care  el  nutrea  o  adâncţ ă 

admira ie:  “Demostene  Russo  d dea  acel  neîntrecut  tratat  deţ ă  

metodologie  şi  preg tea  cronicele  greceşti,  Vasile  Pârvan  dezl n uiaă ă ţ  

marea  ofensiv  a  s p turilor,  Constantin  Giurescu  inaugura  asupraă ă ă  

cronicelor  cea  mai  impresionant  cercetare  de  autenticitate  şiă  

reconstituire ce s-a întreprins vreodat  în istoriografia româneasc ”ă ă 11.

Credincios  principiilor  şi  îndemnurilor  maeştrilor  s i,  Victoră  

Papacostea şi-a f cut o norm  neclintit ,  respectat  strict de-a lungulă ă ă ă  

întregii sale vie i şi activit i, din asigurarea unei temelii documentareţ ăţ  

rezistente fa  de orice critic  pentru fiecare din ipotezele şi construc iileţă ă ţ  

sale istorice.  A fost  un neobosit  c ut tor,  editor  şi  interpret  critic  deă ă  

izvoare. Majoritatea contribu iilor sale istoriografice pornesc de la unulţ  

sau mai  multe  documente  noi,  inedite  sau de la  înl turarea,  printr-oă  
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sever  critic ,  a  greşitelor  interpret ri  date  izvoarelor  mai  de  multă ă ă  

cunoscute. Primul articol pe care l-a publicat valorific  un document deă  

arhiv  inedită 12,  iar  ultimul  text  care  i  se  datoreaz ,  ap rut  postum,ă ă  

înl tur , printr-o admirabil  interpretare critic , o greşeal  de cronologieă ă ă ă ă  

din istoria înv mântului p truns  de mult  vreme, prin ilustre condeie,ăţă ă ă ă  

în istoriografia româneasc  şi str ină ă ă13. În virtutea aceloraşi recomand riă  

ale “Şcolii noi”, el şi-a interzis cu str şnicie orice încercare de sinteză ă 

pripit , preferând s  preg teasc  terenul adev ratei sinteze prin lucr riă ă ă ă ă ă  

monografice  sau  de  detaliu  privind  institu ii,  momente,  etape  precisţ  

delimitate sau personalit i istorice.ăţ

Ar  fi  îns  o  mare  greşeal  dac  am crede  c  “Şcoala  nou ”ă ă ă ă ă  

promova în chip exclusiv şi excesiv erudi ia pur  şi criticismul cu oriceţ ă  

pre  drept  singurele  garan ii  şi  ultimele  scopuri  ale  unei  istoriografiiţ ţ  

ştiin ifice.  Prin  glasul  ei  cel  mai  autorizat  –  şi,  în  orice  caz,  cel  maiţ  

str lucit – ea s-a delimitat fa  de aceast  posibil  erezie. “Erudi ia nu eă ţă ă ă ţ  

înc  istoria – spunea Nicolae Iorga. Ea o preg teşte, o ajut  şi câteodată ă ă ă 

o împov reaz , o încurc  şi o împiedic . Cu oarecare sfor ri, gra ie uneiă ă ă ă ţă ţ  

metode aşa de perfec ionate, mai oricine poate ajunge în stare s  deie oţ ă  

lucrare de erudi ie. Seminariile germane le produc cu sutele, cu miile peţ  

an… Iar istoricii, aceia sunt rari. Pentru c , peste cunoaşterea izvoarelor,ă  

peste critica lor, se cere în elegerea uman  a omului care a fost, înviereaţ ă  

lui prin comprehensiune şi ghicire, prin simpatie şi prin acel dar pe care 

grecii îl numeau poiesis, deci: crea iune”ţ 14. Şi, în alt  parte: “Izvoarele nuă  

dau tot; din ceea ce dau ele, îns , istoricul îşi poate reprezenta, mai multă  

sau  mai  pu in  adecvat,  faptul  întreg.  Acei  a  c ror  via  constituieţ ă ţă  

cuprinsul istoriei, au fost oameni şi din cunoaşterea felului de a cugeta şi 

sim i al omului, fel care nu s-a schimbat atâta cum se crede de unii înţ  

decursul  veacurilor,  se des vârşesc şi  se lumineaz  datele izvoarelor.ă ă  

Evenimente  similare  ajut  şi  ele  la  în elegerea  lucrului  petrecut.ă ţ  

Antecedentele urm rite, faptele concomitente proiecteaz  apoi luminaă ă  

lor  asupr -i.  R zimat pe toate aceste adev ruri,  istoricul  adev rat  îşiă ă ă ă  

înf işeaz  faptul, îl creaz  din nou ăţ ă ă în sine, prin fantasie”15.
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Victor Papacostea şi-a m rturisit adeziunea la aceste înv turiă ăţă  

ale marelui s u profesor. Iat  cum în elege el s -l elogieze pe acela careă ă ţ ă  

a  fost  Constantin  Giurescu:  “Dac  n-ar  fi  l sat  decât  studiile  despreă ă  

izvoare şi edi iile critice, am fi spus ast zi: a fost un mare erudit şi unţ ă  

mare logician. Constantin Giurescu a scris îns  şi istorie politic , f cândă ă ă  

dovada acelor însuşiri de intui ie, reprezentare şi în elegere – toate într-ţ ţ

un perfect echilibru func ional – f r  care nu poate nimeni reconstituiţ ă ă  

marea  dram  a  trecutului.  M  gândesc  ast zi  c ,  dac  Constantină ă ă ă ă  

Giurescu va putea fi  dep şit  în unele din însuşirile sale,  desigur într-ă

aceasta va r mâne neîntrecut: ă în armonia totului, cum zicea Platon”16. În 

ce-l  priveşte,  în  tot  ceea  ce  a  scris,  a  n zuit  s  r spund  chem riiă ă ă ă ă  

istoricului  adev rat  şi,  pornind  de  la  urmele  documentare,  cât  deă  

m runte şi de neînsemnate în aparen  ale vie ii trecute, s  reconstituieă ţă ţ ă  

aceast  via  în  toat  complexitatea  ei.  Pu ine  sunt  contribu iile  deă ţă ă ţ ţ  

natur  numai  documentar  ale lui  Victor  Papacostea.  Cele mai  multeă ă  

reprezint  tot  atâtea  încerc ri  de  reconstituire  a  vie ii  care  a  fost,ă ă ţ  

integrate organic, aşa cum a fost, în ansamblul contemporan c reia îiă  

apar ine  şi  în  devenirea  istoric  în  care  se  insereaz ,  prin  folosireaţ ă ă  

prudent  şi  critic  a tuturor m rturiilor de autenticitate dovedit  careă ă ă ă  

stau la dispozi ie cercet torului.ţ ă

Finalitatea operei de restaurare a trecutului era, potrivit  “şcolii 

noi” pur teoretic : “Istoria e expunerea sistematic , f r  scopuri str ineă ă ă ă ă  

de dânsa, a faptelor de orice natur , dobândite metodic, prin care s-aă  

manifestat, indiferent de loc şi timp, activitatea omenirii” spunea Nicolae 

Iorga17. Cunoaşterea adev rului despre trecut, prin demersuri, justificateă  

de izvoare sigure, ale cuget rii  libere de orice alte constrângeri decâtă  

acelea pe care le impun legit ile intrinseci  cuget rii  îns şi – aceastaăţ ă ă  

trebuia s  fie inta suprem  a eforturilor istoricului. De voiau sau nu s  oă ţ ă ă  

recunoasc ,  reprezentan ii  “şcolii  noi”  nu  f ceau  altceva  decât  să ţ ă ă 

dezvolte, în domeniul istoriografiei, sub acest aspect, direc ia culturalţ ă 

ini iat  de  Junimea  şi  promovat  prin  revista  “Convorbiri  literare”.ţ ă ă  

Afirmând,  ca  istoric  al  istoriografiei,  realitatea  acestei  filia ii  de  idei,ţ  

Victor  Papacostea  a  inut  s -şi  exprime  adeziunea  f r  rezerve  laţ ă ă ă  
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principiul  normativ  maiorescian,  valabil  şi  salutar  şi  în  domeniul 

activit ii  istoriografice:  “Adev rul  înainte de toate  !”  Vorbind despreăţ ă  

politica fiscal  opresiv  a lui Duca Vod , el îndemna pe studen ii s i: “Înă ă ă ţ ă  

cercet rile istorice ce ve i face s  nu scuza i şi s  nu acuza i, ci numai să ţ ă ţ ă ţ ă 

constata i. Dar constatarea s  fie întreag  şi prudent . A i v zut cât suntţ ă ă ă ţ ă  

de  complexe  împrejur rile  care  împing  pe  Duca  Vod  la  aceaă ă  

nemaipomenit  stoarcere.  Nu era numai  l comia lui.  Unii  cronicari  leă ă  

judec  îns  prin prisma interesului de clas ; al ii, tradi ionalişti, nu iartă ă ă ţ ţ ă 

lovirea averilor m n stireşti. Apoi istoricul trebuie s  propor ioneze. Să ă ă ţ ă 

nu c de i, de pild  în erori ca aceea a marelui Xenopol care, voind să ţ ă ă 

explice persecu ia fiscal  dezl n uit  de Duca, spune c  «avea nevoie deţ ă ă ţ ă ă  

bani, întâi fiindc  m ritase pe fata lui cu Ştefan beizadea, fiul Raduluiă ă  

Vod  şi f cuse cheltuieli nebuneşti pentru a s rb tori nunta»ă ă ă ă 18 “.

Aplicând statornic aceste principii în propria sa activitate, Victor 

Papacostea a cenzurat  aspru orice posibil  intrusiune a subiectivit iiă ăţ  

puternicei  sale  personalit i,  atât  de  angajate  existen ial  în  via aăţ ţ ţ  

secolului şi a neamului s u, în propria-i oper  istoriografic . Studiind, deă ă ă  

pild , un capitol din mişcarea de redeşteptare na ional  a aromânilor, deă ţ ă  

care îl  legau amintirile luptei  şi  jertfei  propriilor  s i  p rin i,  el  încheiaă ă ţ  

astfel,  cu  deplin  şi  lucid  m sur ,   paginile  închinate  ă ă ă ă Memoriului 

macedoromânilor c tre Napoleonă , proiect de constituire a unei autonomii 

aromâneşti  în Balcani,  sub protectoratul  sau chiar  în sânul  Imperiului 

francez: “Încheind, vom spune: o pagin  de romantism politic. Şi totuşi,ă  

acesta a fost crezul a dou  genera ii. Cu nimic suprinz tor îns  pentru felă ţ ă ă  

de a gândi al oamenilor de la 1848 şi 1859. Nu ceruse doar cel mai pu inţ  

romantic  dintre  ei  –  B lcescu  –  o  Românie  care  se  întindea  asupraă  

Peninsulei, peste Serbia şi Bulgaria, pân  în creştetul Balcanilor ? C ciă ă  

istoria cuprinde în analiza ei nu numai ceea ce oamenii au f ptuit, dar şiă  

ce-au  gândit  ei.  Exagerat  odinioar ,  degenerat  ast zi,  idealulă ă  

precursorilor noştri este şi el un document”19.

Conduc tor  de  revist ,  Victor  Papacostea  a  deschis  paginileă ă  

Balcaniei unor lucr ri  care, puteau s  şocheze şi  chiar au şocat,  prină ă  

criticismul  lor,  exagerate  sensibilit i  na ionale.  Convins  c  numaiăţ ţ ă  
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cultivarea adev rului este fapta prin care istoricul adev rat face dovadaă ă  

patriotismul s u, el a publicat aici studiul lui P.P. Panaitescu privitor laă  

problema  autenticit ii  ăţ Înv turilorăţă  lui  Neagoe  Basarab,  în  care  era 

negat  paternitatea voievodului asupra operei parenetice atribuite lui şiă  

monografia  lui  Andrei  O etea  consacrat  lui  Tudor  Vladimirescu  şiţ ă  

mişc rii eteriste în rile româneşti, unde se sus inea c  revolu ionarulă Ţă ţ ă ţ  

oltean fusese membru al Eteriei, iar aceasta îns şi, ini ial, un instrumentă ţ  

al politicii Imperiului rus în Balcani20.

Intransigen a ştiin ific  a lui  Victor Papacostea nu a cru at niciţ ţ ă ţ  

na ionalismul unor istorici str ini. Pilduitoare în acest sens este polemicaţ ă  

sa cu istoricul grec Nikolaos Svoronos pe marginea operei istoriografice 

şi a op iunilor politice ale lui Dionisie şi Ilie Fotino. În termeni cump ni i,ţ ă ţ  

dar categorici, întemeindu-se pe m rturia izvoarelor scrupulos cercetateă  

şi nuan at interpretate, el dovedeşte c  atât Ilie Fotino, cât şi unchiul s uţ ă ă  

Dionisie, deşi înfl c ra i patrio i greci, au izbutit s  p streze detaşareaă ă ţ ţ ă ă  

cuvenit  fa  de  mişcarea  eterist  şi  de  conduc torul  ei,  Alexandruă ţă ă ă  

Ipsilanti, despre care au scris, s  le priveasc  îndeajuns de obiectiv şi deă ă  

critic,  pentru  a  în elege  sensul  na ional  legitim  al  ac iunii  lui  Tudorţ ţ ţ  

Vladimirescu, a-l aprecia pe acesta ca atare şi a-i dezaproba uciderea în 

condi iile ştiute.ţ 21

Credincios  înv turilor  primite  de  la  maeştrii  s i  şi  solidar,ăţă ă  

asemenea lor, cu genera ia din care f cea parte, Victor Papacostea şi-aţ ă  

dat seama de acea “nevoie a înnoirii cunoştin elor istorice”, permanentţ ă 

“condi ie  a ştiin ei”  şi  a  progresului  ei,  pentru care,  la  vremea sa şiţ ţ  

împreun  cu colegii  s i  de genera ie, pledase atât de înfl c rat şi  deă ă ţ ă ă  

conving tor Nicolae Iorga. Conştiin a sa profesional  i-a dictat deci s  seă ţ ă ă  

al ture grupului de tineri oameni de ştiin  care au încercat s  r spund ,ă ţă ă ă ă  

în împrejur rile perioadei interbelice, acestei necesit i.  Este vorba deă ăţ  

“Noua şcoal  istoric  româneasc ” al c rei organ a fost “Revista istorică ă ă ă ă 

român ”. Colaborator al revistei, de la primul num r, el a fost cooptat, înă ă  

1936, în comitetul de direc ie, unde a r mas pân  în 1940, când acesta aţ ă ă  

fost radical remaniat.22
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Alc tuit din elemente de elit  ale tinerei genera ii – Gh. I. Br tianu,ă ă ţ ă  

G.M.  Cantacuzino,  N.  Cartojan,  C.C.  Giurescu,  S.  Lambrino,  P.P. 

Panaitescu, Al. Rosetti – grupul de la “Revista istoric  român ” nu şi-aă ă  

propus s  întreprind  o revolu ie în ştiin a noastr  istoriografic , ci, maiă ă ţ ţ ă ă  

curând,  o  reform  care  s  revitalizeze  în  conştiin a  cultural  vechileă ă ţ ă  

principii ale “Şcolii noi” de alt dat , abandonate sau neglijate de istoriciiă ă  

mai vârstnici şi, în primul rând, dup  opinia nu lipsit  de îndrept ire aă ă ăţ  

acestor tineri, de Nicolae Iorga însuşi. Revigorarea spiritului ştiin ific şiţ  

critic,  asigurarea  unei  informa ii  cât  mai  largi,  asimilarea  cuţ  

discern mântul  de  rigoare  a  noilor  idei,  rezultate  şi  tendin e  dină ţ  

mişcarea istoriografic  mondial ,  dezvoltarea unor sectoare mai pu ină ă ţ  

cercetate ale istoriografiei noastre (istoria social  şi economic , istoriaă ă  

cultural , institu iile), stimularea studierii istoriei na ionale în conexiuneă ţ ţ  

cu istoria universal  şi, în sfârşit, relevarea coeren ei organice a tuturoră ţ  

manifest rilor istorice ale poporului român din toate zonele geograficeă  

locuite de el şi în toate domeniile vie ii umane – iat  obiectivele “Noiiţ ă  

şcoli”.  Nu  altele  fuseser  cele  pentru  care  militaser ,  la  începutulă ă  

veacului, Nicolae Iorga şi întreaga “Şcoal  nou ” de atunci.ă ă

Înverşunate  de  ambele  p r i,  înfrunt rile  polemice  dintre  uniiă ţ ă  

reprezentan i  ai  grupului  de  la  “Revista  istoric  român ”  şi  mareleţ ă ă  

înv at,  revoltat  de  emanciparea  discipolilor  s i  “nerecunosc tori”  şiăţ ă ă  

“ireveren ioşi”, au dat un caracter spectaculos la suprafa  şi întrist torţ ţă ă  

în fond acestei  remarcabile,  altfel,  ac iuni  de reîntoarcere la origini  aţ  

istoriografiei ştiin ifice româneşti. Din în l imile pe care îl ridicaser  via aţ ă ţ ă ţ  

şi  activitatea  sa,  în  atâtea  privin e  exemplare,  închinate  culturiiţ  

na ionale,  titanul  nu şi-a cru at fulgerele mâniei  împotriva foştilor  s iţ ţ ă  

elevi.  La  rândul  lor,  aceştia  nu  şi-au  precupe it  s ge ile,  uneoriţ ă ţ  

înveninate, lansate împotriva eternului lor profesor.  Ca şi  Gheorghe I. 

Br tianu, Victor Papacostea a în eles s  p streze cuvenita deferen  şiă ţ ă ă ţă  

raporturi  de  civilitate  cu  maestrul  venerat,  l sând  f r  r spunsă ă ă ă  

inevitabilele ironii sau mali ioasele observa ii de care acesta nu l-a scutit,ţ ţ  

dar nu a dezertat de pe frontul pe care se angajase de bun  voie. Ast zi,ă ă  

când  tensiunile  între  persoane  s-au  stins,  o  dat  cu  ele,  putemă  
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recunoaşte lesne comunitatea de principii şi de idei care a f cut, de fapt,ă  

din tinerii “Noii şcoli” continuatori ai lui Nicolae Iorga.23

Între meritele grupului de la “Revista istoric  român ” se num ră ă ă ă 

şi acela de a fi acordat o aten ie sporit  factorilor social, economic şiţ ă  

geografic în dezvoltarea istoric , de a fi preconizat utilizarea metodeloră  

comparat  şi interdisciplinar  în cercetare. S-a spus c , prin aceasta, seă ă ă  

f ceau sim ite în istoriografia noastr  ecourile acelei mişc ri înnoitoareă ţ ă ă  

din istoriografia european  care şi-a g sit punctul de plecare în şcoalaă ă  

istoriografic  francez  şi  anume în  activitatea echipei  de la  “Annalesă ă  

d’histoire économique et sociale” fondate de Lucien Febvre (1878-1956) 

şi  Marc Bloch (1886-1944),  cu r d cini  în sociologia durkheimian ,  înă ă ă  

teoria  “sintezei  istorice”  datorat  marelui  animator  al  studiiloră  

interdisciplinare care a fost Henri Berr (1863-1954), în istoria economică 

aşa cum o definise François Simiand (1873-1935) şi în şcoala geografică 

francez , întemeiat  de Paul Vidal de la Blache (1845-1918)ă ă 24. Este însă 

evident  c  “Noua şcoal  istoric  româneasc ”  nu  a  asimilat  integrală ă ă ă  

concep ia promovat  de “Annales” şi c  nu to i reprezentan ii ei şi-auţ ă ă ţ ţ  

propus  s  elaboreze  opere  personale  care  s  r spund  în  întregimeă ă ă ă  

exigen elor de principiu şi metod  ale acesteia. Totuşi, mai to i au fostţ ă ţ  

receptivi fa  de ideile vehiculate de acest curent din gândirea istoric  aţă ă  

timpului şi-i datoreaz , în bun  m sur , orientarea, în grade şi moduriă ă ă ă  

diferite,  c tre  studiul  condi ion rii  economice,  sociale  şi  geografice  aă ţ ă  

fenomenelor istorice. S-a putut vorbi chiar de o anumit  apropiere, prină  

ei, a istoriografiei româneşti de interpretarea materialist  a fenomeneloră  

istorice.25

Cu toate acestea, nu trebuie s  uit m c  orientarea c tre o istorieă ă ă ă  

economic  şi  social ,  c tre  comparatism  şi  interdisciplinaritate,ă ă ă  

caracteristic  pentru  spiritul  epocii,  nu  era  str in  istoricilor  români.ă ă ă  

Adaptarea  României  la  ritmul  evolu iei  europene,  marile  prefaceriţ  

economice  şi  sociale,  disolu ia  vechiului  regim,  schimbarea  condi ieiţ ţ  

maselor  rurale,  dezvoltarea  capitalismului  şi  afirmarea  muncitorimii, 

restructurarea întregului  edificiu social  şi  politic,  într-un cuvânt întreg 

procesul de modernizare a rii noastre, încununat de înf ptuirea statuluiţă ă  

171



325 172

na ional  unitar  şi  de  integrarea  provinciilor  aflate  pân  atunci  subţ ă  

st pâniri  str ine într-un complex de via  organic, impusese factoriloră ă ţă  

politici şi intelectualit ii româneşti probleme ce reclamau o solu ionareăţ ţ  

urgent  în planul vie ii practice şi un efort uriaş de reflec ie responsabilă ţ ţ ă 

în acela al cuget rii. Acest proces de modernizare, cu tot cortegiul deă  

suferin e,  conflicte  şi  dificult i  pe  care-l  implica,  a  stimulat  în  chipţ ăţ  

necesar  dezvoltarea  gândirii  sociale  şi  economice,  preocup rileă  

politologice  româneşti  şi,  în  chip  firesc,  a  antrenat  şi  istoriografia  în 

cercetarea  dinamicii  societ ii  noastre,  chemând-o  s  întemeiezeăţ ă  

ştiin ific şi nu numai s  argumenteze retoric op iunile politice.ţ ă ţ

Particularit ile  devenirii  societ ii  româneşti  au  îndreptatăţ ăţ  

investiga ia spre anumite aspecte şi probleme de interes major nu numaiţ  

sub raport  teoretic:  caracterul  şi  evolu ia  rela iilor  agrare,  originile şiţ ţ  

rolul  burgheziei,  raportul  dintre  regimul  constitu ional  modern  şiţ  

realit ile  sociale  şi  economice  româneşti,  specificitatea  acestora  înăţ  

ansamblul  mondial,  posibilit ile  şi  modalit ile  de  realizare  aăţ ăţ  

socialismului  la  noi.  În  contact  permanent  cu  mişcarea  de  idei  din 

Europa, atât în privin a metodelor de cercetare cât şi a ideologiei, peţ  

care le-au adoptat şi adaptat realit ilor existen ei na ionale, oamenii deăţ ţ ţ  

ştiin  şi doctrinarii români au dezvoltat un efort creator, cu rezultateţă  

originale, şi în domeniul cuget rii sociale, economice şi politice. “Veaculă  

de  fr mânt ri  sociale”  din  care  s-a  n scut  România  întregit  a  fost,ă ă ă ă  

aşadar şi unul de vie efervescen  intelectual  în acest domeniu, el aţă ă  

generat curente de gândire şi înfrunt ri de tendin e care ne încadrau înă ţ  

ambian a  european  a  epocii  într-un  mod  propriu.  Şi  în  câmpulţ ă  

istoriografiei s-au înregistrat direct ecourile acestei efervescen e şi s-auţ  

f cut sim ite tendin ele ideologice cele mai diverse, de la conservatorismă ţ ţ  

la socialism şi de la liberalism la r nismţă ă 26.

Nicolae  Iorga  fusese,  şi  aici,  un  precursor.  Marele  înv atăţ  

preconizase el însuşi, mai înainte ca înrâurirea pornit  de la ”Annales” să ă 

se fi f cut sim it  la noi, o istorie total , în care faptele economice şiă ţ ă ă  

sociale îşi aveau locul lor, masele anonime îşi vedeau recunoscut rolul 

al turi de personalit i, “permanen ele istoriei”, cele naturale – p mântulă ăţ ţ ă  
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şi  rasa  –  ca  şi  cele  spirituale  –  ideea  –  explicau  devenirea  de  ele 

determinat , iar grani ele dintre na iunile a c ror via  se condi iona şiă ţ ţ ă ţă ţ  

întrep trundea reciproc se estompau în perspectiva unei singure evolu iiă ţ  

organice a umanit ii. Este totuşi adev rat c  Nicolae Iorga, “ostil ideiiăţ ă ă  

de filozofare sistematic  şi de organizare a principiilor într-o concep ieă ţ  

unitar  despre lume şi  via ”ă ţă 27,  nu a  ajuns s -şi  cristalizeze intui iileă ţ  

remarcabile  în  limbajul  conceptual  strict  al  unei  teorii  coerente  de 

filozofie  a  istoriei  şi,  ap rând  cu  îndârjire  autonomia  istoriografiei,  aă  

p strat  o  anumit  rezerv ,  dac  nu  chiar  lips  de  interes,  fa  deă ă ă ă ă ţă  

c ut rile  sociologiei  în  avântă ă 28.  Dac  ad ug m  la  acestea  propriaă ă ă  

inconsecven  în  aplicarea  principiilor  generale  cu  privire  la  studiileţă  

istorice enun ate, actele de emancipare a personalit ii sale excep ionaleţ ăţ ţ  

de sub autoritatea necesarei discipline de gândire şi organizare a operei 

istoriografice,  faptul  c  îng duise  prea  mult  ideologiei  na ionale  şiă ă ţ  

sociale de care era dominat s -i modeleze viziunea asupra trecutului,ă  

vom în elege de ce elevii s i au sim it nevoia s  caute în contactul cuţ ă ţ ă  

alte  modele  -  între  ele  cel  al  istoriografiei  practicate  la  ”Annales”  - 

garan ii mai sigure de împlinire a tuturor tendin elor îndrept ite ştiin ificţ ţ ăţ ţ  

pe care Nicolae Iorga le promovase prin opera sa.29

P truns  de  înv turile  maestrului  şi  sim indu-se  întotdeaunaă ăţă ţ  

dator  s  recomande  revenirea  la  paginile  lui,  întotdeauna  pline  deă  

fecunde sugestii, Victor Papacostea a tins statornic, împreun  cu întregulă  

grup  de  la  “Revista  istoric  român ”,  pe  propria  sa  cale,  c tre  oă ă ă  

asemenea împlinire. Între altele, contactul cu studiile de istorie socială 

ale  lui  Constantin  Giurescu  şi  mai  ales  cu  opera  sociologului  Ştefan 

Zeletin30, i-au înt rit convingerea despre caracterul necesar al deveniriiă  

istorice,  pe  care  istoriografia  este  chemat  s  o  în eleag  şi  expliceă ă ţ ă  

cazual,  dezbr cat  de  prejudec i  ideologice  sau  morale  şi  în  careă ă ăţ  

determin rile sociale şi economice joac  un rol fundamental. F r  s  fiă ă ă ă ă  

fost un adept al materialismului  istoric,  dar deschis fa  de acesta şiţă  

acceptând unele din ideile promovate de el, Victor Papacostea a inutţ  

seama întotdeauna de aceste determin ri în lucr rile elaborate.ă ă
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Astfel, mişcarea intelectual  de adev rat  “renaştere” din oraşulă ă ă  

balcanic Moscopole,  întemeiat de aromâni,  din anii  1720-1770, este, 

potrivit lui Victor Papacostea, consecin a necesar  a procesului afirm riiţ ă ă  

acestora  ca  agen i  ai  economiei  burgheze  în  Peninsula  Balcanic  înţ ă  

decursul întregului secol al XVII-lea31. Politica de ap s toare fiscalitate aă ă  

domnului Moldovei Gheorghe Duca, la sfârşitul secolului al XVII-lea, este 

explicat  de  el  prin  acelaşi  mercantilism  economic  ce  înso eşteă ţ  

pretutindeni  în  Europa  ridicarea  monarhiilor  absolute  şi  pe  care  nici 

izvoarele contemporane, dominate de tendin e de clas , nici istoriografiaţ ă  

modern , st pânit  de rutina istoriei  evenimen iale,  nu au izbutit s -lă ă ă ţ ă  

în eleag  deplinţ ă 32. Întemeierea unei şcoli de limb  şi cultur  slavon  laă ă ă  

Târgovişte,  în  vremea  lui  Matei  Basarab,  este  privit  de  Victoră  

Papacostea ca una din expresiile victoriei temporare a vechii aristocra iiţ  

muntene,  de  cultur  slav ,  asupra  agen ilor  de  disolu ie  a  regimuluiă ă ţ ţ  

nobiliar, elementele greceşti: încercând s  reînvie slavonismul, expresiaă  

în  plan  cultural  a  conservatorismului  ei  social,  marea  boierime  a 

procedat şi la o reorganizare în acest spirit a înv mântuluiăţă 33.

Perfect  edificat  asupra  caracterului,  în  esen ,  universal  alţă  

determin rilor sociale şi economice ale fenomenului istoric, surprinse deă  

economişti,  sociologi şi filozofi ai istoriei în concepte şi legi abstracte, 

Victor  Papacostea  a  fost  în  egal  m sur  conştient  de  caracterulă ă ă  

particular al realiz rii lor în via a omenirii, atât de divers  dup  loc şiă ţ ă ă  

timp  şi  pe  care  istoriografia  trebuie  s  o  sesizeze  şi  evoce  înă  

manifest rile concrete şi individuale, unice, ireductibile, care fac obiectulă  

preocup rilor ei. El şi-a dat seama c  imensul câştig de profunzime şiă ă  

precizie ştiin ific  ob inut de istoriografie cu ajutorul luminilor abstracteţ ă ţ  

ale sociologiei şi economiei trebuie consolidat şi asigurat printr-o sporită 

luare în considerare a particularit ilor  concretului  istoric.  Istoriografiaăţ  

trebuie  s -şi  p streze  statutul  propriu  în  ansamblul  tuturor  ştiin eloră ă ţ  

umane, progresând cu sprijinul lor şi înlesnindu-le, la rându-i, progresul. 

În acest scop ea trebuie s -şi adecveze necontenit metodele la realit ileă ăţ  

cercetate34.  Din aceast  preocupare s-a n scut,  aşa cum vom vedea,ă ă  

balcanologia în sensul pe care i l-a dat istoricul român.
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Dar folosul dobândit din contactul  istoriografiei  cu sociologia şi 

economia  nu  este  numai  de  natur  pur  ştiin ific .  Universalitateaă ţ ă  

conceptelor şi legilor amintite presupune, iar utilizarea lor de c tre istorică  

cu discern mântul necesar reveleaz  esen a comun  a vie ii şi deveniriiă ă ţ ă ţ  

tuturor  popoarelor,  din  toate  regiunile  lumii,  disimulat  adesea  deă  

varietatea  formelor  lor  de  manifestare  şi  a  gradelor  lor  diferite  de 

dezvoltare.  Istoriografia red  astfel  tuturor  acestor  popoare conştiin aă ţ  

demnit ii  lor  umane,  încrederea  în  în  for ele  proprii,  sentimentulăţ ţ  

comunit ii de destin şi al unit ii întregului neam omenesc. Ea devine,ăţ ăţ  

aşadar, un factor spiritual constructiv în planul etic. În acelaşi timp, prin 

elucidarea  condi iilor  particulare  de  existen  ale  na iunilor,  prinţ ţă ţ  

desluşirea acelui “complex de permanen e şi  caractere locale a c rorţ ă  

nesocotire se r zbun  întotdeauna”ă ă 35, istoriografia poate inspira eficient 

pe omul de stat în ac iunile sale. Ea dobândeşte, prin urmare, rolul deţ  

factor orientativ în planul politic.

Pentru  a-şi  putea  îns  împlini  cu  adev rat  func iunea  etic  şiă ă ţ ă  

politic , istoriografia trebuie s  r mân  credincioas  pururi sieşi, naturiiă ă ă ă ă  

ei  ştiin ifice.  Aceasta  impune  istoricului  de  voca ie  un  anumit  curajţ ţ  

moral. Însufle it de exemplul înaintaşilor s i, Victor Papacostea a f cutţ ă ă  

dovada acestui curaj care i-a dat conştiin a şi bucuria datoriei împlinite,ţ  

dar l-a f cut s  simt  şi gustul amar al fidelit ii fa  de “meseria deă ă ă ăţ ţă  

istoric”.

Teoretician al  balcanologiei. Potrivit  lui  Victor  Papacostea36, 

Peninsula  Balcanic  este  baza  geografic  a  unui  complex  de  viaă ă ţă 

istoric  unic în felul s u în lume. El a reunit în “ritmul unei respira iiă ă ţ  

unitare”  popoare  de  obârşii,  limbi,  culturi  şi  religii  diferite,  care 

alc tuiesc  un  inextricabil  mozaic  etnic,  de  singular  policromie.ă ă  

Convie uind în strâns  interdependen , de cele mai multe ori în cadrulţ ă ţă  

aceluiaşi  sistem  economic,  administrativ  şi  politic,  practicând  un 

necontenit schimb reciproc de valori  materiale şi  spirituale, popoarele 

balcanice au c p tat, pe lâng  diferen ele specifice, caracterele comuneă ă ă ţ  

ale  unei  “mari  familii  umane”,  sesizabile  în  toate  manifest rile  loră  
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istorice.  Aceast  unitate  în  diversitate,  not  fundamentală ă ă 

individualizatoare a lumii balcanice, impune cercet torului ei o metodă ă 

adecvat  de investigare: “… via a nici unuia dintre popoarele balcaniceă ţ  

nu poate fi studiat  şi în eleas  în sine şi separat de a celorlalte. Ea seă ţ ă  

înf işeaz  cercet torilor, în toate domeniile, ca un ansamblu de cercuriăţ ă ă  

care se întretaie, dar care au arce comune. Via a acestor popoare a fostţ  

atât  de  adesea  nedesp r it  de-a  lungul  veacurilor  şi  este  înc  deă ţ ă ă  

nedesp r it şi ast zi în atâtea privin e, încât ea trebuie studiat  potrivită ţ ă ţ ă  

unei  singure  şi  aceleiaşi  metode.  De aici  nevoia  unei  largi  cooper riă  

intelectuale  pentru  ducerea  la  bun  sfârşit  a  operei  de  cercetare  şi 

descoperire.  Un  întreg  sistem  ştiin ific,  balcanologia,  inspirat  deţ  

constat rile  de  mai  sus,  a  prins  s  se închege în  vremea din  urm .ă ă ă  

Îndreptându-şi investiga iile dup  indica iile şi în marginile pe care i leţ ă ţ  

fixeaz  geografia şi istoria, balcanologia caut  s  ne dezv luie legile şiă ă ă ă  

împrejur rile caracteristice sub ac iunea c rora s-a desf şurat, veac deă ţ ă ă  

veac,  via a popoarelor  balcanice,  a tuturor  împreun  şi  a fiec ruia înţ ă ă  

parte.  Ea presupune aplicarea strict  a metodei  comparative în toateă  

domeniile, în istoriografie ca şi în filologie, în etnografie ca şi în folclor, în 

art  ca şi în ştiin ele sociale şi economice”.ă ţ 37

Argumentându-şi  sistemul  ştiin ific  şi  trasând  direc iile  deţ ţ  

investiga ie ale balcanologiei,  Victor  Papacostea identific  principaleleţ ă  

“legi  şi  împrejur ri  caracteristice”  sub a c ror  ac iune s-a  desf şurată ă ţ ă  

via a popoarelor balcanice. Urm rindu-l, vom în elege mai bine modul înţ ă ţ  

care el concepea dinamica istoriei umane îns şi, surprins  într-una dină ă  

ipostazele ei cele mai interesante.

E vorba în primul rând de permanen ele geografice şi constanteleţ  

antropogeografice  ale  Peninsulei  Balcanice,  puse  în  lumin ,  după ă 

minu ioase cercet ri de teren şi adânc  reflec ie original , de înv atulţ ă ă ţ ă ăţ  

iugoslav Iovan Cvijić (1865-1927) a c rui oper  a constituit întotdeaunaă ă  

pentru istoricul român un obiect de admira ie şi un izvor de inspira ie,ţ ţ  

recomandat insistent elevilor s i. Prin aşezarea ei, Peninsula Balcanică ă 

este predestinat  afluxului de oameni şi influen elor de cultur  din restulă ţ ă  

lumii: “Larg deschis  spre nord, c tre câmpiile Europei centrale şi, prină ă  
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canalul dobrogean şi Marea Neagr , c tre Rusia meridional ; desp r ită ă ă ă ţ ă 

de Italia printr-o mare strâmt  şi legat  de Asia Mic  prin insulele M riiă ă ă ă  

Egee şi Strâmtori, ea a oferit pretutindeni, în toate veacurile, c i uşoareă  

de penetra ie.  Nu este de mirare deci  c  atâtea civiliza ii  şi  rase dinţ ă ţ  

Orient,  din  Occident,  de  la  nord  şi  de  la  sud,  s-au  întâlnit  şi  s-au 

amestecat pe solul ei. Ea este într-adev r, cum foarte bine s-a spus, «ună  

corp geografic şi geologic intermediar între Europa şi Asia». Vechimea 

acestor încruciş ri de rase şi popoare a fost urm rit  de cercet tori până ă ă ă ă 

adânc în preistorie, ele constituie o caracteristic  permanent , reînnoită ă ă 

de la o epoc  la alta, a regiunilor balcanice”ă 38.  La rândul s u, reliefulă  

Peninsulei Balcanice a favorizat, pe de o parte, circula ia intern , de la oţ ă  

regiune la alta, a oamenilor şi a ideilor, iar pe de alt  parte, în anumiteă  

zone,  a  determinat  izolarea  şi  separarea.  Cea  mai  muntoas  dintreă  

peninsulele  Europei  este  br zdat ,  în  toate  sensurile,  de  v i  adânci,ă ă ă  

longitudinale şi transversale, care înlesnesc deplas rile de popula ie şiă ţ  

comunica iile  şi  explic  una  din  constantele  caracteristiceţ ă  

antropogeografiei  balcanice:  fenomenul  micilor  migra ii  sau  alţ  

“mişc rilor  metanastazice”.  “Ca  totdeauna,  scrie  Victor  Papacostea,ă  

zonele  cele  mai  aride  au  fost  şi  cele  mai  prolifice:  excedentul  lor 

demografic  a  fost  unul  dintre  principalii  factori  de  interferen  careţă  

explic  “mozaicul” etnic din peninsul .  Întregul fenomen alc tuieşte oă ă ă  

constant  şi o caracteristic  a etnografiei balcanice. Savantul iugoslavă ă  

Iovan Cvijić  a  studiat-o  pe teren  şi  i-a  descoperit  întregul  mecanism 

func ional. Harta aşa-numitelor «curente metanastazice», elaborat  deţ ă  

el, înf işeaz  o vast  re ea de fluvii umane, care izvor sc din zoneleăţ ă ă ţ ă  

muntoase  ale  Peninsulei  şi  curg  c tre  aceleaşi  regiuni,  p strând  cuă ă  

statornicie milenar  aceleaşi  albii”ă 39.  Masivele alpine ale peninsulei  şi 

fragmentarea scoar ei în “ rişoare” (ţ ţă župe) au reprezentat, în schimb, 

tot atâtea baraje în calea curentelor demografice şi au ad postit grupuriă  

umane,  ocrotindu-le  caracterul  etnic  originar,  autonomia  politic  şiă  

particularismul  cultural.  În  sfârşit,  Peninsula  Balcanic  a  constituită  

întotdeauna “o unitate geo-economic , cu propriile sale legi naturale deă  
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compensa ie şi echilibru, care nu au îng duit niciodat  în trecut frontiereţ ă ă  

interioare etanşe, ca acelea care separ  statele occidentale”ă 40.

În  aceste  condi ii  geografice  s-a  desf şurat,  în  Peninsulaţ ă  

Balcanic , o necontenit  “fuziune şi confuziune etnic ”. Ea a omogenizată ă ă  

în mare m sur  fondul biologic al lumii balcanice în ansamblul ei şi a dată ă  

un caracter complex etnogenezei fiec ruia din popoarele Peninsulei înă  

parte41. Simbioza traco-ilirilor cu grecii începe, în valea Moravei, înainte 

înc  de  aşezarea  acestora  din  urm  în  Elada  şi  continu  mult  după ă ă ă 

aceea:  grecii  au atras în sfera lor  de autoritate şi  influen  un mareţă  

num r de traci şi iliri pe care i-au elenizat. Procesul s-a deplasat, o dată ă 

cu diaspora greac , de-a lungul rmurilor şi mai ales în regiunea pontică ţă ă 

şi  danubian .  Cucerirea  roman  a  avut  ca  efect,  printre  altele,ă ă  

colonizarea unui num r considerabil de elemente romane şi romanizateă  

aduse din alte regiuni ale Imperiului şi asimilarea celor mai mul i dintreţ  

traci  şi  iliri.  Rev rsat  peste  întreaga  Peninsul ,  pân  în  Peloponez,ă ă ă ă  

“marea slav ” a dizlocat masa romanic  şi, în mare parte, a asimilat-o.ă ă  

Ulterior, numeroşi slavi s-au elenizat şi albanizat, al ii  s-au românizat.ţ  

R spândi i pretutindeni în zonele muntoase, unde supravie uiesc până ţ ţ ă 

ast zi  în  mase  compacte,  dar  dispersate,  românii  balcanici  au  fostă  

treptat  greciza i,  slaviza i  şi  albaniza i  în  cadrul  unui  proces  ce  seţ ţ ţ  

continu  sub ochii  noştri.  Grupuri  albaneze au coborât  din mun ii  deă ţ  

origine pân  în jurul Atenei şi în Peloponez, iar dup  invazia otomană ă ă 

pân  în inima inuturilor locuite de sârbi; elenizarea şi slavizarea lor nuă ţ  

era complet  la începutul secolului nostru. În vremea st pânirii bizantine,ă ă  

elemente turcice şi  asiatice au fost  colonizate,  din  ra iuni  diverse,  înţ  

Peninsula  Balcanic :  pecenegi,  cumani,  armeni,  selgiucizi,  siriaci.ă  

Fenomenul se intensific  sub otomani, când un mare num r de p storă ă ă  

turci se aşeaz  în v ile orientale ale Balcanilor, în Rodope şi Macedonia,ă ă  

mul i armeni p trund în oraşe, iar islamizarea unor balcanici deschideţ ă  

drumul mixajului lor cu turcmenii.

Exist  zone balcanice în care fuziunea etnic  a fost mai intens :ă ă ă  

aşa sunt Macedonia, Epirul şi  mai ales Bulgaria. Aici,  în Bulgaria, “pe 

vechiul fond tracic s-au suprapus colonizarea roman , apoi un amestecă  
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slavo-turanian –  cu bulgari,  pecenegi,  cumani –  în mijlocul  c rora s-aă  

topit, din evul mediu şi pân  în zilele noastre, masa românilor din Vlahiaă  

Asanizilor,  mari  grupuri  de  armeni,  grecii  pontici,  albanezi  şi  un 

important  transfer  de  popula ie  siriac ”ţ ă 42.  În  alte  zone,  mai  pu inţ  

numeroase şi întinse, în Peloponez, Mun ii Pindului sau ai Albaniei, tipulţ  

etnic grec, ilir sau tracoroman s-a p strat nealterată 43. Aceste cazuri nu 

infirm  îns  adev rul  general  enun at  de  Victor  Papacostea,  potrivită ă ă ţ  

c ruia,  în  lumea  balcanic  “ideea  de  na ionalitate…  nu  mai  este  înă ă ţ  

realitate o no iune etnic , ci mai mult una politic  şi cultural ”ţ ă ă ă 44.

Geografia nu poate explica, singur , configura ia etnic  singulară ţ ă ă 

a  Peninsulei  Balcanice.  Aceasta  a  rezultat  din  interac iunea  factorilorţ  

geografici, economici şi istorici, manifestat  variat de la o epoc  la alta şiă ă  

de la  regiune la  regiune.  Interese  economice  comune au determinat 

simbioza traco-ilirilor cu grecii: regatele celor dintâi, cu o economie strict 

agrar , au dezvoltat rela ii  avantajoase pentru ambele p r i cu marileă ţ ă ţ  

centre comerciale greceşti. Nevoi i s  asigure sistemul defensiv al ţ ă limes-

ului danubian, romanii au recrutat valoroase elemente ost şeşti trace şiă  

ilire, asimilându-le şi deschizându-le, prin cariera militar , accesul c treă ă  

cele mai înalte pozi ii în stat. Pentru a atenua şocul invaziilor şi a pacificaţ  

Peninsula Balcanic , bizantinii au practicat o politic  bine chibzuit  careă ă ă  

a  implicat  coloniz rile,  transferul  de  popula ie,  încurajareaă ţ  

particularismelor,  elenizarea  elitelor  “barbare”  prin  administra ie,ţ  

biseric  şi cultur . În felul s u, Imperiul otoman a preluat şi continuată ă ă  

aceast  politic .  P storitul  transhumant  explic  ubicuitatea  româniloră ă ă ă  

balcanici, iar integrarea lor în via a urban , mai ales prin comer , a dusţ ă ţ  

la  elenizarea  şi  slavizarea  lor.  Din  motive  politice,  statele  balcanice 

na ionale moderne au c utat s -şi omogenizeze con inutul, recurgând nuţ ă ă ţ  

o dat  la m suri silnice de dezna ionalizare a minorit ilor pe care leă ă ţ ăţ  

înglobau.  Fenomene  permanente,  fuziunea  şi  confuziunea  etnic  dină  

Peninsula  Balcanic  trebuie,  aşadar,  urm rite  în  varietatea  formeloră ă  

istorice pe care le-au îmbr cat şi explicate cu discern mânt prin luareaă ă  

în considerare a tuturor factorilor care le-au determinat45.
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Dar  Peninsula  Balcanic  este  şi  un  teritoriu  de  interferen  şiă ţă  

sintez  a  culturilor  şi  civiliza iilor.  Necontenitele  schimburi  de  valoriă ţ  

spirituale între popoarele din aceast  zon ,  încadrarea lor  în sistemeă ă  

politice  unitare,  cu  tendin e,  cel  mai  adesea,  de  universalitate,ţ  

purt toare  ale  unor  civiliza ii  care  s-au  impus,  ac iunea  simultan ,ă ţ ţ ă  

asupra  tuturor,  a  unor  curente  de  idei  venite  din  afar  şi  careă  

r spundeau aspira iilor fiec ruia, toate acestea au dus la apari ia uneiă ţ ă ţ  

mentalit i  balcanice  comuneăţ ,  a  unui  stil  de  via  asem n tor  şi  auţă ă ă  

imprimat un ritm unic de dezvoltare întregii Peninsule. Adoptate de bună 

voie sau implantate prin for , formele unitare de organizare politic  şiţă ă  

civiliza ie au suferit totodat  adapt ri la realit ile locale; ele au c p tatţ ă ă ăţ ă ă  

astfel  tr s turi  diferen iatoare,  au  stimulat  afirmarea  originalit iiă ă ţ ăţ  

fondului balcanic comun şi a celui local. Victor Papacostea a încercat să 

surprind  ă principalii factori unificatori ai Peninsulei Balcanice, definindu-

le  rolul  istoric,  analizându-le  ac iunea  complex  şi  eviden iindu-leţ ă ţ  

efectele pe toate planurile vie ii omeneşti. Ei sunt: substratul traco-iliric,ţ  

elenismul, Imperiul macedonean şi civiliza ia elenistic , Imperiul roman,ţ ă  

Imperiul  Bizantin  şi  ortodoxia,  slavii,  Imperiul  Otoman  şi  civiliza iaţ  

islamic ,  romanitatea  balcanic ,  elenismul  post-bizantin  şi  nouaă ă  

ortodoxie,  sus inute  de  biserica  şi  domnii  rilor  române,  influen eleţ ţă ţ  

occidentale directe sau mediate de elenism care au preg tit ideologică  

“revolu ia  oriental ”  şi  au  inspirat  organizarea  pe  principii  moderne,ţ ă  

na ionale şi constitu ionale, a statelor din Peninsula Balcanic . Pe lângţ ţ ă ă 

aceştia,  nu  trebuie  trecut  cu  vederea,  chiar  dac  nu  au  avută ă  

însemn tatea celor  dintâi,  influen ele  şi  ini iativele politice  venite  dină ţ ţ  

partea Italiei, Austriei şi Rusiei, care şi-au f cut sim it  ac iunea asupraă ţ ă ţ  

întregii Peninsule în chipuri diferite46.

Factorii istorici de unitate şi diversitate balcanic . ă Nu vom 

c uta s  urm rim aici modul în care Victor Papacostea prezint  ac iuneaă ă ă ă ţ  

unificatoare  a  tuturor  acestor  factori  în  deplina  ei  amploare  şi 

complexitate. Vom încerca îns , împrumutându-i exemplele, s  punem înă ă  

eviden  acea  constant ,  cu  aparen  de  “lege”  istoric ,  din  via aţă ă ţă ă ţ  
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Peninsulei  Balcanice,  care  guverneaz ,  aşa  cum  reiese  din  spuseleă  

înv atului român, procesul de interferen  şi sintez  a civiliza iilor peăţ ţă ă ţ  

teritoriul  ei  şi  care  poate  fi  enun at  astfel:  ţ ă fiecare  sistem politic  şi 

fiecare form  de civiliza ie care a înglobat Peninsula Balcanic  a lucrat înă ţ ă  

sensul  unific rii  ei,  suferind  totodat ,  prin  ac iunea  şi  reac iuneaă ă ţ ţ  

realit ilor locale, prelucr ri balcanice de caracter general sau regional.ăţ ă

Nu  ştim  cum  s-a  exercitat  func ia  unificatoare  a  ţ traco-ilirilor 

asupra  stratului  anterior  de  popula ii  din  Peninsul ,  dar,  în  epocaţ ă  

bronzului,  ea  era  încheiat :  civiliza ia  trac  este  acum caracteristică ţ ă ă 

pentru întreg spa iul carpato-balcanic. Pe plan politic îns , tracii nu auţ ă  

fost  capabili  s  dea o organizare unitar  acestei  zone.  Favorizat  deă ă ă  

factorii de separa ie şi izolare din relieful Peninsulei Balcanice, stimulatţ ă 

şi de al i factori istorici, vestita “anarhie” trac , diviziunea şi discordiaţ ă  

dintre  triburi,  ne  înf işeaz  cealalt  latur  caracteristic  aăţ ă ă ă ă  

“balcanismului” lor.  În schimb, constituind, în doze diferite, substratul 

comun  al  tuturor  popoarelor  balcanice,  traco-iliri  au  dat  limbilor 

balcanice aspectul lor unitar specific – s-a vorbit de o uniune lingvistică 

balcanic  explicabil  în mare m sur  prin acest substrat – şi culturiloră ă ă ă  

populare din zon  o anumit  omogenitate, sesizabil  mai cu seam  înă ă ă ă  

folclor.

Simbioza  traco-ilirilor  cu  grecii  a  deschis  drumul  influen eiţ  

unificatoare a  elenismului în Peninsul .  Adoptându-l, în grade diferite,ă  

traco-ilirii  au  contribuit  în  acelaşi  timp  la  “balcanizarea”  lui:  multe 

elemente de gândire religioas , mitologice şi artistice tracice au p trunsă ă  

în cultura greac , iar unii dintre cei mai str luci i reprezentan i ai ei –ă ă ţ ţ  

Antistene,  Tucidide,  Demostene –  num r  în  ascenden a lor  imediată ă ţ ă 

traci.

Balcanic el însuşi, prin originile sale şi reprezentând o form  deă  

prelucrare  creatoare  a  elenismului,  Imperiul  macedonean a  unificat, 

pentru prima dat , politic întreaga Peninsul , sf râmând particularismeleă ă ă  

locale, atât pe acelea ale polis-urilor greceşti, cât şi pe cele ale clanurilor 

traco-ilire.  Principalul  instrument  de  unificare  al  imperialismului 

macedonean,  civiliza ia  elenisticţ ă,  s-a  impus  în  lumea  balcanic  nuă  
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numai cu for a armelor, ci şi prin puterea de iradiere a oraşelor, care seţ  

dezvolt  acum într-un ritm vertiginos şi într-un stil unitar pretutindeni peă  

teritoriul Peninsulei. Cosmopolitismul ei, exprimat de principiul isocratic 

“nu este grec cine se naşte grec, ci acela care tr ieşte, gândeşte şi seă  

comport  ca un grec”, i-a sporit capacitatea de asimilare a “barbarilor”ă  

şi a deschis-o totodat   influen elor lor.ă ţ

Imperiul  Roman a  întreprins  o  ampl  şi  energic  ac iuneă ă ţ  

conştient  de organizare a unit ii vie ii politice, economice şi culturale aă ăţ ţ  

lumii  balcanice,  stimulându-i  dezvoltarea prin  vasta  re ea de drumuriţ  

croite  în  Peninsul ,  prin  creşterea  num rului  şi  importan ei  oraşelor.ă ă ţ  

Îmbinând  for a  armelor  cu  suple ea  adapt rii  la  realit i,  romanii  auţ ţ ă ăţ  

izbutit  s  câştige  adeziunea  traco-ilirilor  şi  a  grecilor  deopotriv .ă ă  

Romanizarea celor dintâi a fost total , grecii    s-au romanizat numai dină  

punct de vedere politic. În condi iile crizei din secolele III-IV e.n., traco-ţ

ilirii romaniza i se afirm  puternic în via a militar  şi politic  a statuluiţ ă ţ ă ă  

roman, pentru a c rui ap rare şi consolidare depun eforturi remarcabile.ă ă  

Unii dintre ei – Aurelian, Diocle ian, Constantin cel Mare – reuşesc, cuţ  

sprijinul legiunilor de recrutare local , s  dobândeasc  puterea suprem .ă ă ă ă  

Redresând  imperiul,  ei  îi  deplaseaz  îns  centrul  de  gravitate  înă ă  

Peninsula  Balcanic ,  proces  care  culmineaz  cu  mutarea  capitalei  înă ă  

Bizan ,  Roma  nou  de  pe  malurile  Bosforului.  Expresie,  mai  întâi,  aţ ă  

romanit ii  balcanice,  Imperiul  balcanizat,  transferat  în  Orient,  seăţ  

elenizeaz  treptat,  dând  naştere  Imperiului  bizantin,  sintez  întreă ă  

romanitate şi  elenism, c rora li  se adaug  creştinismul  şi  elementeleă ă  

orientale.

Bizan ulţ  a  fost,  prin  administra ie,  biseric  şi  cultur ,  cel  maiţ ă ă  

important factor unificator al lumii balcanice, a c rei specificate a ap rat-ă ă

o, o dat  cu autoritatea sa asupra ei, prin ă ortodoxie. Integrând în ordinea 

sa atât de strict , cu un remarcabil sim  al adapt rii la particularit ileă ţ ă ăţ  

locale şi etnice, pe invadatorii din afara Peninsulei, c rora le-a îng duit,ă ă  

în momentele de sl bire a puterii centrale, p strarea propriilor tradi ii şiă ă ţ  

moravuri şi, mai ales, transformarea limbilor na ionale în instrumente deţ  

cultur ,  Bizan ul  a  c p tat  adesea  aspectul  unei  grup ri  de  intereseă ţ ă ă ă  
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balcanice.  Şi  prin  politica  sa  demografic ,  de  coloniz ri,  transfer  deă ă  

popula ie  şi  încurajare  a  particularismelor  etnice,  el  a  contribuit  laţ  

“balcanizarea” neamurilor p trunse pe teritoriul s u. Modelul politic şiă ă  

cultural bizantin a fost prelucrat creator de toate popoarele balcanice, 

asigurând astfel omogenitatea şi stimulând originalitatea lor.

R spândi i  pretutindeni  în  Peninsula  Balcanic ,  ă ţ ă slavii şi-au pus 

pecetea,  mai  cu  seam  prin  influen a  lingvistic ,  asupra  tuturoră ţ ă  

popoarelor de aici, cu care au intrat în contact, pe care în parte le-au 

asimilat  sau  de  care  au  fost  asimila i.  Factor  unificator,  ei  s-auţ  

“balcanizat”  suferind  influen a  substratului  traco-ilir,  a  romanit ii,  aţ ăţ  

elenismului bizantin şi, mai târziu, a Islamului. Procesul a fost favorizat 

de geografie – în župe, slavii şi-au pierdut unitatea şi spiritul gregar care 

le asigurase for a; ei s-au divizat în mai multe ramuri, alc tuind popoareţ ă  

şi  forma iuni  independente.  El  a  fost  stimulat  conştient  de  bizantiniţ  

c rora le garanta o domina ie mai lesnicioas  asupra lor.  Inspira i deă ţ ă ţ  

modelul bizantin, slavii şi-au afirmat ulterior n zuin a spre constituireaă ţ  

unor împ ra ii  universale, în fapt vaste grup ri  de interese balcanice,ă ţ ă  

tinzând  a  se  substitui  Bizan ului  însuşi.  Şi  acestea  –  aratul  bulgar,ţ ţ  

regatul de alur  imperial  al sârbilor – au fost factori de unificare a lumiiă ă  

balcanice, prin influen a asupra întregii Peninsule şi, privite din alt unghiţ  

de vedere, forme de “balcanizare” a bizantinismului. 

Înglobând politic întreaga Peninsul  Balcanic , ă ă Imperiul Otoman i-

a dat o puternic  culoare oriental  şi numele însuşi. Sesizabil  mai cuă ă ă  

seam  în stilul  de via ,  moravuri,  costum,  muzic ,  limb ,  urbanism,ă ţă ă ă  

aceast  tent  de  orientalism a  constituit  mult  vreme nota  cea  maiă ă ă  

frapant  a lumii balcanice pentru observatorii moderni şi a fost socotită ă 

de ei,  f r  dreptate,  drept cea mai  caracteristic .  Pentru a-şi  asiguraă ă ă  

domina ia asupra popoarelor balcanice, turcii au încurajat ortodoxia şi,ţ  

cu  ea,  fa  de  lumea  creştin  occidental ,  catolic ,  mai  târziu  şiţă ă ă ă  

protestant .  Prin  modul  în care au conceput  statutul  foştilor  cet eniă ăţ  

bizantini  în  Imperiu,  echivalând confesiunea  creştin  ortodox  cuă ă  

na ionalitatea  greac  (ţ ă Rum  mileti),  ei  au  înlesnit  elenizarea  bisericii 

r s ritene.  Astfel,  sub  scutul  puterii  otomane,  ă ă noua  ortodoxie şi 
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elenismul  post-bizantin şi-au  reluat  cu  reînnoit  vigoare  func iaă ţ  

unificatoare  în  lumea  balcanic .  Independent  de judecata  de valoareă  

asupra rolului istoric al otomanilor şi renun ând la spiritul de “cruciad ”ţ ă  

în atitudinea fa  de ei, trebuie s  constat m c , sub anumite aspecte,ţă ă ă ă  

turcii  înşişi  s-au  “balcanizat”.  Proclamat  dup  cucerireaă  

Constantinopolului, Imperiul Otoman a preluat numeroase elemente ale 

civiliza iei bizantine şi, ca şi Bizan ul, a c p tat nu o dat  înf işarea uneiţ ţ ă ă ă ăţ  

grup ri  de interese balcanice.  Colaborarea creştinilor  şi  a  balcaniciloră  

converti i la islamism cu turcii a fost mai intens  şi mai ampl  decât seţ ă ă  

crede:  în  economie  şi,  prin  fanario i,  în  politic  –  grecii,  în  marin  –ţ ă ă  

epiro ii şi dalmatinii, în armat  şi administra ie – albanezii şi bosniecii şi-ţ ă ţ

au  pus  energia  şi  talentul  în  sprijinul  Imperiului  Otoman  care  le 

satisf cea  propriile  interese.  Toate  acestea  justific  plastica  expresieă ă  

“Bizan  dup  Bizan ” prin care Nicolae Iorga a sugerat supravie uireaţ ă ţ ţ  

bizantinismului în acest nou imperiu balcanic.

Dispersa i,  prin  practicarea  p storitului  transhumat  în  toateţ ă  

regiunile Peninsulei, venind în contact cu toate popoarele şi, în cele din 

urm , fiind în mare parte asimila i de ele, ă ţ românii balcanici au constituit 

şi ei un factor de unitate a acesteia, l sându-şi pretutindeni urmele înă  

limb  şi  în  toponimie.  Ei  au  jucat  de  asemenea  un  rol  important  înă  

dezvoltarea  economiei  burgheze  la  toate  popoarele  balcanice, 

afirmându-se ca meşteşugari şi negustori şi au contribuit pe plan militar, 

cultural şi politic la renaşterea na ional  a tuturor acestor popoare cuţ ă  

care mai întâi au convie uit, apoi s-au identificat deplin, prin asimilare şiţ  

c rora le-au d ruit priceperea şi tenacitatea lor.ă ă

“Revolu ia oriental ”ţ ă  care a deschis şi  pentru lumea balcanică 

ciclul moderniz rii, rupând-o de sub jugul domina iei otomane şi al ordiniiă ţ  

feudale şi integrând-o Europei burgheze, este şi ea un proces unitar în 

varietatea formelor pe care le-a îmbr cat. Ideile înaintate, de la cele aleă  

reformei  şi  ale  liberei  cuget ri  la  luminism şi  ideologia  revolu ionară ţ ă 

francez ,  au  p truns  în  Peninsul  pe  diferite  c i,  dar  mai  ales  prină ă ă ă  

intermediul  intelectualit ii  greceşti,  în haina  ăţ elenismului care domina 

via a  spiritual  şi  cultural  din  vremea  turcocra iei  în  întreaga  lumeţ ă ă ţ  
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balcanic . Ele au sfârşit prin a-i distruge îns  temeliile o dat  cu aceleaă ă ă  

ale st pânirii  otomane,  principalul  lui  protector,  deşteptând conştiin aă ţ  

na ional  a popoarelor balcanice asuprite şi  înarmându-le ideologic înţ ă  

lupta  pentru  realizarea  aspira iilor  lor  de  independen  politic  şiţ ţă ă  

afirmarea  cultural  în  limba  fiec ruia.  Din  nefericire,  solidaritateaă ă  

popoarelor balcanice în lupta anti-otoman  a fost subminat  de rivalit iă ă ăţ  

şi  excese  na ionaliste,  între inute  abil  de  imperialismele  exterioareţ ţ  

Peninsulei  şi  care  au  aruncat-o  în  discordie  şi  anarhie  îndat  după ă 

succes.  Epoca  modern  din  istoria  lumii  balcanice  debuteaz  astfelă ă  

printr-o faz , de atâtea ori întâlnit  în trecutul ei, ă ă de afirmare violent  aă  

particularismelor în detrimentul unit iiăţ . Ritmul dezvolt rii r mâne îns ,ă ă ă  

chiar  prin aceast  manifestare simultan  a diferen elor  şi  diversit ii,ă ă ţ ăţ  

unic, unitatea lumii balcanice fiind, aşa cum s-a afirmat, de afinitate şi 

nu de identitate.

România  şi  lumea  balcanic .ă  Alc tuind  ea  îns şi  o  unitateă ă  

natural  din  punct  de  vedere  geografic,  ă România  nu  face  parte  din 

Peninsula  Balcanică.  Totuşi,  poporul  român  apar ine  lumii  balcaniceţ  

datorit  faptului  c   factorii  de  unitate  aminti i  şi-au  f cut  sim ită ă ţ ă ţ ă 

ac iunea şi în spa iul carpato-danubian, to i laolalt , dar fiecare în felulţ ţ ţ ă  

s u,  în  chip  specific  acestei  zone.  Baza  etnic  a  poporului  român  oă ă  

constituie  tot  o  ramur  a  tracilor,  geto-dacii;  ei  constituie  şi  pentruă  

români substratul care şi-a exercitat influen a asupra limbii şi a culturiiţ  

populare şi sunt componenta esen ial  a fondului lor biologic. Diasporaţ ă  

greac  din regiunile pontice şi danubiene a intrat în simbioz  cu aceştiă ă  

geto-daci,  din   aceleaşi  interese  economice  şi  cu  aceleaşi  efecte 

culturale şi  politice ca  şi  în sudul  Dun rii:  ac iunea unificatoare a luiă ţ  

Burebista s-a sprijinit, se pare, considerabil din punct de vedere financiar 

pe rela iile comerciale cu centrele elenice. Deşi nu a fost înglobat  înţ ă  

imperiul  lui  Alexandru cel  Mare, întrucâtva tentativa a eşuat, Dacia a 

intrat  totuşi  în  circuitul  economic  al  acestuia  şi  a  sim it  influen aţ ţ  

civiliza iei elenistice. Romanizarea ei s-a produs în condi ii similare celorţ ţ  

din Peninsul , prin aceiaşi agen i, în cadrul aceleiaşi serii istorice şi cuă ţ  
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aceleaşi  efecte.  Pe  ambele  maluri  ale  Dun rii,  romanitatea  s-aă  

manifestat unitar,  iar  formarea poporului  român,  descendentul  ei,  s-a 

produs,  în unitate teritorial  şi  lingvistic ,  la nordul  şi  sudul  fluviului.ă ă  

Imperiul bizantin nu a st pânit direct decât por iuni reduse din teritoriulă ţ  

rii noastre, unde domina ia sa a fost intermitent , dar românii au intratţă ţ ă  

în  sfera  de  influen  a  civiliza iei  bizantine  şi  ortodoxia,  factor  deţă ţ  

conservare a fiin ei lor na ionale, i-a unit cu lumea bizantin  şi balcanic .ţ ţ ă ă  

Aceiaşi  slavi  de  sud  au  intrat,  prin  asimilare,  în  alc tuirea  etnic  aă ă  

poporului român, influen ându-le limba, l sându-şi urmele în toponimiaţ ă  

Daciei romanizate, în cultur  şi institu ii. Modelul politic şi de civiliza ieă ţ ţ  

bizantin a fost receptat, pentru a fi prelucrat creator, de români atât pe 

cale direct , cât şi indirect de la statele slave din Peninsula Balcanic ,ă ă  

prin  intermediul  şi  în  varianta  pe  care  ele  i-au  dat-o,  în  etapa 

slavonismului  nostru  cultural.  rile  române  nu  au  fost  cucerite  deŢă  

otomani  prin  for a  armelor,  dar  au  intrat  totuşi,  sub  presiunea  unorţ  

factori  de  conjunctur  politic ,  în  sistemul  otoman,  p strându-şi  oă ă ă  

anumit  autonomie, cu greu ap rat . Influen ele orientalizante au atinsă ă ă ţ  

pe români la fel ca şi pe ceilal i creştini supuşi turcilor, dar într-o m surţ ă ă 

mai  mic .  În  limitele  dictate  de  interesul  na ional  şi  de  necesitateaă ţ  

salv rii statului, domnii români au cooperat şi ei cu Imperiul Otoman, peă  

terenul politic şi militar, iar rile române au intrat în circuitul economicţă  

al acestuia. Încerc rile lor de emancipare au dus îns , prin reac ia Por ii,ă ă ţ ţ  

la instaurarea regimului fanariot, form  a simbiozei turco-greceşti, care aă  

“balcanizat” intensiv rile române: pe m sura creşterii dependen ei faţă ă ţ ţă 

de otomani,  a  sporit  rolul  elementului  grecesc  în  via a  economic  şiţ ă  

politic , a fost diminuat  for a boierimii p mântene şi, o dat  cu ea, aă ă ţ ă ă  

început disolu ia regimului  nobiliar,  iar elenismul a dobândit o pozi ieţ ţ  

preponderent  în cultur  şi în biseric . În consecin  şi în rile române,ă ă ă ţă Ţă  

ca şi în celelalte ri balcanice, ideile înnoitoare ale Apusului şi spiritulţă  

revolu ionar au p truns în mare parte prin intermediul culturii greceşti,ţ ă  

pentru a fi apoi îndreptate nu numai împotriva regimului otoman, ci şi a 

elenismului fanariot.
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Dar românii au fost şi ei, în felul lor, un factor de unitate a lumii 

balcanice. Dup  cucerirea Peninsulei de c tre otomani, rile române auă ă ţă  

devenit  un  loc  de  refugiu  al  elitelor  intelectuale  şi  politice  ale 

creştinismului  r s ritean.  Domnii  români  au  preluat,  într-o  anumită ă ă 

m sur  şi altfel decât sultanii, rolul bazileilor bizantini, fiind recunoscu iă ă ţ  

ca atare de lumea balcanic  şi chiar de Europa occidental . Protectori aiă ă  

ortodoxiei, sprijinitori ai bisericii  r s ritene şi ai culturii  din tot spa iulă ă ţ  

fostului Imperiu, ei au concentrat speran ele şi adesea au organizat, înţ  

cadrul cruciadei târzii, eforturile lumii balcanice în direc ia eliber rii deţ ă  

sub domina ia islamic , la cur ile lor a înflorit cultura ortodox  în formaţ ă ţ ă  

clasic  a elenismului, altul decât cel fanariot, al turi de crea ia na ional ,ă ă ţ ţ ă  

stimulat  de  acesta  şi  în l at .  Mai  târziu,  în  perioada  luptei  pentruă ă ţ ă  

afirmarea  na ional ,  în  formele  culturii  şi  ale  statului  modern,  aţ ă  

popoarelor din lumea balcanic , România a fost o însemnat  baz  deă ă ă  

preg tire a “revolu iei orientale”: aici s-au grupat, organizat şi adeseaă ţ  

format agen ii  acesteia. În special bulgarii  şi  albanezii  datoreaz  multţ ă  

atmosferei culturale şi politice româneşti în care au tr it şi de care auă  

fost, desigur, influen a i.ţ ţ 47

Balcanologia.  Sensul  ei  ştiin ific  şi  func ia  politic .ţ ţ ă  

Particularit ile de aşezare şi de relief, necontenita fuziune şi confuziuneăţ  

etnic ,  multiplele  şi  succesivele  interferen e  şi  sinteze  de  sistemeă ţ  

politice  şi  forme  de  civiliza ie  fac  aşadar  din  Peninsula  Balcanic  oţ ă  

entitate de via  istoric . Unitatea este condi ia sub care s-a desf şurat,ţă ă ţ ă  

pe  toate  planurile,  via a  popoarelor  balcanice;  ea  nu  exclude  niciţ  

diversitatea,  nici  chiar  tensiunile  şi  conflictele  între  ele.  Ea  nu  se 

datoreaz  ă unui singur factor istoric, ci unui complex de permanen e şiţ  

unei  serii  de  împrejur ri  în  necontenit  schimbareă ă .  Ea  nu  constituie 

expresia unui ideal etic sau politic, ci este manifestarea comunit ii deăţ  

destin a popoarelor Peninsulei, dovedite de evenimentele trecutului ei. 

Aceast  unitate, de o natur  atât de complex , nu poate fi surprins , niciă ă ă ă  

pus  în eviden  prin simpla juxtapunere a istoriilor na ionale ori prină ţă ţ  

analiza rela iilor bilaterale între popoare pe diverse planuri. Ea impuneţ  
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cercet torului  care  doreşte  s  în eleag  deplin  oricare  dintreă ă ţ ă  

manifest rile lumii balcanice, de oricând şi de oriunde, considerarea loră  

într-o anumit  perspectiv  – aceea a balcanologiei: s  nu neglijeze niciă ă ă  

diversitatea, nici întregul din care fac mereu parte. A face balcanologie 

nu înseamn  a c uta zadarnic s  cuprinzi totalitatea fenomenelor dină ă ă  

Peninsul  dintr-o epoc  dat , ci s  te apropi de fiecare într-un anumită ă ă ă  

spirit.

Astfel în eleas , balcanologia reprezenta, pentru momentul cândţ ă  

Victor Papacostea se credea îndrept it ştiin ific şi dator s  o promoveze,ăţ ţ ă  

o reac ie împotriva romantismului şi na ionalismului c rora prea adeseaţ ţ ă  

istoriografiile  na ionale din Peninsula  Balcanic  le sacrificau adev rul,ţ ă ă  

spiritul ştiin ific şi sim ul istoric însuşi. La originile acestei triste situa iiţ ţ ţ  

st tea o problem  politic ,  “problema balcanic ”,  limpede expus  deă ă ă ă ă  

Victor  Papacostea  în  mai  multe  rânduri48.  La  deschiderea  succesiunii 

Imperiului  otoman,  ieşirea  din  indiviziune a  moştenitorilor  lui,  statele 

na ionale balcanice, s-a f cut pe cale violent : ea a generat conflicte şiţ ă ă  

dispute, degenerate în crude r zboaie în anii 1912-1913 şi a transformaă  

zona balcanic  într-o adev rat  “vatr  de foc” a Europei. Aceste ciocniriă ă ă ă  

izvorau,  de  fapt,  din  nesocotirea  particularit ilor  locale  ale  zoneiăţ  

balcanice în aplicarea strict  a principiului na ionalit ilor şi, mai târziu,ă ţ ăţ  

al  autodetermin rii  popoareloră ,  aşa cum le  concepuser ,  inspirate deă  

realit ile geografice şi  istorice proprii,  popoarele Europei  occidentale.ăţ  

Dac  acolo, în Europa occidental , statele na ionale s-au format treptată ă ţ  

în cadrul unor unit i naturale ce îng duiau separatismul şi pe baza uneiăţ ă  

omogenit i  etnice  şi  lingvistice,  aici,  în  Peninsula  Balcanic ,ăţ ă  

interferen ele  etnice  şi  de  cultur  f ceau  dificil  compartimentareaţ ă ă ă  

na iunilor în frontiere naturale. Hotarele trasate f r  deplin  cunoaştereţ ă ă ă  

a  realit ilor  au  fost  mai  totdeauna  conven ionale,  iar  fiecare  statăţ ţ  

balcanic a inclus alogeni pe care a c utat s -i disimuleze statistic şi s -iă ă ă  

dezna ionalizeze  grabnic.  Concep ia  occidental  despre  frontiere  –ţ ţ ă  

adev rate “ziduri chinezeşti”, cum le numeşte Victor Papacostea – eraă  

inadecvat  realit ilor geo-economice ale Peninsulei Balcanice, tradi iiloră ăţ ţ  

de  via  comun  ale  popoarelor  de  aici,  care  impuneau  strânsaţă ă  
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cooperare. La rândul ei, amintirea vechilor împ r ii universale, realizateă ăţ  

sau numai încercate în evul mediu de str moşii lor, împingea pe urmaşiă  

s  caute a le reface. F r  s  le în eleag  esen a imperial  şi universal ,ă ă ă ă ţ ă ţ ă ă  

inactualitatea în condi iile prezentului, ei  le-au desfigurat semnifica ia,ţ ţ  

atribuindu-le un con inut na ional modern pe care nu l-au avut şi le-auţ ţ  

invocat,  astfel  deformate,  ca  m rturii  menite  s  legitimeze  preten iiă ă ţ  

teritoriale excesive. La rândul lor, diversele imperialisme europene au 

încurajat  aceste  conflicte,  diviziunea  şi  discordia  între  popoarele 

balcanice înlesnindu-le lor expansiunea proprie şi împ r irea acestora înă ţ  

sfere de influen . Istoriografia balcanic  devenise, aşadar, sub influen aţă ă ţ  

romantismului  şi  a  na ionalismului,  un  instrument  al  veleit ilor  deţ ăţ  

expansiune politic . Atât pe plan politic, cât şi pe plan cultural, termenulă  

“balcanic”  dobândise,  în  consecin ,  un  trist  renume,  ajungând  sţă ă 

desemneze  o  mentalitate  retrograd ,  extremist ,  subiectiv ,  şovin ,ă ă ă ă  

nerealist  şi lipsit  de sim  istoric, dominat  de complexe de inferioritateă ă ţ ă  

sau superioritate incitatoare la violen , incapabil  de detaşare teoreticţă ă ă 

şi  de  comprehensiune  uman ,  intolerant ,  insensibil  la  ideea  deă ă ă  

universalitate. 

În concep ia lui  Victor  Papacostea,  balcanologia avea s  redeaţ ă  

lumii balcanice, sub semnul “adev rului înainte de toate”, conştiin a deă ţ  

sine,  reabilitând-o  în  acelaşi  timp  în  ochii  lumii  întregi.  Tipul 

reprezentativ  al  acestei  lumi  era  cu  totul  altul  decât  acela  pe  care 

istoricii balcanici, domina i de na ionalism şi romantism, îl  exaltau, iarţ ţ  

oamenii de cultur  ai Apusului, cunoscându-l superficial, îl dispre uiau:ă ţ  

“… omul din Peninsula Balcanic  – din oricare parte a ei – particip  înă ă  

fond, prin toat  structura lui etnic , mental  şi sufleteasc , la mai multeă ă ă ă  

na ionalit i.  F r  a nega, fireşte,  diferen a specific  care îl  leag  deţ ăţ ă ă ţ ă ă  

totalitatea membrilor na iunii în sânul c reia s-a n scut şi a c rei limb  oţ ă ă ă ă  

vorbeşte, vom constata totuşi c , pe deasupra, el mai este membru –ă  

prin leg turi organice ce vin dintr-o complex  şi îndelung  ancestra ie –ă ă ă ţ  

şi  al  marii  comunit i  balcanice”ăţ 49.  Punând în  lumin  aceste leg turi,ă ă  

balcanologia  era  menit  s  reaşeze  studiile  balcanice  pe  temeliiă ă  

ştiin ifice sigure, s  înlocuiasc  dezl n uirile pasionale prin supunere laţ ă ă ă ţ  
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obiect,  retorica  na ionalist  prin  studiul  critic  şi  documentat  alţ ă  

realit ilor, exaltarea particularismelor prin eviden ierea elementelor deăţ ţ  

unitate. Presupunând cu necesitate cooperarea interna ional , ea puteaţ ă  

contribui  imens la  edificarea solidarit ii  între popoarele  balcanice,  laăţ  

civilizarea lor, a tuturor laolalt  şi a fiec ruia în parte, prin cultivareaă ă  

adev rului, a disciplinei de gândire, a urbanit ii în expresie, a valoriloră ăţ  

universale. Termenul “balcanic” putea fi astfel transformat, cum îi pl ceaă  

s  repete  istoricului  român,  dintr-o  porecl  cu  nuan  peiorativ  înă ă ţă ă  

adev rat şi prestigios renume.ă

În acelaşi  timp, balcanologia putea oferi  oamenilor  de stat din 

Peninsula Balcanic  temeiuri ştiin ifice de orientare a politicii lor c tre oă ţ ă  

mai strâns  colaborare şi solidaritate a popoarelor din aceast  zon  aă ă ă  

lumii.  Ea  putea  preg ti  spiritul  public  din  fiecare  ar  balcanic  înă ţ ă ă  

vederea  realiz rii  cândva  a  unei  mari  confedera ii,  destinate  nu  să ţ ă 

sacrifice, ci s  înt reasc  suveranitatea na ional  a fiec reia şi înflorireaă ă ă ţ ă ă  

civiliza iei  ei,  opunând  tendin elor  expansioniste  ale  marilor  puteriţ ţ  

imperialiste “cetatea natural  a unei mari unit i geografice”. Primul pasă ăţ  

pe aceast  cale c tre o viitoare “Elve ie a R s ritului”, era, dup  Victoră ă ţ ă ă ă  

Papacostea, asocierea statelor din aceast  zon  şi micşorarea pe cât eă ă  

cu putin  a rigorii frontierelor intermediare. Balcanologia avea datoriaţă  

s  nu se închid  în cercul strâmt al erudi ilor, ci s  se adreseze, f r  aă ă ţ ă ă ă  

renun a  desigur  la  exigen ele  stricte  ale  oric rei  ştiin e,  în  formeţ ţ ă ţ  

adecvate,  publicului  cultivat,  c ruia  s -i  comunice  rezultateleă ă  

cercet rilor, contribuind la educarea într-un spirit nou a cet enilor, laă ăţ  

promovarea ideii de solidaritate balcanică50.

Geneza concep iei balcanologice a lui Victor Papacostea.ţ  

Victor  Papacostea  nu  a  revendicat  pentru  sine  meritul  de  a  fi  creat 

balcanologia.  Cu  probitatea  ce-i  era  caracteristic ,  el  şi-a  numită  

precursorii, prezentându-se ca un continuator al eforturilor acestora. Într-

adev r, ideea unit ii şi specificit ii lumii balcanice a fost enun at  şiă ăţ ăţ ţ ă  

argumentat  de un num r de înv a i români şi str ini care s-au dedicat,ă ă ăţ ţ ă  

cu competen , studiului Peninsulei în diversele ei aspecte. ţă
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În domeniul istoriografiei, cei mai de seam  au fost înv atul cehă ăţ  

Constantin Jireček (1854-1918)51 şi istoricul român Nicolae Iorga (1871-

1940), întemeietorul primului Institut de studii sud-est europene52. Prin 

cercet rile personale şi prin contribu ii teoretice, ei au pus în evidenă ţ ţă 

mai mult decât oricine necesitatea de a privi Peninsula Balcanic  dreptă  

un întreg,  au identificat factorii  de unitate şi  au înf işat mecanismulăţ  

adapt rii formelor succesive de civiliza ie din aceast  zon  la realit ileă ţ ă ă ăţ  

ei.  Între succesorii  lor,  deşi  a avut o activitate ştiin ific  de propor iiţ ă ţ  

restrânse, trebuie pomenit, pentru influen a exercitat  asupra lui Victorţ ă  

Papacostea, profesorul şi mai târziu colaboratorul s u apropiat, Georgeă  

Murnu (1868-1957), autor al unor contribu ii importante la cunoaştereaţ  

în spirit balcanologic a istoriei  medievale a romanit ii  balcanice şi  înăţ  

special a simbiozei româno-bulgare53.

Contribu ia lingviştilor la dezvoltarea balcanologiei este dintre celeţ  

mai  importante.  Frapa i  de num rul  şi  de ponderea în structura şi  înţ ă  

lexicul fiec rei limbi bacanice a unor elemente comune cu ale celorlalte,ă  

elemente care le diferen iaz  de limbile cu care fiecare este înruditţ ă ă 

genetic, ei s-au sim it tenta i s  vorbeasc  despre o anumit  unitate aţ ţ ă ă ă  

acestor  limbi,  pe  care  au  explicat-o  în  chip  diferit.  Atribuit  de  uniiă  

influen ei substratului tracic comun, de al ii influen ei panbalcanice slaveţ ţ ţ  

sau  greceşti,  incontestabilele  fenomene  de  convergen  din  limbileţă  

balcanice  i-au  determinat  pe  lingvişti  s  reconsidere  principiile  deă  

clasificare a limbilor  în genere.  Dup  Johannes Erik Thunmann (1746-ă

1778),  Jernij  Bartolomeu  Kopitar  (1780-1844),  Pavel  J.  Šafarik  (1795-

1861),  Franz Miklosich (1813-1891),  Bogdan Petriceicu Hasdeu (1836-

1907),  Gustav  Meyer  (1850-1900),  Gustav  Weigand  (1860-1938), 

Alexandru  I.  Philippide  (1859-1933),  Ovid  Densusianu  (1873-1938), 

danezul Kristian Sandfeld-Jensen (1873-1942) a ajuns s  formuleze teoriaă  

“uniunii  lingvistice  balcanice”,  sus inând  c  limbile  din  Peninsul  auţ ă ă  

ajuns, mai ales sub influen a limbii greceşti, principala limb  de culturţ ă ă 

din  zon ,  s  alc tuiasc  o  unitate lingvistic  similar  celei  a  limbiloră ă ă ă ă ă  

înrudite prin originea comun  (limbile slave, germanice sau neolatine).ă  

Preluând  şi  redefinind  în  lumina  achizi iilor  mai  noi  ale  lingvisticiiţ  
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generale  conceptul  lui  Sandfeld,   lingvistul  rus  Nikolai  Sergheievici 

Trube koi (1890-1938) a fundamentat teoretic distinc ia între ţ ţ familiile de 

limbi înrudite genetic şi  uniunile de limbi, bazate pe afinit i  datorateăţ  

comunit ii  de via  istoric ,  de cultur  şi  civiliza ie ale celor  care leăţ ţă ă ă ţ  

vorbesc. Theodor Capidan (1879-1953) a îmbog it şi nuan at aceastăţ ţ ă 

teorie, valorificând profundele sale cunoştin e despre lumea balcanic  şiţ ă  

limbile din Peninsul , cercetate pe teren. Modul în care Theodor Capidană  

a  înf işat  ac iunea  factorilor  creatori  ai  unit ii  lingvistice  balcaniceăţ ţ ăţ  

(substratul, bilingvismul, mentalitatea comun , promiscuitatea etnic  –ă ă  

cum numea el fuziunea şi confuziunea de neamuri şi rase din Peninsul ),ă  

felul  în  care  a  aplicat  metoda  cercet rii  interdisciplinare  în  studiileă  

asupra  p storitului  la  românii  balcanici  au  marcat  un  hot râtor  pasă ă  

înainte  c tre  constituirea  balcanologiei  ca  sistem  ştiin ific  autonom.ă ţ  

Victor  Papacostea  datoreaz  mult  contactului  cu  scrierile  lui  Theodoră  

Capidan şi colabor rii directe cu elă 54.

Am avut  mai  sus prilejul  s  ne referim la  rolul  excep ional  ală ţ  

geografului  iugoslav  Iovan  Cvijić  (1865-1927)  în  dezvoltarea 

balcanologiei.  Mai  mult  decât  oricui,  lui  i  se  datoreaz  relevareaă  

particularit ilor  geografice  ale  Peninsulei  Balcanice  şi  caracterizareaăţ  

specificului ei antropogeografic. Cvijić a pus în lumin  în chip str lucită ă  

interac iunea  factorilor  geografici,  sociali  şi  istorici  în  pl m direaţ ă ă  

fizionomiei  proprii  umanit ii  balcanice.  În  special  descoperirea  aşa-ăţ

numitelor legi ale mişc rilor metanastazice, analiza cauzelor care le-auă  

determinat,  relevarea  direc iilor  constante  pe  care  le-au  urmat  şi  aţ  

rolului  care  le-a  revenit  în  unificarea  şi  diversificarea  aspectului 

antropogeografic şi cultural al Peninsulei şi-au spus cuvântul hot râtor înă  

formarea concep iei balcanologice a lui Victor Papacostea. Probitatea şiţ  

obiectivitatea  savantului  iugoslav,  accentul  pus  de  acesta  asupra 

determin rilor geografice, mai puternice decât cele rasiale, în conturareaă  

tipurilor psihice din diferitele p r i ale zonei balcanice, aten ia deosebită ţ ţ ă 

acordat  cercet rilor  pe teren şi  fenomenelor  de caracter strict  local,ă ă  

încercarea de a explica situa ii din trecutul îndep rtat, insuficient atestatţ ă  

documentar, cu ajutorul datelor furnizate de studiul proceselor în curs, 
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care  in  îns  de  permanen e  antropogeografice,  toate  acestea  l-auţ ă ţ  

fascinat pe istoricul român. El a ştiut îns  s -şi p streze deplina libertateă ă ă  

de judecat  critic  fa  de tot ce era exagerat şi subiectiv în gândireaă ă ţă  

balcanologic  a  lui  Iovan  Cvijić:  a  respins  atât  supralicitareaă  

determinismului  geografic  de c tre  savantul  iugoslav,  cât  şi  tendin aă ţ  

acestuia de a idealiza însuşirile popoarelor slave, ale sârbilor mai ales55. 

Între antecesorii lui Victor Papacostea trebuie aminti i, al turi deţ ă  

Nicolae Iorga, întemeietor, împreun  cu Vasile Pârvan şi George Murgoci,ă  

al  Institutului  de  studii  sud-est  europene  din  Bucureşti,  editor  al 

prestigioasei  Revue Historique du Sud-Est Européen, ini iatorii str ini aiţ ă  

unor institu ii şi publica ii similare. Este vorba în primul rând de iugoslaviiţ ţ  

Petar Skok (1881-1956) şi Milan Budimir cu a lor  Revue Internationale 

des Études Balkaniques,  menit  s  contribuie la  elucidarea trecutuluiă ă  

comun şi la apropierea în prezent între popoarele balcanice şi de editorii 

greci  ai  publica iei  ţ Les  Balkans,  organ  al  militantismului  în  vederea 

solidariz rii lumii balcaniceă 56.

Un  rol  deloc  de neglijat  în  elaborarea  balcanologiei  ca  sistem 

ştiin ific bine închegat l-au avut îns , pe lâng  toate aceste rezultate şiţ ă ă  

sugestii ale înaintaşilor, propriile cercet ri ale istoricului român. E vorba,ă  

mai  ales,  de  studiile  întreprinse  de  el  asupra  istoriei  românilor  din 

Peninsula Balcanic , din care el însuşi cobora. Vreme de mai mul i ani, laă ţ  

începuturile  carierei  sale  ştiin ifice,  Victor  Papacostea  s-a  dedicat  cuţ  

pasiune acestor studii,  pe care le-a slujit,  mai târziu, la conferin a cuţ  

acelaşi  obiect  ce  i-a  fost  creat  la  Universitate.  Împreun  cu  Tacheă ă  

Papahagi (1892-1977) mai întâi, apoi în colaborare cu George Murnu şi 

Theodor  Capidan,  el  a  editat  chiar  o  publica ie  periodic ,  ţ ă Revista 

aromânească, numit  ulterior ă Revista macedoromână.57 Destinat  s  deaă ă  

un  caracter  sistematic  şi  s  asigure  un  nivel  ştiin ific  corespunz toră ţ ă  

cercet rilor asupra romanit ii balcanice în toate domeniile, dar mai alesă ăţ  

în  cel  istoriografic,  oarecum neglijat  pân  atunci,  revista  a  reuşit  să ă 

antreneze în juru-i pe cei mai distinşi specialişti şi chiar pe unii amatori 

entuziaşti, ap i s  îndeplineasc , sub îndrumarea celor dintâi, o foarteţ ă ă  

util  activitate de documentare şi, eventual, de valorificare a informa ieiă ţ  
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– atât de rare, diverse şi dispersate – adunate. Cultivând spiritul critic şi 

obiectivitatea, preconizând studierea romanit ii balcanice în contextulăţ  

vie ii întregii Peninsule, revista se detaşa net de alte publica ii din epoc ,ţ ţ ă  

având acelaşi obiect de interes, dar dominate de eluri politice, p trunseţ ă  

de spirit propagandistic, na ionalist şi afectate de diletantism. Studiindţ  

istoria românilor balcanici, cu deosebire a aromânilor, Victor Papacostea 

a fost frapat de modul în care ea se îmbin  permanent cu a celorlalteă  

popoare balcanice, de imposibilitatea consider rii ei în mod izolat şi aă  

ajuns  astfel  s -şi  dea  seama  şi  pe  calea  muncii  sale  personale  înă  

cercetare  a  trecutului  lumii  balcanice  de  caracterele  ei  specifice,  de 

unitatea în diversitate pe care o înf işeaz  atât de izbitor. “Cercet rileăţ ă ă  

privitoare la macedoromâni – în orice domeniu ar fi ele – alc tuiesc, ca şiă  

bizantinologia, un important capitol de balcanologie. Ele nu interesează 

niciodat  exclusiv  pe  români.  Faptul  trebuie  demonstrat  în  câmpulă  

tuturor disciplinelor noastre” scria el, la 24 decembrie 1935, lui Theodor 

Capidan.58 Crearea seminarului de balcanologie pe lâng  conferin a deă ţ  

istorie a românilor din Peninsula Balcanic , întemeierea Institutului deă  

studii şi cercet ri  balcanice au fost consecin ele practice imediate aleă ţ  

acestei constat ri.ă

Victor  Papacostea  nu  a  fost  aşadar  numai  un  continuator  al 

precedesorilor s i, Constantin Jireček, Nicolae Iorga, George Murnu, Kr.ă  

Sandfeld, N.S. Trube koi, Theodor Capidan, Jovan Cvijić, cum a crezut deţ  

cuviin  s  ni  se  prezinte.  Pornind  de  la  rezultatele  lor,  urmându-leţă ă  

indica iile  şi  îndemnurile,  critic  însuşite,  valorificându-şi  propriaţ  

experien  de cercet tor  al  istoriei  românilor  balcanici,  el  a  închegatţă ă  

pentru prima dat  într-un sistem complet,  unitar şi  coerent principiileă  

clar definite ale balcanologiei, a c rei paternitate îi  revine. El este celă  

dintâi care a f cut din balcanologie o ştiin  total  despre lumea şi omulă ţă ă  

balcanic,  postulând  categoric,  sub  raport  metodologic,  folosirea 

comparatismului, interdisciplinarit ii şi a cooper rii intelectuale pe planăţ ă  

na ional  şi  interna ional.  A  afirmat  limpede şi  a  ap rat  ferm statutulţ ţ ă  

ştiin ific  al  balcanologiei,  impunând  cercet rii  un  nivel  de  înalt  şiţ ă ă  

modern  tehnicitate şi  negându-i  orice alt  finalitate principial  decâtă ă ă  
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aceea  a  descoperirii  adev rului.  A  respins  cu  t rie,  mai  mult  şi  maiă ă  

consecvent  decât  oricare  dintre  înaintaşii  s i,  orice  interven ie  aă ţ  

prejudec ilor politice, na ionale şi religioase – fie ele chiar generoase –ăţ ţ  

în  demersul  ra ional  al  investiga iei.  A  trasat,  în  sfârşit,  direc iile  deţ ţ ţ  

dezvoltare ale cercet rii  balcanologice, elaborând un vast program deă  

activitate, menit s  preg teasc  minu ios şi temeinic viitoarea oper  deă ă ă ţ ă  

sintez  ştiin ific  a  lumii  balcanice,  realizabil  numai  printr-o  vastă ţ ă ă ă 

colaborare interna ional .ţ ă

Institutul  de  studii  şi  cercet ri  balcanice.ă  Instrumentul 

principal  pentru  transformarea  balcanologiei  astfel  concepute  într-o 

realitate a vie ii ştiin ifice a fost Institutul de studii şi cercet ri balcaniceţ ţ ă  

(1937-1948).59 La început, el a fost o asocia ie informal  de oameni deţ ă  

ştiin , câştiga i de entuziasmul dinamic al lui Victor Papacostea şi deţă ţ  

ideile sale şi a func ionat, ca atare, pe lâng  seminarul de balcanologieţ ă  

din  cadrul  conferin ei  de  istorie  a  românilor  din  Peninsula  Balcanic .ţ ă  

Impus  aten iei  lumii  ştiin ifice  prin  apari ia  revistei  interna ionaleţ ţ ţ ţ  

Balcania,  în care se defineau principiile balcanologiei  şi  erau grupate 

roadele  primelor  cercet ri  întreprinse  în  spiritul  ei.  Institutul  a  fostă  

recunoscut  ca  persoan  juridic  şi  înscris  în  bugetul  statului  în  anulă ă  

1943. El a c p tat astfel mijloace financiare sporite de dezvoltare, dară ă  

principala  resurs  de  vitalitate  au  r mas  energia  directorului  şiă ă  

devotamentul colaboratorilor s i. În anul 1948, f r  un act formal, a fostă ă ă  

contopit cu Institutul de Istorie al Academiei, în cadrul reformei acesteia, 

iar Balcania şi-a încetat apari ia.ţ

Institutul de studii şi cercet ri balcanice a fost organizat ca ună  

nucleu puternic, de înalt  calificare şi competen , menit s  ini ieze, să ţă ă ţ ă 

stimuleze şi s  coordoneze în spiritul unei concep ii şi dup  o metodă ţ ă ă 

unitare  activitatea  de  cercetare  şi  crea ie  ştiin ific .  Cu  viziuneaţ ţ ă  

permanent  a ansamblului, cu perspectiva clar  a finalit ii  eforturiloră ă ăţ  

desf şurate la diverse nivele, de colaboratori de specialit i, forma ii şiă ăţ ţ  

chiar competen e diferite, el trebuia s  asigure eficien a şi s  garantezeţ ă ţ ă  

calitatea ştiin ific  a lucr rilor. Acestea aveau s  se desf şoare într-unţ ă ă ă ă  
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climat academic, de deplin  libertate de crea ie şi opinie, de necontenită ţ  

dialog şi chiar înfruntare de p reri. Unitatea în diversitate a fost şi pentruă  

via a  Institutului  o  norm  cu  stricte e  observat .  Potrivit  acesteiţ ă ţ ă  

concep ii organizatorice, Institutul de studii şi cercet ri balcanice num raţ ă ă  

numai şapte membri permanen i, profesori şi conferen iari universitariţ ţ  

de  recunoscut  autoritate  în  domeniul  specialit ii  lor,  între  care  şiă ăţ  

directorul, doi şefi de lucr ri şi doi asisten i, cu titlul de doctori în ştiin eă ţ ţ  

şi experien  în cercetare. Titularul catedrei de istorie a popoarelor dinţă  

Peninsula  Balcanic  fiind,  de  drept,  directorul  Institutului,  el  asiguraă  

strânsa  cooperare  cu  Universitatea  şi  selec ionarea,  din  rândulţ  

promo iilor succesive de studen i, a celor mai buni viitori colaboratori.ţ ţ  

Personalul administrativ era reprezentat, potrivit legii, de un secretar şi 

un bibliotecar60.

Func iile  Institutului  erau,  în  concep ia  întemeietorului  s u,ţ ţ ă  

multiple.  Având  ca  principal  scop  crea ia  ştiin ific ,  el  trebuia  sţ ţ ă ă 

contribuie  totodat  la  formarea  specialiştilor  în  balcanologie,  potrivită  

felului  în  care  în elegea  aceast  disciplin  Victor  Papacostea,  sţ ă ă ă 

organizeze contactele între specialiştii  din ar  şi  de peste hotare, sţ ă ă 

asigure informa ia şi documentarea cercet torilor, s  difuzeze în publiculţ ă ă  

larg roadele muncii sale, educându-l în spiritul prieteniei şi solidarit iiăţ  

balcanice. Pentru atingerea tuturor acestor eluri s-au g sit modalit ileţ ă ăţ  

şi formele adecvate de ac iune.ţ

Înc  de la începuturile lui, în 1937, Institutul a cuprins o ă Şcoal  deă  

limbi balcanice şi orientale, ale c rei cursuri erau inute la început deă ţ  

lectori onorifici. În 1942, şcoala a c p tat o mai mare dezvoltare. Erauă ă  

predate  studen ilor  şi  cercet torilor  dornici  s  se  specializeze  înţ ă ă  

balcanologie limbile a c ror cunoaştere le deschidea accesul  direct laă  

izvoarele istoriei popoarelor balcanice, atât limbile vorbite – neogreaca, 

sârbo-croata, bulgara, albaneza, turca modern , armeana, cât şi vechileă  

limbi de cultur  – elina, latina, slava veche şi turca osman . Din anulă ă  

1944 au fost introduse în program şi cursuri de limba rus , atât de utilă ă 

pentru cunoaşterea literaturii ştiin ifice ruse şi sovietice în materie maiţ  

ales de bizantinologie şi slavistic  şi atât de pu in st pânit  la noi în aceaă ţ ă ă  
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vreme.  Cursurile şcolii  au fost  urmate şi  de persoane din afara vie iiţ  

ştiin ifice,  mai  cu  seam  de  cei  ce  se  preg teau  pentru  o  carierţ ă ă ă 

diplomatic . În anul 1947-1948 erau înscrişi la cursuri 140 elevi, dintreă  

care peste 100 cu frecven  regulat .ţă ă

Mai multe cicluri de cursuri speciale privitoare la probleme majore 

ale balcanologiei sau la chestiuni de metod  au fost organizate pentruă  

familiarizarea  viitorilor  specialişti  cu  spiritul  şi  con inutul  acesteiţ  

discipline  complexe.  Încredin ate  unor  autorit i  ştiin ifice,  nu  numaiţ ăţ ţ  

români,  dar şi  oaspe i  str ini,  cursurile se desf şurau paralel  cu celeţ ă ă  

predate de Victor Papacostea în cadrul obliga iilor sale de catedr . Dinţ ă  

nefericire,  unele  dintre  ele  au  fost  întrerupte  din  pricina 

bombardamentelor  din  aprilie  1944.  În  anul  1943-1944  fuseseră 

programate: un ciclu de prelegeri privind geografia istoric  a Peninsuleiă  

Balcanice  în  vremea  domina iei  bizantine,  încredin at  cunoscutuluiţ ţ  

bizantinist  francez,  p rintele  Vitalien  Laurent;  un  curs  de  geografieă  

general  a Peninsulei Balcanice, inut de profesorul Victor Tufescu; un şiră ţ  

de  prelegeri  de  filozofie  a  istoriei  şi  de  metodologie,  cu  aplica ii  laţ  

domeniul balcanic, cu care se îns rcinase profesorul Alexandru Elian; ună  

curs şi seminar de bibliografie balcanic , predat de Al. Iordan, destinată  

preg tirii  celor  ce  urmau s  lucreze în  cadrul  Oficiului  bibliografic  ală ă  

Institutului, mai ales studen i din anul al IV-lea.ţ

Acest  Oficiu  bibliografic,  de  fapt  un  adev rat  centru  deă  

documentar  balcanic , a fost organizat în anul 1946 în cadrul Biblioteciiă ă  

Institutului  şi  pus  sub  conducerea  profesorului  Al.  Iordan.  El  avea 

misiunea  s  organizeze:  un  fişier  complet  al  c r ii  balcanice  dină ă ţ  

bibliotecile  româneşti,  un  vast  corpus  bibliografic  balcanic  în  limba 

francez , oper  de colaborare cu cercet torii din întreaga Peninsul , ună ă ă ă  

buletin  bibliografic  semestrial,  redactat  în  limba francez .  Bucureştiulă  

urma s  devin , aşadar, principalul centru de informare şi documentareă ă  

bibliografic  privind rile şi  popoarele balcanice.  Oficiul  bibliografic aă ţă  

antrenat în munca sa un num r considerabil de studen i, care se ini iauă ţ ţ  

astfel în practica activit ii de cercetare. Din nefericire, cele câteva miiăţ  
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de fişe adunate în cursul unui an de activitate au r mas, la desfiin areaă ţ  

Institutului, în depozitul acestuia, apoi s-au risipit. 

Pentru  documentarea  cercet rilor  şi  a  studen ilor,  în  afar  deă ţ ă  

biblioteca Institutului, adunat  cu greu, adesea cu sacrificiile materialeă  

ale directorului şi colaboratorilor s i, a luat fiin  şi o sec ie de ă ţă ţ traduceri. 

Au fost  traduse marile  tratate clasice şi  chiar  studii  de caracter  mai 

special, dar indispensabile, referitoare la problemele fundamentale ale 

balcanologiei.  Se  înlesnea  astfel  contactul  cu  opere  ştiin ifice  deţ  

imediat  utilitate  balcanologilor  în  formare,  scrise  în  limbi  mai  pu ină ţ  

cunoscute,  în limbile balcanice în primul rând, dar şi  în rus .  În chipă  

excep ional au fost traduse şi lucr ri elaborate în limbile occidentale, maiţ ă  

ales  în  german .  Unele  traduceri  urmau s  fie  publicate,  lucru  pu ină ă ţ  

obişnuit  în  epoc  pentru  lucr rile  de  crea ie  ştiin ific .  Din  listaă ă ţ ţ ă  

traducerilor  duse  pân  la  cap t,  cit m:  Feodor  I.  Uspenskiă ă ă ,  Istoria 

general  a  Bizan uluiă ţ  şi  Al  doilea  arat  bulgarţ ,  S.  Stančević,  Istoria 

poporului  sârb,  V.  Zlatarski,  Istoria  poporului  bulgar,  Fr.  Šišić,  Istoria 

croa ilorţ , P. Skok, Slavii la Mediterana, Karl Krumbacher, Istoria literaturii  

bizantine,  P.  Aravantinos,  Cronografia  Epirului.  O  men iune  cu  totulţ  

deosebit  merit  ini iativa  traducerii  în  limba  francez  a  ă ă ţ ă Istoriei 

Imperiului  otoman de Nicolae Iorga;  monumentala oper  urma s  fieă ă  

editat  sub  îngrijirea  unui  comitet  de  specialişti  –  doi  turcologi,  ună  

bizantinolog,  un  neo-elenist,  un  slavist,  un  istoric  specialist  în  istorie 

universal  şi un istoric al românilor – care aveau s  înso easc  textul cuă ă ţ ă  

ample note şi comentarii, s  aduc  bibliografia la zi şi, dac  era cazul, să ă ă ă 

redacteze chiar capitole suplimentare, dup  metoda folosit  mai ales înă ă  

Germania în cazul tratatelor clasice.

Una din formele de activitate cele mai importante şi de maximă 

eficien  ştiin ific  desf şurate de Institut  a  fost  ţă ţ ă ă Colocviul  bilunar  de 

balcanologie, întrunit cu regularitate din 1937 pân  în 1948. În şedin eleă ţ  

prezidate de directorul  Institutului  se prezentau comunic ri  ştiin ifice,ă ţ  

urmate de discu ii şi se f ceau d ri de seam  critice asupra unor lucr riţ ă ă ă ă  

ap rute în ar  şi peste hotare. Cele mai multe contribu ii erau publicateă ţ ă ţ  

apoi în revista  Balcania. Deschis tuturor celor dornici s  dea la lumină ă 
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rezultatele cercet rilor lor de interes balcanologic, colocviul avea totuşiă  

un anumit profil tematic, stimulând studierea cu prec dere a factoriloră  

de unitate a lumii balcanice, a aspectelor mai pu in elucidate din trecutulţ  

Peninsulei,  în  vederea  înaint rii  lucr rilor  preg titoare  ale  viitoareiă ă ă  

sinteze. El s-a bucurat de participarea activ  a unui num r impresionantă ă  

de  specialişti  români  şi  str ini.  Directorul  Institutului  d dea  primulă ă  

exemplul,  inând  adesea  el  însuşi  s  comunice  în  cadrul  acestuiţ ă  

colocviu61. 

La  fel  de  important  a  fost,  pentru  concentrarea  rezultateloră  

cercet rii balcanologice şi introducerea lor în circuitul ştiin ific na ional şiă ţ ţ  

universal, revista  Balcania, ap rut  sub îndrumarea direct  a lui Victoră ă ă  

Papacostea,  secretar  de  redac ie  fiind  Emil  Condurachi.  De  un  nivelţ  

ştiin ific cu totul remarcabil, de inut  european , ţ ţ ă ă Balcania a atras pe cei 

mai  distinşi  specialişti  români  şi  str ini,  care  au  colaborat  la  toateă  

rubricile ei, cu studii,  articole, note,  recenzii  critice.  Pentru vremea în 

care a ap rut ea marca un adev rat salt calitativ în evolu ia publica iiloră ă ţ ţ  

dedicate lumii balcanice şi constituie şi azi un model vrednic de urmat62. 

Pe lâng  revist , Institutul de studii şi cercet ri balcanice a dezvoltat oă ă ă  

Editură proprie; cele câteva lucr ri publicate s-au bucurat de un meritată  

succes şi i-au adus prestigiu.63 Din p cate, activitatea editurii a fost greuă  

încercat  de  împrejur rile  istorice:  mai  întâi  bombardamentele,  apoiă ă  

dificult ile financiare, în sfârşit contopirea institutelor i-au îngreunat şiăţ  

în cele din urm  întrerupt activitatea. Ca şi Colocviul, ă Balcania şi editura 

Institutului promovau studiul factorilor de unitate ai Peninsulei Balcanice, 

în spiritul comparatist şi interdisciplinar amintit.

Institutul de studii şi cercet ri balcanice a ini iat elaborarea unoră ţ  

lucr ri  de sintez ,  de larg  respira ie  asupra lumii  balcanice.  În  anulă ă ă ţ  

1942, Victor Papacostea a lansat tematica unui nou Tratat de istorie a 

popoarelor  din  Peninsula  Balcanică.  Istoria  era  tratat  unitar  şi  prină  

prisma factorilor de unitate enumera i mai sus. Numai pentru secolul alţ  

XIX-lea era  acceptat  prezentarea  fragmentar ,  pe na ionalit i,  dată ă ţ ăţ ă 

fiind  realitatea  statelor  na ionale.  Comunicat  prin  revista  ţ Balcania, 

anteproiectul  tratatului  deschidea  cercet torilor  de  pretutindeni  oă  
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perspectiv  nou  asupra istoriei balcanice, propunea idei fecunde, ofereaă ă  

o baz  atr g toare de colaborare intelectuală ă ă ă64.

O a doua oper  de mare anvergur  conceput  de Institut a fostă ă ă  

Enciclopedia balcanică. Ea urma s  cuprind  cinci mari capitole: istorie,ă ă  

geografie –  fizic ,  economic ,  politic  şi  uman  –,  etnografie,  arte şiă ă ă ă  

literatur . Elaborarea lucr rii urma s  fie încredin at  unui mare num ră ă ă ţ ă ă  

de  colaboratori  români  şi  str ini,  în  primul  rând din  rile  balcanice.ă ţă  

Echipa româneasc , format  din 22 persoane, a avut mai multe întruniriă ă  

de lucru în care s-au fixat principiile generale, s-au discutat glosarul şi 

chestiuni tehnice.  Redactat şi  prezentat de Victor Papacostea şi  Radu 

Vulpe, proiectul Enciclopediei balcanice fixa astfel scopurile lucr rii: a) să ă 

satisfac  nevoia  unei  informa ii  de  precizie  ştiin ific  referitoare  laă ţ ţ ă  

Penisula Balcanic ; b) s  desprind  şi s  interpreteze valoarea pentruă ă ă ă  

Balcani a marilor evenimente istorice şi a ac iunii diferitelor personalit iţ ăţ  

cu rol sau importan  istoric  în diferite domenii; c) s  aduc  repara iaţă ă ă ă ţ  

cuvenit  modului vitreg în care a fost tratat  aceast  regiune în aproapeă ă ă  

toate  enciclopediile  şi  sintezele  de  istorie  universal  ap rute  până ă ă 

atunci.  Din  nefericire,  începute  cu  entuziasm,  lucr rile  pentruă  

Enciclopedie au fost întrerupte de împrejur rile fatale care au pus cap tă ă  

activit ii Institutuluiăţ 65.

O a treia lucrare de cel mai mare interes ini iat  de Institut a fostţ ă  

Atlasul  lingvistic  al  Peninsulei  Balcanice,  ale  c rui  principii  au  fostă  

enun ate  de  Sever  Pop,  pornind  de  la  experien a  lucr rilor  pentruţ ţ ă  

remarcabilul  Atlas  lingvistic  român,  înc  din  anul  1938,  în  paginileă  

Balcaniei.  Nu vom intra  aici  în  detaliile  chestiunii,  amintim numai  că 

propunerile  veneau  în  sprijinul  unei  metode  unitare  de  lucru  a  unei 

strânse  colabor ri  şi  coordon ri,  tocmai  atunci  când,  din  pricinaă ă  

divergen elor  între  diversele  comitete  na ionale,  tentativa  unui  ţ ţ Atlas 

lingvistic  al  lumii  slave eşuase;  marele  lingvist  Antoine  Meillet  şi 

colaboratorul s u L. Tesnière demisionaser  din fruntea comitetului deă ă  

coordonare, convişi c  era de preferat ştiin ific alc tuirea unui Atlas slavă ţ ă  

unic, cu o singur  metod , unei serii de Atlase na ionale, de concep ieă ă ţ ţ  
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divers .  Nici  acest  proiect  valoros  nu  a  putut  fi  împlinit  în  scurtaă  

existen  a Institutului de studii şi cercet ri balcaniceţă ă 66.

Cea din urm  func ie a Institutului, dar una la care ineau cu nobilă ţ ţ  

ataşament  atât  directorul,  cât  şi  colaboratorii  s i,  a  fost  aceea  deă  

difuzare  a  cunoştiin elor  ştiin ifice  despre  lumea  balcanic  în  mareleţ ţ ă  

public,  de  promovare  a  spiritului  de  prietenie  şi  solidaritate  între 

popoarele  Peninsulei.  S-a  organizat,  pentru  a-i  da  via ,  un  ţă ciclu  de 

conferin eţ  privind factorii de unitate a lumii balcanice. Programul acestui 

ciclu pentru anul 1943-1944 ni s-a p strat: el  cuprinde 26 conferin e,ă ţ  

încredin ate fiecare unei  personalit i  ştiin ifice a vremii.  Împrejur rileţ ăţ ţ ă  

exterioare, în primul rând bombardamentele, au întrerupt desf şurareaă  

acestei  serii  de  pledoarii  în  favoarea  p cii,  a  ştiin ei,  a  apropierii  şiă ţ  

cooper rii între oameni şi popoareă 67.

Institutul de studii şi cercet ri balcanice a fost, poate, opera laă  

care Victor Papacostea a inut mai mult decât la orice altceva, în care aţ  

pus  entuziasm,  energie,  tenacitate  şi  care  i-a  îng duit  s  dea  cursă ă  

marilor sale însuşiri de organizare, dinamizare şi formare a spiritelor. Iată 

de ce atunci când, la începutul anilor ’60, a fost chemat de forurile de 

stat  şi  academice  s -şi  pun  competen a  şi  experien a  în  sprijinulă ă ţ ţ  

edific rii  noului  Institutut  de studii  sud-est  europene din  Bucureşti  şiă  

edit rii  revistei  acestuia  ă Revue des études sud-est europeénnes,  el  a 

r spuns cu emo ie şi  d ruire de sine îns rcin rii  primite.  Moartea l-aă ţ ă ă ă  

surprins, la 20 iunie 1962, dup  ce, în ajun, prelungise pân  la miezulă ă  

nop ii  discu iile  pe  marginea  contribu iei  unuia  dintre  colaboratorii  şiţ ţ ţ  

foştii s i elevi, aşa cum obişnuia s  fac  întotdeauna. ă ă ă

Trei s pt mâni mai târziu, la 8 iulie 1962, se deschideau la Sinaiaă ă  

lucr rile  colocviului  interna ional  organizat  de  UNESCO  şi  Academiaă ţ  

Republicii Populare Române pe tema “Unitate şi diversitate în civiliza iileţ  

balcanice”,  iar  în  aprilie  1963  era  creat  Asocia ia  Interna ional  deă ţ ţ ă  

Studii  Sud-Est  Europene,  cu  sediul  la  Bucureşti.68 Victor  Papacostea 

fusese, în scurtul interval de timp care-i separa dispari ia dintre cei vii deţ  

spectaculoasa  relansare  pe  plan  mondial  a  disciplinei  c reia  i  seă  

dedicase,  aproape  uitat.  În  aparen ,  faptul  putea  fi  explicat,  nu  şiţă  
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justificat, prin dorin a unanim  de a l rgi cadrul investiga iilor comparateţ ă ă ţ  

şi interdisciplinare dincolo de limitele geografice ale Penisulei Balcanice, 

astfel încât ele s  cuprind  întreg spa iul sud-est european. În această ă ţ ă 

perspectiv , concep ia lui Victor Papacostea despre balcanologie putea fiă ţ  

socotit  prea îngust , restrictivă ă ă69. În realitate, fie-ne iertat s  o spunem,ă  

era  ultima  r zbunare  a  “balcanismului”,  înveşmântat  pentruă  

circumstan  în  straiele  nem eşti  ale  sud-est  europenit ii,  împotrivaţă ţ ăţ  

balcanologului  care-i  impusese,  cu  exigent  afec iune  şi  maximă ţ ă 

încredere în destinul lumii balcanice, europenizarea de fond.

C ci, principiile şi direc iile balcanologiei, aşa cum o concepuseă ţ  

Victor  Papacostea,  au  fost  înscrise,  de  fapt,  în  toate  statutele  şi 

programele numeroaselor organisme interna ionale şi na ionale ap ruteţ ţ ă  

în ultimele decenii şi destinate promov rii cercet rilor privind Peninsulaă ă  

Balcanic  şi aceast  Europ  sud-estic , atât de greu definit, c reia ea, înă ă ă ă ă  

primul rând, îi marcheaz  individualitatea în ansamblul continentului. Iară  

exemplara  organizare dat  de istoricul  român Institutului  de studii  şiă  

cercet ri balcanice din Bucureşti a constituit, la noi ca şi peste hotare, oă  

surs  de  inspira ie,  nu  întotdeauna  m rturisit ,  pentru  întemeietoriiă ţ ă ă  

noilor institu ii similareţ 70.

Cercet rile  personale.ă  Victor  Papacostea  a  publicat  pu in  înţ  

raport nu numai cu excep ionala sa înzestrare intelectual  şi frumoasaţ ă  

sa cultur , ci şi cu ceea ce a investigat, gândit şi chiar scris. Dar fiecareă  

dintre lucr rile sale - fie c  e vorba de studii, articole, note, recenzii sauă ă  

comunic ri,  adresate specialiştilor,  fie  de manuale pentru  liceeni  sauă  

prelegeri universitare pentru studen i, fie de conferin e sau articole deţ ţ  

cultur  istoric  destinate publicului larg, fie de pagini de reflec ie politică ă ţ ă 

- constituie o contribu ie ştiin ific  autentic . Fiecare aduce ceva nou şiţ ţ ă ă  

interesant  ca informa ie erudit ,  ca  interpretare istoric  sau judecatţ ă ă ă 

critic . Şi, mai presus de toate, fiecare dintre lucr rile lui are meritul de aă ă  

dezv lui semnifica ia istoric  a faptelor, personalit ilor şi proceselor peă ţ ă ăţ  

care le evoc , analizându-le rela ia cu contextul de via  care le cuprindeă ţ ţă  

şi  relevându-le rostul  în devenirea care se împlineşte prin ele.  Victor 
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Papacostea avea darul unic de a conferi demnitate istoric  oric rui fapt,ă ă  

cât de neînsemnat, despre care scria sau vorbea cu neegalat  facilitateă  

de elocu ie, sobr  elegan  şi putere de sugestie a verbului. ţ ă ţă

Deşi  pu in  întins ,  opera  sa  este  foarte  variat  ca  tematic .ţ ă ă ă  

Aceast  varietate se explic ,  în primul rând, prin scrupulul de a înnoiă ă  

baza documentar  a istoriei de care era st pânit, o virtute profesională ă ă 

insistent  recomandat  de profesorul  s u,  Dimitre Onciul.  A fost,  cumă ă  

aminteam,  un  mare  c ut tor  de  izvoare  inedite,  nu  din  vanitateaă ă  

erudi iei rare, ci din dorin a de a face s  progreseze cunoaşterea istoric .ţ ţ ă ă  

Hazardul  descoperirilor  documentare  în  biblioteci,  arhive  publice  sau 

private, publica ii mai vechi şi mai noi de orice fel, i-a îndreptat aten ia înţ ţ  

diferite  direc ii.  Setea  de  cunoaştere  şi  conştiin a  profesional  l-auţ ţ ă  

îndemnat  s  le  adânceasc ,  transformându-le  apoi  în  preocup riă ă ă  

statornice,  dezvoltate  metodic71.  În  al  doilea  rând,  varietatea 

preocup rilor  sale  istoriografice  a  fost  determinat  de  curiozitateaă ă  

intelectual  foarte vie care-l însufle ea, de uşurin a cu care se l sa ispitită ţ ţ ă  

de temele de cercetare cele mai diverse, în elegând s  le trateze îns  cuţ ă ă  

toat  seriozitatea, în chip personală 72; aceast  disponibilitate, asociat  cuă ă  

incapacitatea organic  de a-i refuza cuiva sprijinul cerut, explic , în mareă ă  

m sur ,  de ce  s-a  l sat  acaparat,  de îns rcin ri  profesionale  diverseă ă ă ă ă  

propuse  de  institu ii  sau  de  colegi,  pe  care,  o  dat  acceptate,  le-aţ ă  

îndeplinit  întotdeauna  scrupulos,  adesea  chiar  cu  str lucireă 73.  Un  al 

treilea factor care explic  varietatea operei lui Victor Papacostea a fost,ă  

în sfârşit, conştiin a sa civic : era convins c  st  în puterea istoricului şiţ ă ă ă  

e de datoria lui s -şi serveasc  cetatea cu mijloacele meseriei sale: să ă ă 

contribuie la rezolvarea problemelor ei actuale, explicându-le geneza şi 

perspectivele  de evolu ie,  s  avertizeze asupra comiterii  unor  greşeliţ ă  

fatale  sau  s  recomande  op iuni  salutare,  invocând  precedenteă ţ  

instructive şi  situa ii  similare din trecut,  dar,  mai ales, s  dezvolte înţ ă  

semenii lui inefabilul sim  istoric, privilegiu al speciei umane. Consacrateţ  

unor  probleme actuale  de  mare  diversitate,  articolele  sale  din  presa 

curent  şi  cultural ,  conferin ele  radiofonice,  textele  elaborate,  înă ă ţ  

calitate  de  specialist  şi,  într-o  anumit  vreme,  chiar  de  consilieră  
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guvernamental74, pentru documentarea istoric  a factorilor responsabiliă  

de politica  extern  a  statului  român au c p tat,  nu  o  dat ,  datorită ă ă ă ă 

seriozit ii  şi  competen ei cu care le-a elaborat, valoare de contribu iiăţ ţ ţ  

ştiin ifice reale la studiul unor probleme de istorie na ional , balcanic  şiţ ţ ă ă  

universală75.

Oricât de variate ar fi din punct de vedere tematic, preocup rile luiă  

ştiin ifice nu sunt îns  divergente. Ele se subsumeaz  câtorva direc iiţ ă ă ţ  

majore de cercetare, strâns corelate. Cea dintâi este istoria romanit iiăţ  

balcanice,  a aromânilor îndeosebi,  pe care a cultivat-o neîncetat,  prin 

cursuri universitare şi lucr ri ştiin ifice,  ridicând-o, cum am avut prilejulă ţ  

s  ar t m mai sus, la un nivel superior de tehnicitate, atât sub raportulă ă ă  

întemeierii  documentare,  cât  şi  al  în elegerii  ei  în  perspectivaţ  

integratoare  a  balcanologiei.  La  începutul  carierii  sale,  a  încercat  să 

întemeieze un centru modern de aromânistic , în cadrul Institutului deă  

Studii Sud-Est Europene al lui Nicolae Iorga, al c rui secretar onorific aă  

fost o vreme76 şi a creat singura revist  ştiin ific  dedicat  în chip specială ţ ă ă  

cercet rii aromânilor, mai sus amintit .  A fost cel dintâi profesor care aă ă  

inut regulat cursuri şi a condus seminarii de istorie a românilor balcaniciţ  

în cadrul Universit ii  din Bucureşti.  A pus în circula ie şi a valorificatăţ ţ  

istoric numeroase documente inedite privitoare la istoria aromânilor şi a 

fost primul erudit care a purces la întocmirea corpusului izvoarelor ei77. 

Contribu iile lui privesc cele mai diverse momente şi aspecte din fazaţ  

modern  a istoriei romanit ii balcanice şi, cu deosebire, a aromânilor deă ăţ  

pretutindeni78.  Victor Papacostea a surprins şi a definit mai bine decât 

oricine  locul  şi  rolul  aromânilor  în  lumea  balcanic ,  relevând,  cuă  

obiectivitate,  participarea  lor  la  via a  politic  şi  cultural  a  tuturorţ ă ă  

na iunilor şi culturilor din Peninsul , în care ei s-au integrat şi cu care, înţ ă  

cele din urm , s-au identificat,  pierzându-şi  treptat propria identitate,ă  

potrivit  lui,  incontestabil  româneasc ;  a  pus  în  lumin  îndeosebiă ă  

contribu ia aromânilor la istoria elenismului postbizantin şi modernţ 79. El a 

contribuit  şi  la  cercetarea  mişc rii  de  redeşteptare  na ional  aă ţ ă  

aromânilor, ini iat  şi patronat  de statul român cu începere din a douaţ ă ă  

jum tate a secolului al XIX-lea; spre deosebire îns  de al i cercet tori,ă ă ţ ă  

204



325 205

tributari  tendin elor romantice na ionaliste, a tratat-o numai ca pe unţ ţ  

capitol,  important  şi  legitim  fireşte,  dar  nu  singurul  şi  nici  cel  mai 

reprezentativ pentru destinul lor, din istoria acestora80.  

A doua direc ie de cercet ri de care se leag  preocup rile lui Victorţ ă ă ă  

Papacostea  este  istoria  raporturilor  greco-române.  Ea  se  suprapune, 

pân  la un punct, celei dintâi, iar lucr rile care o ilustreaz  sunt, într-oă ă ă  

anumit  m sur , aceleaşi. C ci, pe de o parte, pentru Victor Papacostea,ă ă ă ă  

romanitatea balcanic  şi  romanitatea dacic  alc tuiesc,  cel  pu in prină ă ă ţ  

origine şi  limb , o entitate etno-lingvistic ,  poporul  român, aşa încât,ă ă  

ocupându-se de raporturile greco-române, el are în vedere atât rela iileţ  

dintre  greci  şi  românii  din  nordul  Dun rii,  cât  şi  leg turile,  mult  maiă ă  

intime,  dintre  greci  şi  aromâni.  Pe  de  alt  parte,  în  m sura  în  careă ă  

aromânii  s-au elenizat, etnic sau numai cultural, intelectualii ieşi i dinţ  

rândurile lor, oricât de ataşa i ar fi fost ei originii şi graiului p rintesc, caţ ă  

profesorul  moscopolean  Teodor  Anastasie  Cavalioti,  nu  pot  s  nu  fieă  

trata i  -  cum  a  şi  f cut  istoriografia  greac  -  drept  personalit iţ ă ă ăţ  

proeminente ale elenismului şi propagatori ai acestuia. Cel lalt aspect ală  

raporturilor  greco-române,  rela iile  dintre  diaspora  greac  din  rileţ ă Ţă  

române  şi  societatea  româneasc ,  a  fost  şi  el  cercetat  de  Victoră  

Papacostea, cu rezultate înnoitoare nu numai pentru istoria na ional ,ţ ă  

dar şi pentru istoria elenismului şi a Balcanilor în genere81. A acordat, 

cum vom vedea, în cursul de istoria românilor inut la Universitatea dinţ  

Bucureşti  în anii  1938-1940,  locul  cuvenit  grecilor constantinopolitani, 

imigra iei greceşti şi culturii elenice postbizantine, al c ror rol în via aţ ă ţ  

societ ii româneşti  a fost atât de important în secolele XVII-XVIII. A pusăţ  

în  eviden  originile  preponderent  epirote  ale  diasporei  greceşti  dinţă  

spa iul românesc şi consecin ele acestui fapt pentru Epir şi rile româneţ ţ Ţă  

deopotrivă82.  A  relevat  şi  reevaluat  rolul  unor  intelectuali  de  origine 

greac  stabili i  la noi în cultur  şi politică ţ ă ă83.  A pus într-o lumin  nouă ă 

componenta  româneasc  a  mişc rii  filelene  europene  şi  amploareaă ă  

particip rii  românilor,  ca  a  tuturor  balcanicilor  de  altfel,  la  mişcareaă  

eteristă84. C tre sfârşitul vie ii a elaborat, la solicitarea Institutului pentruă ţ  
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rela iile cu str in tatea, cea mai izbutit  schi  istoric  asupra rela iilorţ ă ă ă ţă ă ţ  

dintre români şi greci în decursul veacurilor din câte cunoaştem85.

A treia direc ie de cercet ri din activitatea ştiin ific  a lui Victorţ ă ţ ă  

Papacostea este  istoria înv mântului.ăţă  A cultivat-o de-a lungul întregii 

sale vie i, nu numai din obliga ie profesional , ci şi din imbold personal,ţ ţ ă  

cu interesul şi în elegerea pentru via a şi problemele şcolii a pedagoguluiţ ţ  

de voca ie care era.   S-a ocupat de istoria înv mântului  clerical  înţ ăţă  

România:  cu  prilejul  centenarului  Seminarului  Central,  la  care 

func ionase ca profesor,  a publicat,  împreun  cu Mihail  Regleanu, unţ ă  

masiv volum de documente referitoare la antecedentele, împrejur rile şiă  

importan a  întemeierii  acestui  aşez mânt  pentru  via a  spiritual  aţ ă ţ ă  

românilor86.  A publicat  documente şi  studii  referitoare la  istoria şcolii 

româneşti din Balcani, principalul instrument folosit de statul nostru în 

ac iunea de recuperare şi reintegrare a aromânilor în na iunea român .ţ ţ ă  

Corpusul de izvoare privitoare la redeşteptarea aromânilor, amintit mai 

sus, preg tit în colaborare cu acelaşi Mihail Regleanu, privea şi el, cuă  

prec dere, acest capitol din istoria înv mântului românesc. În ultimiiă ăţă  

ani de via , din îns rcinarea Academiei Române, a elaborat o amplţă ă ă 

lucrare  privitoare  la  istoria  înv mântului  din  ara  Româneasc  înăţă Ţ ă  

secolul al XVII-lea, ce urma s  serveasc  drept lucrare auxiliar  pentruă ă ă  

elaborarea viitorului tratat de istorie a României. Din p cate, nici această ă 

mare lucrare nu a  ajuns  s  vad ,  în  întregime,  lumina  tiparului.  Dină ă  

materia ei au ajuns s  vad  lumina tiparului, în timpul vie ii autorului sauă ă ţ  

postum,  câteva  studii  şi  articole  consacrate  unor  institu ii  şcolare,ţ  

personalit i, curente şi înfrunt ri de idei promovate de acestea, care auăţ ă  

condus la substan iala înnoire a reprezent rii acestui capitol de istorie aţ ă  

înv mântului  românesc.ăţă 87

Ca şi cursul de istorie a românilor în secolele XVII-XVIII, predat în 

anii  1938-1940,  studiile  privind  istoria  înv mântului  ilustreazăţă ă 

permanen a preocup rilor de ţ ă istorie na ionalţ ă în activitatea ştiin ific  aţ ă  

lui  Victor  Papacostea  şi  competen a  lui  în  acest  domeniu,  c ruia  îiţ ă  

apar in, fireşte, şi contribu iile sale cu caracter de consultan  solicitateţ ţ ţă  

de factori politici de decizie, articolele şi conferin ele destinate publiculuiţ  
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larg  în  vederea  îmbog irii  culturii  sale  istorice  ori  edific rii  opinieiăţ ă  

publice  asupra problemelor  actuale,  în  momente  de cump n  pentruă ă  

poporul  român.  Date  fiind  îns  importantele  implica ii  balcanice  aleă ţ  

fenomenului românesc în toate timpurile şi n zuin a programatic  a luiă ţ ă  

Victor  Papacostea de a le desluşi,  aceste lucr ri  sunt în acelaşi  timpă  

contribu ii  la  cercetarea  istoriei  celorlalte  popoare  balcanice.  Cum arţ  

putea fi  oare tratat  ca  o tem  de con inut  şi  interes  strict  na ională ă ţ ţ  

istoria unui aşez mânt pedagogic românesc ca Academia Domneasc  deă ă  

la Sfântul Sava, ctitorit  şi patronat , potrivit lui Victor Papacostea, deă ă  

Constantin  Brâncoveanu,  condus  de  înv atul  trapezuntin  Sevastosă ăţ  

Kiminitis, menit  s  dea, în limba elin , o temeinic  preg tire umanistă ă ă ă ă ă 

elevilor veni i din întreaga lume ortodox , dup  manuale de circula ieţ ă ă ţ  

panbalcanic , elaborate, între al ii,  de oameni ca Teofil  Coridaleu sauă ţ  

aromânul Teodor Anastasie Cavalioti, influen a i de curentele înnoitoareţ ţ  

de cugetare filozofic  din Europa occidental  ? ă ă

Interpret ri româneşti şi balcanice.ă  Factorul hot râtor care aă  

dat  îns  unitate  şi  autentic  noutate  istoriografic  unei  produc iiă ă ă ţ  

ştiin ifice atât de diverse şi rodnice sub raportul  contribu iei erudite, aţ ţ  

fost  concep ia  care a guvernat-o.  Considerarea istoriei  ca  o devenireţ  

necesar  şi  obiectiv ,  în  care  interac iunea  factorilor  geografici,ă ă ţ  

economici şi sociali joac  un rol dinamic fundamental, ideea caracteruluiă  

unitar  în  diversitate  al  lumii  balcanice,  din  care  decurge  principiul 

balcanologic  al  trat rii  unitare  şi  prin  prisma  factorilor  de  unitate  aă  

istoriei Peninsulei în ansamblu şi a fiec ruia dintre popoarele ei în parte,ă  

constatarea încadr rii românilor, în chip specific, în complexul de viaă ţă 

balcanic, toate acestea l-au condus pe Victor Papacostea la interpretarea 

personal , adesea înnoitoare, a unor aspecte, momente şi personalit iă ăţ  

din  istoria  na ional  şi  balcanic  în  genere.  Ne vom opri  în  cele  ceţ ă ă  

urmeaz  asupra  câtorva  dintre  cele  mai  importante  asemeneaă  

interpret ri istorice.ă

Una dintre problemele care l-au preocupat în mod deosebit a fost 

aceea  a  factorilor  determinan i  ai  unit ii  româneşti.  Sintetizândţ ăţ  
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rezultatele  cercet rilor  anterioare,  româneşti  şi  str ine,  c rora  le-aă ă ă  

ad ugat  constat ri  personale,  Victor  Papacostea  a  pus  în  evidenă ă ţă 

temeiurile  permanente,  naturale  şi  istorice,  ale  comunit ii  de destinăţ  

istoric  a  Transilvaniei  cu  celelalte  regiuni  româneşti  şi,  împreun  cuă  

acestea, cu lumea balcanică. Realit ile geografice, economice şi etniceăţ  

au impus Transilvaniei,  în pofida presiunilor centralizatoare venite din 

exterior, o evolu ie aparte de aceea a regatului maghiar propriu-zis maiţ  

întâi, de a Imperiului habsburgic mai târziu. Separat  de pusta panonică ă 

prin mlaştinile Tisei, închis  în cercul de mun i al Carpa ilor, str b tută ţ ţ ă ă  

spre apus numai de dou  c i de acces mai importante, dar spre sud şiă ă  

r s rit  de  dou zeci  şi  patru  de  trec tori  şi  defilee,  aflat  la  800  deă ă ă ă ă  

kilometri de Adriatica, dar numai la 400 de Marea Neagr , Transilvania aă  

constituit  întotdeauna  un  întreg  geografic,  legat  organic  de  araŢ  

Româneasc  şi de Moldova. Orientarea ei economic  a mers întotdeaunaă ă  

în aceast  direc ie şi nu înspre Apus; din punct de vedere metrologic şiă ţ  

fiscal,  Transilvania  a  avut  întotdeauna  un  sistem independent  de  al 

Ungariei  apusene.  Organizarea  politic  a  Transilvaniei,  voievodal  şiă ă  

cnezial , a fost şi ea diferit  de aceea a regatului maghiar propriu-zis,ă ă  

dar  similar  cu  aceea  a  rii  Româneşti  şi  Moldovei.  La  baza  ei  stă Ţă ă 

acelaşi element majoritar românesc, niciodat  asimilat etnic întru totulă  

de minoritatea cuceritoare. Cu r d cini str vechi în sistemul de ap rareă ă ă ă  

al statului dac, organizarea militar  a Transilvaniei a avut mult  vreme laă ă  

baz  tot  elementul  românesc,  care şi-a conservat,  în virtutea func ieiă ţ  

sale în sistemul defensiv transilv nean, redus adesea la resursele proprii,ă  

libert ile în zonele de antic  importan  strategic : Banatul, Ha egul,ăţ ă ţă ă ţ  

Bihorul,  ara  Bârsei,  F g raşul  şi  Maramureşul.  Aceste  regiuni  deŢ ă ă  

concentrare  româneasc  au  alimentat  cu  energiile  lor  întreaga  viaă ţă 

militar  şi  politic  a poporului  nostru şi  de dincoace de mun i.  Şi  peă ă ţ  

planul vie ii spirituale, prin ortodoxia de rit r s ritean a majorit ii etniceţ ă ă ăţ  

româneşti,  Transilvania  a  fost  orientat  divergent  fa  de  Ungariaă ţă  

panonic :  spre lumea balcanic .  Elementul  uman fundamental  care aă ă  

imprimat  Transilvaniei  evolu ia  autonom  a  fost  aşadar  elementulţ ă  

românesc, ai c ror exponen i str luci i au fost, în evul mediu, Corvineştii.ă ţ ă ţ  
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Atât  de  puternice  sunt  permanen ele  care  au  impus  Transilvanieiţ  

dezvoltarea  independent  de  a  Ungariei  apusene,  încât  îns şiă ă  

minoritatea  st pânitoare,  care  şi-a  asimilat  în  parte  nobilimeaă  

româneasc , a împ rt şit şi continuat cu tenacitate ap rarea statutuluiă ă ă ă  

de autonomie al acestei provincii istorice. Al turi de comunitatea etnică ă 

şi de limb , de unitatea spiritual , factorii geo-economici şi geo-politiciă ă  

au  determinat,  înc  din  secolul  al  XVI-lea,  în  condi ii  de  conjunctură ţ ă 

interna ional  favorabil ,  orientarea  eforturilor  politice  ale  multorţ ă ă  

domnitori  români  şi  principi  transilv neni  c tre  refacerea  integrit iiă ă ă  

dacice,  prin  unirea  Transilvaniei  cu  Moldova  şi  ara  Româneasc .Ţ ă  

Aceast  tendin  spre  unitatea  tuturor  provinciilor  istorice  româneştiă ţă  

este, aşadar, rezultatul ac iunii unor factori obiectivi, cu r d cini adânciţ ă ă  

în  realit ile  geografice,  economice,  etnice  şi  spirituale  şi  nicidecumăţ  

rodul unor voli ii individuale, subiective şi întâmpl toare. Prin explica iaţ ă ţ  

pe care i-o d , Victor Papacostea se al tur  istoricilor români şi str ini aiă ă ă ă  

vremii  sale  care  se  str duiau  s  l mureasc  în  chip  ştiin ifică ă ă ă ţ  

particularit ile vie ii de stat româneşti din evul mediu.ăţ ţ 88

În acelaşi spirit, el desluşeşte  sensul unirii Transilvaniei cu araŢ  

Româneasc  şi Moldova, sub sceptrul lui Mihai Viteazulă . Atribuit  de uniiă  

istorici  sentimentului  şi  idealului  unit ii  na ionale  de  care  ar  fi  fostăţ ţ  

animat marele erou,  de al ii  spiritului  s u de aventur  sau calculelorţ ă ă  

politice şi strategice, ale lui şi ale altor oameni de stat contemporani, 

fapta unificatoare a lui  Mihai  Viteazul  este,  pentru Victor  Papacostea, 

expresia cea mai str lucit , devenit  exemplar , a maturiz rii tendin eiă ă ă ă ă ţ  

obiective spre constituirea unui stat unitar în spa iul dacic, tendin  ceţ ţă  

r mâne dominant  în întreg secol al XVII-lea în via a politic  a poporuluiă ă ţ ă  

român. F r  a supraestima rolul politic al ideii unit ii de neam şi limb  aă ă ăţ ă  

românilor  de  pretutindeni,  în  care  vede  o  caracteristic  a  vie iiă ţ  

intelectuale şi  sufleteşti  din aceast  vreme, Victor Papacostea ine să ţ ă 

corecteze opinia acelor istorici ce contest  lui Mihai Viteazul sentimentulă  

unit ii  româneşti.  El  dovedeşte  c  voievodul  a  folosit  deliberatăţ ă  

conştiin a individualit ii etnice, a comunit ii de neam şi limb  şi a celeiţ ăţ ăţ ă  

religioase  cu  ceilal i  români,  de  care  erau  p trunşi  românii  dinţ ă  
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Transilvania, dându-le o finalitate politic  practic . Victor Papacostea areă ă  

meritul de a fi intuit şi caracterizat mai exact decât al i istorici sp rturaţ ă  

pe care Mihai Viteazul a f cut-o în constitu ia medieval  a Transilvanieiă ţ ă  

prin  înfiin area  mitropoliei  ortodoxe  din  Alba  Iulia  şi  emanciparea  deţ  

iob gie a preo ilor români ardeleni, eveniment epocal pentru restaurareaă ţ  

românimii  transilv nene  în  drepturile  ei  politice,  de  care  fuseseă  

deposedat  silnic şi pentru unificarea spiritual  a poporului nostru.ă ă 89

Preocupat  s  defineasc  ă ă locul  şi  rolul  românilor  în  istoria 

universal  în secolul al XVII-lea şi la începutul celui de-al XVIII-leaă , Victor 

Papacostea a izbutit s  dea una dintre cele mai str lucite interpret ri aleă ă ă  

politicii  interne  şi  externe  a  rilor  române  în  aceast  epoc .ţă ă ă 90 Deşi 

r mâne, sub raport metodologic, la mijloacele tradi ionale de informare,ă ţ  

sprijinindu-se aproape exclusiv pe sursele narative, el a pus în evidenţă 

mai  pregnant  şi  în  bun  m sur  altfel  decât  iluştri  precedesori  şiă ă ă  

succesori  rolul  factorilor  economici  şi  sociali  în  orient rile  politice  aleă  

vremii.  El  a  dezv luit  substratul  economic  al  renaşterii  militare  şiă  

ofensivei islamice în Europa, pe de o parte, al cruciadei târzii, ce i se 

opune, pe de alta. Obiectul înfrunt rii între otomani şi Europa creştin ,ă ă  

reprezentat  de Austria, Vene ia şi Polonia, apoi şi de Rusia care preiaă ţ  

succesiunea acesteia din urm , cu interesele lor, adesea divergente, aă  

fost: st pânirea Dun rii de mijloc şi a gurilor ei, controlul asupra M riiă ă ă  

Negre, st pânirea marelui drum polon de alt dat  care lega Baltica deă ă ă  

zona  pontic .  Aflate  în  centrul  zonei  de  înfruntare,  rile  româneă ţă  

constituiau excelente baze de aprovizionare pentru trupe şi de opera ii,ţ  

dar şi  teritorii  de exploatare economic ;  în consecin , ele nu puteauă ţă  

r mâne neutre. Interesele proprii le comandau ieşirea din orbita puteriiă  

otomane cu ajutorul  for elor centrale şi  vest-europene, mai târziu aleţ  

Rusiei, dar şi evitarea intr rii  în aceea a imperialismului “cruciat”. Deă  

aceea, românii au dus, cu inteligen  şi un sim  superior al realit ilor, oţă ţ ăţ  

politic  extern  de “bascul ”, oscilând între marile puteri, asociindu-li-seă ă ă  

pân  la cooperarea militar  în ac iuni r zboinice comune, dar urm rindă ă ţ ă ă  

cu tenacitate elul propriu al independen ei. Ideea transform rii rilorţ ţ ă ţă  

române,  eventual  integrate  în  unitatea  unei  ren scute  Dacii  care  să ă 
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înglobeze, potrivit indica iilor naturii şi istoriei, Transilvania, Moldova şiţ  

ara  Româneasc  într-un  stat  “tampon”  între  puterile  imperiale  înŢ ă  

conflict este o constant  a politicii  româneşti  în vremea studiat  şi  oă ă  

form  original  de promovare a ideii de echilibru european. Subliniereaă ă  

caracterului de politic  a intereselor de stat româneşti pe care l-au avută  

ac iunile militare şi diplomatice ale marilor noştri domnitori, de la Mihaiţ  

Viteazul pân  la instaurarea domniilor fanariote, aspect nu întotdeaunaă  

clar sesizat de str luci i istorici, este unul din meritele de c petenie aleă ţ ă  

lui Victor Papacostea.

Un altul este acela de a fi definit precis con inutul esen ial al ideiiţ ţ  

de independen  a rilor româneţă ţă , alc tuit din trei elemente: libertateaă  

economic ,  refacerea  integrit ii  teritoriale  şi  suveranitatea  de  fapt.ă ăţ  

Obiectivele  concrete  ale  programului  politic  implicat  de  idealul 

independen ei  astfel  concepute  erau,  potrivit  lui  Victor  Papacostea:ţ  

desfiin area  raialelor,  libertatea  de  naviga ie  pe  Marea  Neagr  şi  peţ ţ ă  

Dun re, fixarea unei frontiere pe linia de maxim  adâncime a fluviului,ă ă  

st pânirea  Bugeacului,  asigurarea  hotarului  r s ritean  pe  Nistru.ă ă ă  

Garantate – cele mai multe – prin pactul de la Adrianopol, în 1829, în 

m sura  coinciden ei  lor  cu  interesele  de  atunci  ale  Imperiului  arist,ă ţ ţ  

aceste obiective reprezint  de fapt dolean e româneşti permanente ceă ţ  

pot fi urm rite de la prima confruntare cu expansiunea otoman  a riloră ă ţă  

române. În aceast  lumin , pactul de la Adrianopol nu apare numai ca ună ă  

început  al  emancip rii  noastre  de  sub  domina ia  otoman  şi  deă ţ ă  

reintegrare  în  ritmul  de  dezvoltare  al  Europei  moderne,  datorat 

bun voin ei marilor puteri şi eforturilor unei genera ii de patrio i, ci dreptă ţ ţ ţ  

împlinirea,  înc  nu des vârşit ,  a  unei  str vechi  aspira ii  a  întreguluiă ă ă ă ţ  

popor român, rezultatul unui effort politic şi militar de veacuri.

În cadrul mişc rii de cruciad , domnii români apar îns  nu numaiă ă ă  

ca exponen i ai propriului lor popor, ci şi ca purt tori de cuvânt ai tuturorţ ă  

creştinilor de rit r s ritean din Peninsula Balcanic  ocupat  de otomani.ă ă ă ă  

Ei devin, datorit  regimului de relativ  independen  de care se bucură ă ţă ă 

rile române, protectorii şi conduc torii viitoarei insurec ii anti-islamiceţă ă ţ  

a întregii lumi balcanice ortodoxe, grupate în jurul lor şi sunt investi i caţ  
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atare  de  puterile  europene.  Ocupându-se  de  acest  aspect,  Victor 

Papacostea  ajunge  s  discute  problema,  atât  de  viu  dezb tut  înă ă ă  

istoriografia noastr , mai ales de la Nicolae Iorga încoace,  a  ă prelu riiă  

moştenirii  bizantine  de  c tre  româniă .  El  are  meritul  de  a  fi  pus  în 

adev rata  ei  lumin  şi  în  dimensiunile  exacte  aceast  realitate,ă ă ă  

analizând mai ales cazul tipic al lui Şerban Cantacuzino, nu întotdeauna 

bine  în eles  de  istorici.  Potrivit  lui  Victor  Papacostea,  dupţ ă 

instrumentalizarea  patriarhiei  ecumenice  şi  cucerirea  Peninsulei 

Balcanice de c tre otomani, rile române au devenit într-adev r centrulă ţă ă  

ortodoxiei libere, locul de refugiu şi regrupare a for elor lumii ortodoxe,ţ  

focare de unde radiaz  cultura şi spiritualitatea post-bizantin , atât înă ă  

forma elenismului,  cât şi  în aceea a slavonismului  şi  a creştinismului 

oriental. Se poate afirma c  domnii români au preluat func ia spiritual  şiă ţ ă  

cultural  a bazileilor  bizantini  în raport  cu biserica şi  cultura creştină ă 

ortodox  pe  care  le-au  protejat,  stimulându-le  dezvoltarea  în  întregă  

spa iul  dominat  odinioar  de Imperiul  constantinopolitan.  Nu poate fiţ ă  

vorba  îns  de  preluarea  func iei  politice  a  acestuia  de  c tre  domniiă ţ ă  

români, de manifestarea unui imperialism bizantin pe baze româneşti. 

Chiar dac  unii dintre voievozii noştri au dat cur ilor lor un aspect şi ună ţ  

stil  imperial  bizantin,  chiar  dac  au fost  tenta i  de gândul  ascuns  ală ţ  

restaur rii Imperiului ortodox şi încuraja i în ambi iile lor de str ini, deă ţ ţ ă  

factori  politici  apuseni  şi  de  ierarhi  ortodocşi,  ideea  bizantin  nu  aă  

devenit niciodat  un element definitoriu şi o constant  a politicii riloră ă ţă  

române.  “Am  spus  şi  alt  dat  convingerea  mea  –  scrie  Victoră ă  

Papacostea despre cel mai «bizantin» dintre domnii rii Româneşti – cŢă ă 

ac iunea politic  a lui Şerban Cantacuzino urm reşte cu tenacitate douţ ă ă ă 

idealuri.  Unul  minimal,  imediat:  consolidarea  statului  muntean  prin 

asigurarea independen ei şi integrit ii lui teritoriale; altul îndep rtat şiţ ăţ ă  

m re  – legat de ac iunea general  a creştinilor împotriva Islamului – şiă ţ ţ ă  

care  l-ar  fi  dus,  pe  valul  unei  mari  mişc ri  balcanice,  c tre  tronulă ă  

str moşilor s i, în Bizan ul eliberat. A crezut şi a lucrat metodic pentruă ă ţ  

ambele.  A  avut  îns  viu  sim ul  realit ilor,  toat  puterea  judec ii  şiă ţ ăţ ă ăţ  

pruden a pentru a nu expune prin vreo greşeal  ara primejdiilor, iar peţ ă ţ  
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sine râsului posterit ii”ăţ 91. Şi, în alt  parte, caracterizând anacronismulă  

ideii bizantine pentru întreaga lume balcanic : “Ideea bizantin  era, înă ă  

secolul al XVII-lea, visul unei elite intelectuale greceşti, care credea că 

poate reînvia Bizan ul pe temeiul mişc rii popoarelor balcanice. Aceastaţ ă  

era  –  repet  –  o  iluzie  romantic ;  în  realitate,  mişcarea  popoareloră  

balcanice avea finalitatea ei, opus  cu totul şi Stambulului musulman şiă  

Bizan ului  de  alt dat .  Aceast  mişcare  con inea  în  germene  ideeaţ ă ă ă ţ  

eliber rii popoarelor pentru ele însele iar nu pentru o nou  robie.”ă ă 92

Sub  formele,  derutante  pentru  unii  istorici,  ale  monarhiei 

“bizantine”  Victor  Papacostea  încearc  s  surprind  ă ă ă procesul  real  al 

tranzi iei de la monarhia feudal  la cea absolut  în secolele al XVII-lea şiţ ă ă  

al XVIII-lea în rile româneţă . El are meritul de a fi c utat s  definească ă ă 

atât  identitatea  de  esen ,  cât  şi  particularit ile  realiz rii  acesteiţă ăţ ă  

tranzi ii  la  noi  în  raport  cu  procesul  similar  din  Europa  apusean ,ţ ă  

punându-i în eviden  cauzalitatea complex , explica iile şi implica iileţă ă ţ ţ  

sociale şi economice, con inutul şi sensul istoric specific, determinate deţ  

condi iile şi tradi iile locale, de contextul de istorie universal  în care seţ ţ ă  

desf şoar .  F r  s  fie  nici  complet ,  nici  definitiv ,  analiza  sa  eă ă ă ă ă ă ă  

nuan at ,  intui iile  juste,  optica  ştiin ific  şi  deschiz toare  de  noiţ ă ţ ţ ă ă  

perspective pentru cercetare.

Potrivit lui Victor Papacostea, la noi, ca pretutindeni, trecerea la 

absolutism  s-a  f cut  prin  aplicarea  unui  program  de  modernizare,ă  

împotriva rezisten ei reprezentan ilor vechiului regim, marea boierime şiţ ţ  

cu sprijinul “oamenilor noi”. Elementele esen iale ale acestui program auţ  

fost;  constituirea  unor  monarhii  cu  succesiune  dinastic ,  reformareaă  

corespunz toare  centraliz rii  a  aparatului  de  stat,  încurajarea  unuiă ă  

anumit mercantilism, extinderea fiscalit ii  asupra aristocra iei  agrare,ăţ ţ  

crearea, pe lâng  oastea de ar , a unei armate compuse din militari deă ţ ă  

carier . Condi iile istorice în care s-a încercat opera novatoare şi care i-ă ţ

au  impus  limitele  caracteristice  sunt:  presiunea  politic  şi  militară ă 

turceasc , încadrarea rilor noastre în sistemul economic otoman, lipsaă ţă  

unei  burghezii  româneşti  puternice.  Început  în  cadrul  mişc rii  deă  

emancipare  de sub tutela  Por ii,  cu  concursul  marilor  puteri  creştineţ  
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angajate  în  lupta  anti-islamic ,  de  cruciad ,  pe  care  trebuia  s  oă ă ă  

serveasc , procesul de tranzi ie de la monarhia feudal  la cea modernă ţ ă ă 

s-a des vârşit, în rile române, în numele Imperiului otoman şi în spiritulă ţă  

intereselor sale, prin fanario i. Menit s  dea monarhiei româneşti for  şiţ ă ţă  

demnitate na ional , dac  nu chiar grandoarea neo-bizantin , el a sfârşitţ ă ă ă  

prin  a  o  transforma  într-o  func ie  administrativ  încredin at  deţ ă ţ ă  

st pânitorul islamic unui demnitar creştin, dar str in dup  neam şi limb .ă ă ă ă  

Trebuie  s  remarc m,  din  capul  locului,  obiectivitatea  şi  fine eaă ă ţ  

intelectual  cu care s-a oprit asupra acestui proces, atât de complex şiă  

susceptibil de interpret ri foarte subiective, istoricul român.ă

Vom st rui,  pentru  a  le  ilustra,  asupra modului  în  care Victoră  

Papacostea prezint  politica economic  şi social  promovat  de domniiă ă ă ă  

de  la  sfârşitul  secolului  al  XVII-lea  şi  începutul  celui  de-al  XVIII-lea, 

încadrând-o în evolu ia general  a lumii balcanice. El arat  c , în acestţ ă ă ă ă 

perioad , se poate vorbi, p strând desigur propor iile cuvenite, de ună ă ţ  

anumit  mercantilism  românesc,  similar  celui  din  Europa  apusean ,ă  

încurajat de to i domnii români, care au fost ei înşişi mari produc tori şiţ ă  

comercian i,  dar  mai  ales  de  Gheorghe  Duca  şi  de  Constantinţ  

Brâncoveanu.  Rolul  burgheziei  occidentale  l-au jucat  la  noi  nobilimea 

autohton  mercantilizat ,  asociat  în  interese  şi  adesea  legat ,  prină ă ă ă  

înrudiri de familie, de agen ii capitalismului incipient sud-est european,ţ  

în marea lor majoritate greci, dar şi balcanici greciza i mai mult sau maiţ  

pu in profund. Afluxul acestora din urm  în ara Româneasc  şi Moldova,ţ ă Ţ ă  

afirmarea lor tot mai puternic  în via a economic  şi de stat, ca şi reac iaă ţ ă ţ  

împotriva lor din partea boierimii p mântene, sunt constante în istoriaă  

secolului  al  XVII-lea  şi  tr s tura  dominant  a  celui  de  al  XVIII-lea.ă ă ă  

Asem nat  de un exponent al acestei reac ii boiereşti – Ion Neculce – cuă ă ţ  

o calamitate natural , invazia grecilor este de fapt consecin a istorică ţ ă 

inevitabil  a  încadr rii  rilor  române  în  sistemul  otoman,  în  careă ă ţă  

simbioza  greco-turc  alc tuia  un  element  structural  şi,  totodat ,  aă ă ă  

renaşterii economice a elenismului ca principal factor dinamic în Imperiu, 

dup  intrarea acestuia în rela ii normale cu lumea european . F r  să ţ ă ă ă ă 

modifice  radical  structura  agrar  a  societ ii  româneşti,  grecii  auă ăţ  
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contribuit  la  disolu ia  vechiului  regim,  la  naşterea  unei  economiiţ  

burgheze şi la integrarea noastr  în circuitul economic interna ional. Eiă ţ  

au participat, în m sura în care s-au românizat, aşezându-se definitiv înă  

rile noastre, la naşterea unei noi nobilimi, din care în mare m sur  auţă ă ă  

ieşit şi pe care s-au sprijinit domnii în tendin a lor c tre modernizare şiţ ă  

independen .  Ei  au fost,  chiar  p strându-şi  individualitatea  etnic  şiţă ă ă  

cultural ,  atât  factori  de disolu ie  a  vechiului  regim,  cât  şi  elementeă ţ  

constructive şi novatoare, purt toare ale unei mentalit i noi, ale ideiloră ăţ  

înaintate din centrele burgheze ale Apusului  cu care erau, prin îns şiă  

func ia lor economic , în contact. Privit  din acest punct de vedere şi înţ ă ă  

aceast  faz  istoric ,  reac ia  boierimii  p mântene  împotriva  greciloră ă ă ţ ă  

apare ca o expresie a for elor conservatoare, ostile înnoirii, aşa cum oţ  

ar taser , dealtfel, iluştri istorici români.ă ă

Victor  Papacostea  disociaz  îns  acest  elenism,  progresist  şiă ă  

constructiv prin esen a lui şi care şi-a continuat rolul istoric şi în secolulţ  

al XVIII-lea, de fanariotism. F r  s  conteste nici un moment rolul pe careă ă ă  

domniile fanariote l-au avut în distrugerea regimului nobiliar, nici opera 

reformatoare şi de modernizare încercat  de unii dintre reprezentan iiă ţ  

fanariotismului  –  ca  Mavrocorda ii  –  inspira i  de  ideile  despotismuluiţ ţ  

luminat occidental,  el  ine s  aduc  necesarul  corectiv  judec ii  multţ ă ă ăţ  

prea generoase formulate de unii  cercet tori  români  şi  str ini  asupraă ă  

acestui  fenomen  istoric,  odinioar  comb tut  în  chip  exagerat.  Victoră ă  

Papacostea arat  c  sensul  principal  al  fanariotismului  r mâne totuşiă ă ă  

extinderea  monarhiei  despotice  otomane  asupra  rilor  române,ţă  

provincializarea  lor  fa  de  Imperiul  turcesc.  Instaurarea  domniilorţă  

fanariote a dus la pierderea capacit ii de ini iativ  politic  din parteaăţ ţ ă ă  

acestora,  iar  impunerea  monopolului  turcesc,  care  o  înso eşte,  aţ  

determinat stagnarea dezvolt rii lor economice. Bunele inten ii ale unoraă ţ  

dintre domnii fanario i care au administrat rile române, eforturile lor deţ ţă  

a  contribui  la  reala  lor  dezvoltare  şi  modernizare  au  fost  grevate  şi 

învinse de tarele regimului politic pe care ei îl reprezentau, “regim politic 

desprins  din  lumea  în  dec dere  a  Bizan ului  şi  degradat  înc  prină ţ ă  

simbioza de veacuri cu regimul sultanilor”93. Modernizarea fanariot  nuă  
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se f cea, ca în Europa apusean , prin for ele l untrice ale na iunii,  ciă ă ţ ă ţ  

printr-o ac iune ordonat  de puterea suzeran  şi prin elemente str ine.ţ ă ă ă  

În aceste condi ii, reac ia elementului feudal autohton, oricât ar p rea deţ ţ ă  

reac ionar  acesta,  trebuie apreciat  –  sus ine Victor  Papacostea –  nuţ ă ţ  

numai prin prisma interesului de clas  lezat, ci şi ca reac ia fireasc  aă ţ ă  

singurului factor conştient de primejdia ce vine asupra rii, a clasei careţă  

întemeiase şi p strase, prin veacuri de lupt , statul. Împotriva regimuluiă ă  

politic  fanariot  se  ridic  nu  numai  exponen ii  for elor  conservatoare,ă ţ ţ  

boierimea p mântean , ci şi aceia ai for elor progresiste, atât româneşti,ă ă ţ  

cât şi elenice. Un exemplu caracteristic în acest sens este ataşamentul 

lui Dionisie Fotino, reprezentant al grecit ii provinciale, moraite, ostileăţ  

Fanarului,  pentru  Constantin  Filipescu,  şeful  opozi iei  p mânteneţ ă  

româneşti din vremea lui Caragea Vodă94. Expresia cea mai elocvent  aă  

disocierii între elenism şi fanariotism o constituie Eteria îns şi, a c reiă ă  

adversitate  fa  de  regimul  fanariot  apare  în  termeni  pregnan i  înţă ţ  

proclama iile lui Alexandru Ipsilanti. S  mai not m, în sfârşit, c  Victorţ ă ă ă  

Papacostea  nu omite  s  pun  în  lumin  complicitatea  unei  p r i  dină ă ă ă ţ  

boierimea româneasc  cu fanariotismul, dup  cum nu trece cu vedereaă ă  

detaşarea de acest regim a unora dintre reprezentan ii lui, câştiga i deţ ţ  

cauza luptei anti-otomane.

Un alt merit al lui Victor Papacostea este acela de a fi eviden iatţ  

rolul  aromânilor  ca  agen i  ai  capitalismului  în  Peninsula  Balcanicţ ă. 

Explicând voca ia burghez  a aromânilor prin factori istorici formativi deţ ă  

lung  durat , lega i de particularit ile vie ii lor pastorale – conservareaă ă ţ ăţ ţ  

unor largi libert i  şi autonomii,  st pânirea drumurilor şi  libertatea deăţ ă  

circula ie, dezvoltarea colportajului comercial aromânesc, în chip firesc,ţ  

prin  industriile  secundare practicate  pe lâng  oierit  –  el  a  identificată  

totodat  factorul conjunctural care a dat acestei voca ii putin a de a seă ţ ţ  

realiza  grabnic  –  deplasarea  drumului  comercial  ce  lega  Vene ia  deţ  

Orient prin zonele locuite de aromâni în regiunea Epirului şi Macedoniei. 

Aromânii au devenit astfel principalii agen i ai comer ului între Apus şiţ ţ  

R s rit şi au acumulat capitaluri uriaşe. Au dezvoltat, în secolele XVII-ă ă

XVIII,  oraşe,  adev rate  burguri,  ca  Moscopole  şi  Aminciu  (Metzovon),ă  
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adev ratele  metropole  ale  Peninsulei  Balcanice.  O  dezvoltareă  

intelectual  corespunz toare s-a produs aici, s-a întemeiat o tipografie şiă ă  

o şcoal  superioar , Noua Academie. Moscopole a devenit un focar ală ă  

ideilor înaintate ale luminilor, prelucrate, în spirit eclectic, sub forma unui 

umanism creştin, inspirat din ideile lui Malebranche, Descartes, Leibniz, 

Wolff, Gassendi, de oameni ca Teodor Anastasie Cavalioti. În chip firesc, 

aromânii  au  devenit,  prin  urbanizare  şi  îmburghezire,  agen i  aiţ  

elenismului. Apelul la limba elin  ca limb  de civiliza ie şi cultur  nu seă ă ţ ă  

explic ,  arat  Victor  Papacostea,  numai  prin  domina ia  politic  şiă ă ţ ă  

bisericeasc  a acestei limbi în urma simbiozei greco-otomane, ci şi prină  

virtu iile ei, atât ca instrument al vie ii comerciale, cât şi ca instrumentţ ţ  

de cultur  superioar . Adoptând elenismul cultural, aromânii au p strată ă ă  

totuşi  conştiin a  şi  mândria  individualit ii  lor  etnice.  Faptul  reieseţ ăţ  

limpede  din  mişcarea  de  redeşteptare  na ional  aromâneascţ ă ă 

înregistrat  în  rândurile  aromânilor  emigra i  în  Austria,  în  urmaă ţ  

distrugerii oraşelor lor de bandele islamice albaneze ale lui Ali Paşa. Este 

meritul lui Victor Papacostea de a fi pus în lumin , el cel dintâi, resortulă  

social şi economic al acestei mişc ri, explicate pân  atunci numai prină ă  

contactele cu Şcoala ardelean . Func ia de agen i ai economiei burghezeă ţ ţ  

au avut-o aromânii, al turi de greci, şi în Imperiul austriac, cu deosebireă  

în Ungaria, unde au contribuit la dizlocarea vechii feudalit i agrarieneăţ 95.

Emanciparea popoarelor creştine din Balcani de sub autoritatea 

Imperiului otoman, care devenise o piedic  în dezvoltarea lor, este o altă ă 

tem  c reia  Victor  Papacostea  i-a  acordat  aten ie  deosebit .  Contrară ă ţ ă  

altor istorici, el a subliniat  caracterul panbalcanic şi creştin al mişc riiă  

eteriste de la 1821, în care nu a v zut o mişcare pur greceasc , ci oă ă  

încercare de a grupa, sub drapelul elenic şi prin ini iativa în primul rând aţ  

grecilor, toate for ele unei “cruciade” balcanice. Sprijinindu-şi aser iuneaţ ţ  

pe m rturiile contemporane, provenite de la înşişi conduc torii Eteriei şiă ă  

de la urmaşii lor imedia i, el a pus totodat  în eviden  faptul c  aceastţ ă ţă ă ă 

coali ie  balcanic  şi  creştin  a cuprins  în sine germenele mişc rii  deţ ă ă ă  

redeşteptare na ional  a tuturor  popoarelor  din  Peninsul  şi  a  ar tatţ ă ă ă  

cum, în fapt, principiul libert ii na ionale a devenit, foarte curând, unulăţ ţ  
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de diviziune şi învr jbire. Grecii au lansat “marea idee” a reconstituiriiă  

Bizan ului în forma na ionalizat  a unui stat elenic, bulgarii au cultivatţ ţ ă  

tendin a  refacerii,  în  forme  na ionale  nejustificate  de  realit ileţ ţ ăţ  

contemporane şi str ine de modelul istoric, a vechiului Imperiu bulgar,ă  

sârbii s-au l sat domina i de n zuin a restaur rii vechiului regat de alură ţ ă ţ ă ă 

imperial  al lui Duşan, iar românii şi-au urmat, prin Tudor Vladimirescu,ă  

elurile  propriei  eliber ri,  detaşându-se  de eteriştii  greci,  atunci  cândţ ă  

soarta  idealului  na ional  legitim p rea primejduit ,  în vreme ce chiarţ ă ă  

aromânii  au c utat s  se emancipeze de elenism, chemând în sprijină ă  

protec ia  lui  Napoleon  al  III-lea  şi  urm rind  crearea  unui  principatţ ă  

independent.  Unul  dintre  meritele  lui  Victor  Papacostea  este  de  a  fi 

dovedit  c  şi  albanezii  au  avut,  în  ansamblul  coali iei  eteriste,  peă ţ  

reprezentan ii lor, nu numai ca “arn u i” mercenari, ci  ca grup politicţ ă ţ  

purt tor al ideii na ionale albaneze, reprezentat de Naum Vechilhardgiă ţ 96.

Istoric al  culturii.  Victor  Papacostea s-a ocupat cu deosebită 

aten ie  şi  cu  rezultate  înnoitoare  nu  numai  sub raportul  erudi iei  deţ ţ  

fenomenul cultural românesc şi balcanic în genere în perioada secolelor 

al XVII-lea – al XIX-lea. Legând evolu ia culturii, urm rite cu prec dere înţ ă ă  

domeniul  istoriei  înv mântului,  de  fenomenul  politic,  social  şiăţă  

economic, el a pus în eviden , într-un cadru larg de istorie universal ,ţă ă  

tendin ele  majore ale vie ii  intelectuale  din spa iul  sud-est  european.ţ ţ ţ  

Începute din anii tinere ii sale, aceste preocup ri au constituit domeniulţ ă  

major  al  realiz rii  sale  ştiin ifice.  Studiile  asupra  înv mântuluiă ţ ăţă  

românesc,  elaborate  în  ultimii  ani  de  via ,  dau  m sura  deplin  aţă ă ă  

maturit ii sale creatoare. Ne vom opri în continuare asupra principalelorăţ  

sale contribu i, urmând ordinea cronologic  a tematicii abordate.ţ ă

Stabilind, pe baza unei reexamin ri critice a surselor, existen aă ţ  

unei şcoli de limb  şi cultur  slavon  la Târgovişte, înainte de anul 1650,ă ă ă  

Victor Papacostea încadreaz  întemeierea acestei şcoli în ă mişcarea mai 

ampl  de restaurare a slavonismului cultural în rile noastre în vremeaă ţă  

lui Matei Basarab. Triumful temporar al slavonismului la Târgovişte este 

expresia biruin ei vechii aristocra ii de tradi ie cultural  slav , împotrivaţ ţ ţ ă ă  
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elementului grecesc în prima jum tate a secolului al XVII-lea. Exponentulă  

politic al mişc rii tradi ionaliste anti-greceşti, care a grupat la început, înă ţ  

jurul  marii  boierimi  p mântene şi  boierimea mic  şi  pe rani,  a fostă ă ţă  

Matei  Basarab,  adversar  hot rât  al  agen ilor  încadr rii  noastre  înă ţ ă  

sistemul economic otoman, elementele greceşti. Exponentul cel mai de 

seam  al  curentului  tradi ionalist,  slavon,  în  cultur  este  cumnatulă ţ ă  

domnului,  marele  c rturar  Udrişte  N sturel,  patronul  noii  şcoli.ă ă  

Reorganizarea  înv mântului  slavon,  înso it  de  m suri  pentruăţă ţ ă ă  

înviorarea tiparului, a permis preg tirea cadrelor şi mijloacelor necesareă  

acelei  renaşteri  slavo-române  din  secolul  al  XVII-lea  care  şi-a  f cută  

sim it  influen a şi în afara hotarelor rii, în aria cultural  creştin  deţ ă ţ ţă ă ă  

limb  slav .  Victor  Papacostea a pus în lumin  caracterul  trec tor  ală ă ă ă  

acestei reînfloriri, cea din urm , a slavonismului, condamnat de îns şiă ă  

desf şurarea implacabil  a  istoriei.  El  i-a  relevat  îns  în  acelaşi  timpă ă ă  

efectele în dezvoltarea culturii  noastre:  prin lexicoanele şi  gramaticile 

l sate, şcoala de la Târgovişte a preg tit bazele înv mântului în limbaă ă ăţă  

român .  Op iunea  lui  Udrişte  N sturel,  mare  admirator  al  limbii  şiă ţ ă  

literaturii  latine şi profund ataşat de ideea romanit ii  noastre, pentruăţ  

limba  slav ,  ca  limb  a  culturii  superioare,  nu  este  nici  o  simplă ă ă 

preferin  personal  de intelectual, nici rezultatul unei orient ri estetico-ţă ă ă

literare greu de în eles din partea unui c rturar de valoarea sa. Ea apare,ţ ă  

în urma analizei  lui  Victor  Papacostea, drept efectul  tradi ionalismuluiţ  

s u  aristocratic,  manifestat  în  sprijinul  vremii  şi  al  locului  unde  şi-aă  

desf şurat via a şi activitatea. Ea cap t  astfel, ca op iune a unei întregiă ţ ă ă ţ  

clase  conduc toare,  o  explica ie  cu  adev rat  ştiin ific ,  menit  să ţ ă ţ ă ă ă 

restituie  personalit ii  înv atului  medieval  dimensiunile  reale  şi  s -iăţ ăţ ă  

releve  angajamentul  existen ial,  politic  şi  spiritual,  în  favoareaţ  

independen ei statului muntean şi pentru ortodoxie, în formele pe careţ  

în elegea s  le dea acestora clasa şi partidul c rora el le apar ineaţ ă ă ţ 97.

Victor Papacostea are meritul de a fi pus în lumin  existen a unuiă ţ  

al  doilea aşez mânt pedagogic în vremea domniei  lui  Matei  Basarab.ă  

Este vorba,  de ast  dat ,  de un adev rat  colegiu,  de o institu ie  deă ă ă ţ  

înv mânt superior – în sensul vremii – şi anume de ăţă Şcoala greac  şiă  
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latină de la Târgovişte, întemeiat  de umaniştii  greci hio i  Pantelimonă ţ  

Ligaridis  şi  Ignatie  Petri is,  cu  concursul  postelnicului  Constantinţ  

Cantacuzino, în toamna anului 1646. Încercând s  desluşeasc  sensulă ă  

istoric  al  apari iei  acestei  şcoli,  de  tip  umanist  şi  occidental,  Victorţ  

Papacostea  întreprinde  o  profund  incursiune  în  via a  cultural  şi  aă ţ ă  

întregului Sud-Est european al vremii, cu temeiurile ei social-economice 

şi  politice. Contribu ia sa nu este numai de istorie româneasc , ci  deţ ă  

istorie  balcanic  şi  chiar  universal  în  sensul  cel  mai  autentic  ală ă  

termenului. El arat  c , pe de o parte, ă ă Şcoala greac  şi latină ă ocrotit  deă  

postelnicului Cantacuzino marcheaz  ă începutul afirm rii la noi a aceluiă  

curent  cultural  neo-bizantin,  de  expresie  greac ,  în  fa a  c ruia  vaă ţ ă  

sucomba slavonismul proteguit  de Udrişte  N sturel.  Pe de alt  parteă ă  

îns , noua şcoal  are acelaşi caracter tradi ionalist şi aristocratic ca şiă ă ţ  

cea de mai înalt  slovenie. Organizat  dup  modelul colegiilor iezuite,ă ă ă  

bazat  în  primul  rând pe înv mântul  teologic  şi  umanist,  neglijândă ăţă  

disciplinele  ştiin ifice  pozitive,  şcoala  muntean  era  dominat  deţ ă ă  

personalitatea unui intelectual complex, Pantelimon Ligaridis, format în 

Institutul  Sfântul  Atanasie  de  la  Roma  şi  agent  al  contrareformei  în 

lumea oriental . În spatele s u se g sea aşadar o for  conservatoareă ă ă ţă  

mult mai puternic , de anvergur  european , catolicismul. Continuând oă ă ă  

veche tradi ie a politicii pontificale, Pantelimon Ligaridis avea misiuneaţ  

s  contribuie la apropierea întregului Orient ortodox, post-bizantin, deă  

Roma.  Dup  ce  eşuase  la  Constantinopol,  el  a  g sit  în  mediulă ă  

conservator  al  capitalei  lui  Matei  Basarab posibilitatea de a-şi  împlini 

misiunea, luptând împotriva neo-aristotelismului de tradi ie padovan  şiţ ă  

a  influen elor  reformate,  promovate  cu  succes  de Teofil  Coridaleu  înţ  

spa iul ortodox. Şcoala de la Târgovişte a putut opune, prin înv mântulţ ăţă  

latin pe care l-a dezvoltat, o serioas  concuren  puterii de atrac ie aă ţă ţ  

institu iilor  de  înv mânt  reformate  din  Transilvania  ce  atr geau  peţ ăţă ă  

tinerii  români  dornici  s  capete o  instruc ie  latin .  Adecvat  nevoiloră ţ ă ă  

statului  muntean  al  vremii,  întemeiat  pe  recrudescen a  for elorţ ţ  

conservatoare şi reac ionare, ţ Şcoala greac  şi latină ă a avut totuşi şi un 

rol pozitiv în dezvoltarea culturii noastre. Ea a preg tit intelectual epocaă  

220



325 221

de  intens  activitate  cultural  inaugurat  dup  1679  de  Şerbană ă ă ă  

Cantacuzino şi foştii s i colegi, forma i în aceast  şcoal  şi continuată ţ ă ă ă 

apoi de Constantin Brâncoveanu. Ea a contribuit la crearea atmosferei 

favorabile pentru traducerea  Îndrept rii  legiiă  şi codificarea dreptului în 

ara  Româneasc .  În  sfârşit,  se  poate  presupune  c ,  prin  DaniilŢ ă ă  

Panonianul, fostul ei elev, ea a avut un rol în combaterea influen elorţ  

calvine dincolo de mun i. Prin studiul asupra ţ Şcolii greceşti şi latine de la 

Târgovişte,  Victor  Papacostea  a  fundamentat  aşadar  în elegereaţ  

ştiin ific  mai profund  a unui capitol de cel mai mare interes din via aţ ă ă ţ  

cultural  româneasc  şi sud-est european  în genereă ă ă 98.

Supunând  unui  examen  critic  cu  totul  remarcabil  izvoarele  şi 

literatura  ştiin ific  modern  referitoare  la  ţ ă ă întemeierea  Academiei 

greceşti  de la Sfântul Sava,  Victor  Papacostea a dovedit,  dup  opiniaă  

noastr ,  cu  deplin  îndrept ire,  c  aceast  institu ie  de  înv mântă ă ăţ ă ă ţ ăţă  

superior a fost creat  nu de Şerban Cantacuzino, cum se crezuse, ci deă  

Constantin  Brâncoveanu,  c tre  1695.  Nu vom încerca  s  relu m aiciă ă ă  

discu ia  acestei  probleme  controversate,  s  examin m  contra-ţ ă ă

argumentele  care  au fost  opuse amplei  sale  demonstra ii  în  sprijinulţ  

ipotezei avansate99. Ele merit  o dezbatere aparte, de propor ii mai largi.ă ţ  

Ne vom m rgini totuşi s  atragem aten ia asupra faptului c  istoriculă ă ţ ă  

român, spre deosebire de cei care l-au precedat şi chiar de unii dintre 

oponen ii s i mai recen i, are meritul de a fi analizat izvoarele privitoareţ ă ţ  

la întemeierea Academiei greceşti nu numai ca pe nişte simple vehicule 

de  informa ie,  ce  reflect  exact  evenimentele,  consemnându-leţ ă  

axiomatic obiectiv, ci le-a considerat şi pe ele fapte istorice, documente 

de  mentalitate,  reflectând  întâmpl rile  în  lumina  unor  tendin e  şiă ţ  

interese explicabile istoric. El a dep şit astfel mentalitatea pozitivist  şiă ă  

filologic  îngust  în metodica cercet rii surselor, împlinind-o fireşte şi nuă ă ă  

contestându-i îndrept irea în limitele care-i sunt proprii. Dar dincolo deăţ  

valabilitatea sau nu a rezultatului care a ajuns în problema de cronologie 

discutat , în fond de importan  secundar , r mâne un bun câştigat ală ţă ă ă  

istoriografiei  noastre şi  al  celei  sud-est europene în genere,  modul  în 

care  el  a  înf işat  şi  explicat  sensul  istoric  al  noului  aşez mânt  deăţ ă  
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cultur .  Potrivit  lui  Victor  Papacostea,  Academia de la Sfântul  Sava aă  

promovat un înv mânt “modern”, întemeiat pe libertatea de gândire şiăţă  

pe  studiul  ştiin elor  pozitive  –  geografia,  fizica,  matematica,  ştiin eleţ ţ  

naturale  şi  astronomia.  Opus  mentalit ii  scolastice  şi  teologice  înă ăţ  

genere, ea a cultivat neoaristotelismul coridalean, a încurajat, în limitele 

posibile ale timpului, laicizarea cuget rii şi deschiderea c tre curenteleă ă  

de  idei  înnoitoare  venite  dinspre  Europa  apusean ,  dinspre  Vene ia,ă ţ  

Padova,  Viena,  Leipzig,  iar  mai  târziu  dinspre  Fran a.  Statutul  politicţ  

autonom al  rii  Româneşti  a fos condi ia  care a permis dezvoltareaŢă ţ  

acestui  înv mânt  de  tip  nou  pe  p mântul  ei  ospitalier,  unde  s-auăţă ă  

regrupat for ele intelectuale cele mai înaintate ale Orientului  ortodox.ţ  

Prefacerile adânci sociale şi economice ale societ ii noastre, afirmareaăţ  

noii  nobilimi  mercantilizate,  creşterea  rolului  elementului  burghez 

balcanic,  predominant  grecesc,  în  felul  evocat  mai  sus,  au  fost  însă 

factorul  hot râtor  care  au  asigurat  victoria  tendin ei  modernizante.ă ţ  

Cultivând expresia elin , acordând îns  aten ia cuvenit  şi limbii latine,ă ă ţ ă  

mai  târziu  şi  limbilor  occidentale,  Academia de la  Sfântul  Sava nu a 

împiedicat, ci a stimulat, dezvoltarea unei culturi în limba na ional , celţ ă  

pu in în aceast  faz  a existen ei ei. Ea a fost un focar de lumin  pentruţ ă ă ţ ă  

toate popoarele din Orientul  ortodox,  pentru cel  român şi  cel  grec în 

primul rând, dar şi-a exercitat puterea de atrac ie şi  asupra altoraţ 100. 

F r  s  urm reasc  soarta  Academiei  în  epoca  fanariot ,  Victoră ă ă ă ă ă  

Papacostea a inut, în sfârşit, s  fac  distinc ia între intelectualii greciţ ă ă ţ  

lumina i  care  au  dat  str lucire  acestei  şcoli  domneşti  şi  “agen iiţ ă ţ  

necru tori  ai  monopolului  turcesc,  mai  ales nenum ra ii  demnitari  alţă ă ţ  

c ror  scop  nu  era  decât  îmbog irea  rapid  şi  prin  orice  mijloace”,ă ăţ ă  

favoriza i  de  regimul  fanariot.  Continuând  o  direc ie  de  cercet riţ ţ ă  

inaugurat  de  mult  vreme  de  savan i  români  şi  str ini,  de  greciă ă ţ ă  

îndeosebi,  Victor  Papacostea  a marcat un însemnat pas înainte spre 

în elegerea în spirit ştiin ific a capitolului de istorie cultural  de interesţ ţ ă  

general sud-est european, nu numai românesc, deschis de întemeierea 

Academiei de la Sfântul Sava, luând în considerare întreg ansamblul de 

factori care l-au produs – economici, sociali, politici şi spirituali.101
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Sensul  cultural  şi  implica iile  politice  ale  activit ii  luiţ ăţ  

Victor  Papacostea. Profesor,  cercet tor  şi  îndrum tor  al  vie iiă ă ţ  

ştiin ifice,  factor  de  opinie  de  larg  audien ,  Victor  Papacostea  seţ ă ţă  

înf işeaz  istoricului culturii şi civiliza iei româneşti din secolul XX ca oăţ ă ţ  

personalitate  organic  închegat ,  armonios  construit ,  cu  un  profilă ă  

spiritual net definit. Exponent al genera iei maturizate în anii r zboiuluiţ ă  

pentru întregire şi ai f uririi României Mari, în care nu a şov it niciodată ă ă 

s  identifice suprema manifestare de vitalitate a na iunii române, el aă ţ  

servit, cu dinamism şi convingere, procesul denumit de Ştefan Zeletin, 

unul  dintre cuget torii  care l-au influen at cel  mai  profund,  “trecereaă ţ  

culturii  româneşti  de  la  critic  la  ştiin ”.  Este  vorba  de  necesaraă ţă  

schimbare de mentalitate a intelectualit ii, chemate s  pun  în acordăţ ă ă  

cultura  noastr  cu  aspira iile  sociale  dominante  ale  momentuluiă ţ  

constituirii statului român unitar, în forma unei monarhii constitu ionale,ţ  

bazate pe principiile lumii moderne, ctitorite de burghezie: democra iaţ  

politic , liberalismul economic, autodeterminarea na iunilor şi laicitateaă ţ  

statului.  

Distan ându-se  deopotriv  de  criticismul  junimist  şi  deţ ă  

tradi ionalismul paseist, întruchipate de personalit ile lui Titu Maiorescuţ ăţ  

şi Nicolae Iorga, de la care a preluat îns  tot ce i s-a p rut valabil şiă ă  

salutar pentru dezvoltarea culturii româneşti, Victor Papacostea s-a ferit 

s  repudieze în numele europenismului  sau al modernismului  formeleă  

culturale şi valorile spirituale ce alc tuiesc zestrea medieval  a poporuluiă ă  

român, dar, în aceeaşi m sur , s-a p zit s  le exalte în chip primejdiosă ă ă ă  

pentru  evolu ia  lui  viitoare.  A  încercat  s  descifreze,  cu  realism,ţ ă  

luciditate critic  şi sim  istoric,  mecanismul evolu iei noastre, c reia i-aă ţ ţ ă  

eviden iat  atât similitudinile cu aceea a oric rei  alte societ i,  cât şiţ ă ăţ  

particularit ile care, la fel ca şi pe celelalte, o individualizeaz . A n zuităţ ă ă  

s  desluşeasc  astfel  condi ia  istoric  a  poporului  român,  ipostaz  aă ă ţ ă ă  

condi iei umane îns şi.ţ ă

Cercet ri şi reflec ii personale l-au condus la concluzia încadr riiă ţ ă  

românilor într-un complex de via  care grupeaz  mai multe popoare,ţă ă  
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popoarele  balcanice,  supuse  aceluiaşi  destin,  în  virtutea  ac iuniiţ  

ineluctabile a unor factori naturali şi istorici. I s-a p rut la fel de absurdă  

s  le impute acestora suferin ele şi înapoierea la care ei au condamnată ţ  

lumea balcanic  ori s  prosl veasc  tr s turile diferen iatoare fa  deă ă ă ă ă ă ţ ţă  

restul lumii europene pe care i le-au imprimat. A preferat s -i studieze cuă  

obiectivitate,  stimulând opera colectiv  interna ional  de l murire,  cuă ţ ă ă  

mijloacele  ştiin ei,  a  specificit ii  întregii  umanit i  balcanice,  a  c reiţ ăţ ăţ ă  

reprezentare era, din nefericire, deformat  de prejudec i tenace şi deă ăţ  

aprige interese nu numai în conştiin a istoric  a Europei, dar şi în propriaţ ă  

ei conştiin  de sine. Pe urmele unor mari precursori, Victor Papacostea aţă  

contribuit, cu erudi ie, inteligen  şi patos, la reabilitarea şi reintegrareaţ ţă  

lumii balcanice în istoria marii comunit i culturale şi politice europene,ăţ  

c reia ea îi apar ine prin origini şi voca ie.ă ţ ţ

Un mare cercet tor al naturii spunea c  nu-i po i porunci, decâtă ă ţ  

supunându-i-te. Parafrazându-l, am putea afirma c  nimeni nu-şi poateă  

realiza,  în  istorie,  idealul,  decât  inând  seam  de  imperativele  ei.ţ ă  

Încercând s  cunoasc ,  pe c i  ra ionale,  complexul  de permanen e şiă ă ă ţ ţ  

împrejur ri  specifice sub puterea c rora s-a desf şurat,  în indisolubileă ă ă  

rela ii  cu  via a  popoarelor  balcanice,  via a   poporului  român,  Victorţ ţ ţ  

Papacostea a dorit s  fac  din ştiin a istoric  un instrument eficient deă ă ţ ă  

îndrumare a celor care tr iesc în aceast  parte de lume c tre libertate,ă ă ă  

pace, şi solidaritate. Opera sa, umanist  prin esen , a c p tat astfel şiă ţă ă ă  

un sens politic precis. El nu a sc pat adversarilor demnit ii şi libert iiă ăţ ăţ  

umane.  Oficiosul  nazist  “Das  Reich”  dezavua  astfel  ideea  unit iiăţ  

balcanice,  promovat  de Victor  Papacostea:  “«ă Nu este  cu  putin  sţă ă  

studiem  în  chip  separat  via a  fiec ruia  dintre  popoarele  Balcanilor,ţ ă  

deoarece aceste popoare au prea mult lucruri comune care îndeamn  laă  

compara ieţ ». Aceast  constatare a fost f cut  la Bucureşti în conferin aă ă ă ţ  

de  deschidere  a  unei  serii  de  conferin e  a  Institutului  român  pentruţ  

cercet ri balcanice având ca tem  colectiv  ă ă ă Factori de unitate în via aţ  

popoarelor  balcanice. România  vegheaz ,  desigur,  la  men inereaă ţ  

particularit ilor  şi  specificului  ei  na ional  cu un zel  nu mai  pu in viuăţ ţ ţ  

decât celelalte ri din Sud-Est. Cu toate acestea, întemeierea acum unţă  
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an a Institului balcanic, seria de conferin e ini iat  anul acesta şi frazaţ ţ ă  

citat  mai sus tr deaz  tendin a c tre afirmarea tr s turilor de unitateă ă ă ţ ă ă ă  

ale acestui spa iu care, în concep ia Reichului german, este considerat oţ ţ  

regiune a deosebirilor şi multiplicit ii”ăţ 102.

Motivele ostilit ii cercurilor naziste fa  de Victor Papacostea erauăţ ţă  

îns  mai adânci. Prin întreaga sa activitate ştiin ific  şi politic , istoriculă ţ ă ă  

român se manifestase ca un ap r tor al democra iei parlamentare, ună ă ţ  

adversar ireductibil al şovinismului şi totalitarismului. Iat  cum îl evocă ă 

unul dintre colaboratorii s i, regretatul academician Emil Petrovici: “…laă  

orice ocazie, într-un cerc mai restrâns sau în public, în conferin e chiarţ  

(de  exemplu,  la  Sibiu),  şi-a  manifestat  cu  curaj  convingerile  sale 

antihitleriste şi antilegionare. Ştiu c , în toamna anului 1940, pe timpulă  

teroarei  legionare,  la  seminarul  catedrei  pe  care  o  conducea,  s-au 

discutat lucr ri în care s-a condamnat rasismul şi ideile fascisteă 103. Pe 

studen ii legionari care au încercat s  împiedice lucr rile seminarului i-aţ ă ă  

exclus de la participare. A dezaprobat cu energie intrarea României în 

r zboiul antisovietic. A refuzat s  intre în Asocia ia germano-român . Deă ă ţ ă  

asemenea a refuzat s  participe la lucr rile şi la orice fel de manifest riă ă ă  

ale  Institutului  german  din  România  (conferin e,  concerte,  bancheteţ  

etc.).  A  refuzat  s  primeasc  pentru  Institutul  de  Studii  şi  Cercet riă ă ă  

Balcanice c r i provenite din jefuirea bibliotecilor sovietice, comunicândă ţ  

membrilor Institutului c , primindu-le, Institutul şi membrii s i ader  laă ă ă  

acest  odios  act.  Profesorul  Victor  Papacostea  a  refuzat  s  executeă  

normativul comisiei legionaro-hitlerist  pentru revizuirea manualelor deă  

istorie,  astfel  încât manualul  s u de istorie universal    n-a mai  fostă ă  

publicat104…Consecvent atitudinilor  amintite mai  sus,  profesorul  Victor 

Papacostea a acceptat s  fac  parte din Comitetul  de ac iune care aă ă ţ  

preg tit ieşirea României din r zboiul antisovietic”ă ă 105.

R mâne  în  sarcina  viitorului  şi  a  specialiştilor  s  urm rească ă ă ă 

activitatea  politic  propriu-zis  a  lui  Victor  Papacostea.  Pentruă ă  

completarea  portretului  creionat  aici,  vom  aminti  totuşi  c ,  înă  

adolescen  şi  tinere e,  în anii  1917-1924,  el  manifestase vii  simpatiiţă ţ  

pentru  mişcarea  social-democrat  şi  colaborase,  în  ac iuni  civice,  cuă ţ  
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reprezentan i  ai  acesteia, cum erau Constantin Deleanu, Al.  Claudian,ţ  

tipografii Al. Faroga şi Ion Vasilescu. Luase, în 1921, ini iativa întemeieriiţ  

unei şcoli de adul i pentru tineretul muncitoresc din Bucureşti în cadrulţ  

clubului  socialist din str.  Câmpineanu, ocupându-se personal  de toate 

formalit ile  legale.  Participase,  ca  ziarist  la  campaniile  din  presaăţ  

democrat , colaborând la “ ara Nou ”, “Aurora”, “Adev rul Literar” şi,ă Ţ ă ă  

al turi  de  Şerban  Cioculescu,  Al.  Claudian,  C.Licea,  se  înfruntase,  înă  

1922/1923 cu studen ii de extrem  dreapt , fiind înl turat prin violenţ ă ă ă ţă 

dintr-o întrunire studen eascţ ă106.  S-a înscris, în anul 1930, în  Partidul 

Na ional  Liberal,  frac iunea  Gh.  I.  Br tianu.  În  calitate  de  şef  alţ ţ ă  

organiza iei acestui partid în jude ul Caliacra şi ca deputat în legislaturaţ ţ  

1932-1933,  a comb tut, cu energie şi curaj, abuzurile şi corup ia claseiă ţ  

politice,  a  ap rat  drepturile  p turilor  defavorizate,  ale  r nimii,ă ă ţă ă  

muncitorimii  şi  slujitorilor  înv mântuluiăţă 107.  A  militat,  de  asemenea, 

pentru  respectarea  drepturilor  minorit ilor,  intervenind,  de  pild ,  înăţ ă  

favoarea reprezent rii corespunz toare a musulmanilor din România înă ă  

Senat108.  A  socotit  de  datoria  lui  s  lupte  pentru  îndeplinireaă  

f g duin elor  f cute  de  politicieni,  dar  nerespectate,  aromâniloră ă ţ ă  

ademeni i s -şi p r seasc  inuturile de baştin  şi coloniza i în Cadrilaterţ ă ă ă ă ţ ă ţ  

în condi ii  de scandaloas  improviza ieţ ă ţ 109.  Angajarea sa în  politica  de 

partid,  ale  c rei  limite  nu  o  dat  le-a  dep şit,  atr gându-şi  chiară ă ă ă  

acuza ia, în pres , c  ar fi socialist, se explic  prin înalta sa conştiinţ ă ă ă ţă 

civic , prin sentimentul datoriei de a contribui, ca şi al i intelectuali aiă ţ  

vremii,  şi  pe aceast  cale,  la  prop şirea rii:  “Eu aveam de gând –ă ă ţă  

spunea în Parlament Victor Papacostea – s  nu fac politic ; dac  m-amă ă ă  

înrolat totuşi în politic , este din exasperare pentru starea în care a ajunsă  

ara. Stând deoparte, dorin a de linişte putea fi luat  drept o dezer iune,Ţ ţ ă ţ  

drept un act de indiferen  vinovat  fa  de treburile obşteşti. M  g sescţă ă ţă ă ă  

deci la aceast  tribun  împins de un sentiment pe care ve i mai aveaă ă ţ  

prilejul  s -l  aprecia i:  de  aceasta  s  nu  duce i  grij !”.  Şi,  ceva  maiă ţ ă ţ ă  

departe: “Domnule Ministru, trebuie s  recunoaşte i c  nu am venit să ţ ă ă 

v  spun poveşti, ci adev ruri crunte, tr ite, cercetate, respirate de mine;ă ă ă  

cred îns  c  acei ce se ridic  sus de tot în ierarhia social  şi politic , înă ă ă ă ă  
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m sura  în  care  ajung  s  st pâneasc  ansamblul  în  liniile  lui  largi,  -ă ă ă ă  

curat  abstrac iune adesea - în aceeaşi m sur  pierd din perspectivă ţ ă ă ă 

am nuntele.  Iar  noi,  oamenii,  domnule  Ministru,  în  aceste  am nunteă ă  

tr im şi murim. Nu este om de stat cel ce nu le cunoaşte.”ă 110

În acest spirit,  Victor Papacostea nu a pregetat s  participe,  caă  

reprezentant al Partidului Na ional Liberal, la preg tirea actului de la 23ţ ă  

august 1944111, iar dup  desprinderea României de Ax , a acceptat să ă ă 

fac  parte din guvernele conduse de generalii Constantin S n tescu şiă ă ă  

Nicolae R descu, aducându-şi, în calitate de ministru subsecretar de stată  

la  Ministerul  Educa iei  Na ionale,  contribu ia  la  opera  de  refacereţ ţ ţ  

democratic  a  riiă ţă 112.  Convins  c  “marile  tradi ii  de  libertate  şiă ţ  

democra ie ale continentului nostru – pe care se rezemase toat  fericitaţ ă  

evolu ie a României contemporane – vor ieşi biruitoare” dup  ce “târât înţ ă  

r zboiul contra Uniunii Sovietice – al turi de cele dou  Imperii care auă ă ă  

dictat monstruoasa hot râre de la Viena – poporul român a cunoscut ceiă  

mai trişti ani ai existen ei sale istorice”, încercând, al turi de al i oameniţ ă ţ  

de stat,  “unicul  drum de salvare şi  reintegrare a poporului  român în 

alian ele  lui  fireşti,  al turi  de  Uniunea  Sovietic ,  Anglia  şi  Stateleţ ă ă  

Unite”113, el s-a manifestat politic cu deosebit curaj în anii care au urmat. 

Opunându-se deschis comuniz rii şi sovietiz rii rii,  l-a secondat pe Gh.ă ă ţă  

I. Br tianu în opera de reorganizare şi dinamizare a Cercului de studii ală  

Partidului  Na ional  Liberal  şi  a candidat la un loc de parlamentar,  peţ  

listele aceluiaşi partid, în 1946. 

Confruntarea cu totalitarismul comunist i-a adus, dup  instalareaă  

noului  regim,  crunte  suferin e.  A  fost  exclus  din  corpul  profesoral  alţ  

Universit ii, Institutul de Studii şi Cercet ri Balcanice, opera vie ii sale, aăţ ă ţ  

fost  desfiin at,  apari ia  revistei  “Balcania”  a  fost  brutal  întrerupt ,  înţ ţ ă  

pofida sau poate tocmai din pricina eforturilor încununate de succes pe 

care directorul lor le f cuse în vederea relu rii şi amplific rii cooper riiă ă ă ă  

cu  balcanologii  din  rile  învecinateţă 114.  Urmându-se  indica iile  luiţ  

I.V.Stalin  care,  asemenea  lui  Adolf  Hitler,  vedea  în  orice  afirmare  a 

unit ii şi solidarit ii lumii balcanice o amenin are la adresa prezen eiăţ ăţ ţ ţ  

sovietice în zon , concep ia balcanologic  a lui Victor Papacostea a fostă ţ ă  
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proscris . În noaptea de 5/6 mai 1950, Victor Papacostea a fost arestat şiă  

azvârlit, f r  nici un fel de judecat , în temni a de la Sighet, împreun  cuă ă ă ţ ă  

to i  foştii  demnitari  ai  Regatului României,  sub acuza ia stereotip  deţ ţ ă  

activitate contra clasei muncitoare. Familia i-a fost curând izgonit  dină  

casa pe care şi-o construise cu grele sacrificii, iar mobilierul, garderoba şi 

tot avutul mobil i-a fost confiscat abuziv, fiind apoi trecut, cum reiese din 

memoriile  înaintate  autorit ilor,  în  proprietatea  noului  chiriaş  alăţ  

apartamentului,  Enache  Soare.  Eliberat,  ca  to i  demnitarii  aresta i  înţ ţ  

aceleaşi condi ii, la 17 septembrie 1955, în baza ordinului nr. 562/1955,ţ  

din  lips  de  probe,  a  fost  arestat  din  nou,  în  ajunul  Cr ciunului,  înă ă  

noaptea de 24/25 decembrie 1957, pentru uneltire contra ordinii sociale, 

în  lotul  Aurelian  Bentoiu,  fiind  de inut  la  Malmaison.  A  fost  pus  înţ  

libertate la 29 mai 1958, din lips  de elemente constitutive pedepsiteă  

penal115. Era grav bolnav de mastoidit , contractat  în deten ie, sufereaă ă ţ  

de  o  maladie  cardiovascular  cronic  şi  fusese  cu  totul  epuizat  deă ă  

interogatorii; în drum spre cas , s-a oprit s -şi trag  sufletul, aşezându-ă ă ă

se pe soclul unu gard, în apropierea locuin ei sale. A fost surprins deţ  

vecini adormit. Din prim vara anului 1956 şi pân  la sfârşitul vie ii, la 20ă ă ţ  

iunie 1962, a tr it şi lucrat, împreun  cu so ia, o vreme şi cu fiica, într-oă ă ţ  

singur  camer  din casa, na ionalizat , a fratelui s u, Petre Papacostea.ă ă ţ ă ă  

Singurul  lui  venit  sigur  era  remunera ia  de  colaborator  extern  alţ  

Institutului de istorie al Academiei R.P.R., apoi de redactor-şef adjunct la 

viitoarea “Revue des Études Sud-Est Européennes”, dar, în pofida tuturor 

demersurilor  şi  memoriilor  adresate  autorit ilor,  nu  i  s-a  admis  niciăţ  

angajarea  permanent ,  nici  pensionarea  pe  care  o  solicita,  nu  i  s-aă  

restituit  nimic  din  ceeea  ce  i  se  luase,  nu  a  primit  o  locuinţă 

corespunz toare. Biblioteca, salvat  de la confiscare de fiica sa, Corneliaă ă  

Papacostea-Danielopolu, care a pretins c -i apar ine ei, era p strat  înă ţ ă ă  

cufere depozitate în holul comun al imobilului. În asemenea condi ii  aţ  

lucrat pân  în ultimul ceas al vie ii.ă ţ

În pofida tuturor  acestor  încerc ri  şi  a  decep iilor  provocate deă ţ  

atitudinea  mandarinilor  regimului  totalitar  comunist,  care-i  fuseseră 

odinioar  prieteni  sau cu care colaborase,  f r  s -şi  renege vreodată ă ă ă ă 
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trecutul  ca  pe  o  greşeal ,  Victor  Papacostea  a  acceptat  propunereaă  

oficialit ilor  academice  şi  de  stat  de  a  contribui  la  reînfiin areaăţ ţ  

Institutului de Studii şi Cercet ri Balcanice şi a revistei ”Balcania”, chiară  

sub condi ia  r mânerii  sale în plan secund. Patriotismul  s u autentic,ţ ă ă  

încrederea  în  viitorul  României  şi  în  voca ia  ei  de  factor  de  pace şiţ  

civiliza ie  în  aceast  parte  a  lumii,  speran a  neclintit  c  ideea  deţ ă ţ ă ă  

libertate  va  triumfa  în  cele  din  urm ,  convingerea  nestr mutat  că ă ă ă 

respectarea  unit ii  în  diversitate  a  lumii  balcanice  şi  promovareaăţ  

idealului  solidarit ii  balcanice sunt  condi ia  p cii  şi  prop şirii  acesteiăţ ţ ă ă  

lumi, dar mai ales credin a în Dumnezeu i-au insuflat energia necesarţ ă 

pentru a-şi duce la cap t misiunea asumat  cu decenii în urm . E datoriaă ă ă  

genera iilor ce vin s -i urmeze exemplul, continuându-i opera.ţ ă

NOTE

1. Despre  personalitatea  şi  opera  lui  Victor  Papacostea,  vezi, 

anterior studiului nostru republicat aici: Mircea Voicana, Victor 

Papacostea,  în  “Revue  des  études  sud-est  europénnes”,  I, 

1963,  1-2,  p.  179-181;  N.  Todorov,  Le  premier  Congrès  et 

certains  problèmes  des  études  balkaniques,  în  “Études 

balkaniques”,  6,  1967,  Sofia,  p.  7-8;  Bibliografia  lucr riloră  

ştiin ifice ale cadrelor didactice, Universitatea Bucureşti. Seriaţ  

istorie,  vol.  2,  Bucureşti,  1970,  p.  455-459;  Cl.  Tsourkas  în 

Symposium:  L’époque  phanariote,  21-25  octobre  1970, 

Salonic,  1974,  p.  465;  Paul  Cernovodeanu,  Revista  istorică 

română (1931-1947),  Bibliografie critică,  Bucureşti,  1977,  p. 

17;  Em.  Condurachi,  Victor  Papacostea  (1900-1962),  în 

“Bulletin  de l’Association internationale d’etudes du Sud-Est 

européen”,  XVI-XVI,  1977-1978,  p.  529-531;  D.  Mioc,  Victor 
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Papacostea,  (în  Enciclopedia  istoriografiei  româneşti, 

Bucureşti,  1978,  p.  252;  G.  Valetas,  Victor  Papacostea (în 

limba greac ), în  ă Emos, III, 1979, 5-6, p. 18-19; Marin Bucur, 

Istoriografia literar  românească ă, Bucureşti, 1973, p. 222-223; 

Cornel Papacostea,  Victor Papacostea, profesor la Facultatea 

de istorie din Bucureşti.  Via a şi  operaţ ,  lucrare de diplom ,ă  

conduc tor ştiin ific: Damaschin Mioc, Bucureşti, 1979, 55 p.ă ţ  

(nepublicat ). Cel mai izbutit portret al lui Victor Papacostea niă  

se  pare  cel  creionat  de  bunul  s u  prieten,  regretatul  Ionă  

Zamfirescu,  Victor  Papacostea,  în Oameni  pe  care  i-am 

cunoscut,  Bucureşti,  1989,  p.  251-  256.  Pentru  alc tuireaă  

acestui studiu am folosit, pe lâng  textele editate ale lucr riloră ă  

lui  Victor  Papacostea,  manuscrise  şi  dactilograme  aflate  în 

posesia familiei, acte personale, memorii, note autobiografice, 

coresponden  primit  şi ciorne de scrisori expediate, pe careţă ă  

ni le-au pus la dispozi ie regretatele doamne Cornelia Victorţ  

Papacostea,  so ia  istoricului  şi  Cornelia  Papacostea-ţ

Danielopolu, fiica lor. Informa ii orale ne-au furnizat, pe lângţ ă 

membrii  familiei,  îndeosebi  regreta ii  Acad.  Prof.  Alexandruţ  

Elian, apropiat colaborator al lui Victor Papacostea şi Conf. Ion 

Matei, elevul şi colaboratorul s u. ă

2. Cf.  Guşu  Papacostea  Goga,  În  zilele  redeştept rii  macedo-ă

române.  Memorii,  acte  şi  corespondenţă,  Bucureşti,  1927, 

unde şi date despre trecutul familiei.

3. Despre Alexandru Papacostea, vezi: Şt. Zeletin, Introducere la 

Al. Papacostea, România politică, Bucureşti, f.a., p. XIII-XX; cf. 

şi Petru Comarnescu, în “Excelsior”, 8.08.1936. Despre Cezar 

Papacostea,  vezi:  N.  Iorga,  Un  interpret  de  frumuse e  şiţ  

armonie:  Cezar  Papacostea,  în  Oameni  cari  au  fost,  IV, 

Bucureşti,  1939,  p.  170  (necrolog,  datat  14  iulie  1936); 

D.M.Pippidi,  Cezar Papacostea, necrolog, în ”Revista clasic ”,ă  

IX-X, 1937-1938, p.  11-16;  Dorina Rusu,  Membrii  Academiei 

Române (1866-1999), Bucureşti, 1999, s.n. 

230



325 231

4. N.  Iorga,  Bazele  necesare  unei  noi  istorii  a  evului  mediu, 

comunicare la Congresul de istorie de la Londra (martie 1913) 

în Generalit iăţ , p. 127.

5. Istoria modern  şI contemporană ă, Bucureşti, 1929, p. 204-205. 

O  list  a  manualelor  şcolare  ale  lui  Victor  Papacostea,  nuă  

complet ,  a  fost  întocmit  de  Cornel  Papacostea,  v.  Victoră ă  

Papacostea,  Civiliza ie  româneasc  şi  civiliza ie  balcanicţ ă ţ ă, 

Bucureşti, 1983, p. 526.

6. Victor  Papacostea  a  aşternut  în  scris  povestea  detaliat  aă  

întemeierii  liceului  “Mihai  Eminescu”  într-un  text  inedit, 

intitulat  Cum a luat fiin  liceul “Mihail Eminescu”,  ţă p strat înă  

arhiva familiei. Vorbea adesea cu înfl c rare, dar şi cu regretulă ă  

neîmplinirii  lui  şi  despre un alt  proiect  al  s u:  crearea unuiă  

Collegium Ferdinandeum,  colegiu  na ional,  purtând  numeleţ  

regelui întregitor, menit s  formeze intelectual şi etic elementeă  

de elit  ale na iunii româneşti, selectate, dup  criterii  foarteă ţ ă  

stricte,  din  toate provinciile  şi  p turile sociale ale Românieiă  

Mari.

7. M rturii  ale  foştilor  s i  elevi,  regretatul  Paul  Oprescu,  fostă ă  

cercet tor  la  Institutul  de istorie “Nicolae Iorga”  şi  doamnaă  

Eugenia  Zaharia,  distins  arheolog  din  cadrul  Institutului  de 

istorie veche şi arheologie din Bucureşti.

8. În  octombrie  1947,  prin  decizii  ale  Ministerului  Educa ieiţ  

Na ionale, semnate de ministrul în exerci iu Ştefan Voitec, auţ ţ  

fost înl tura i retroactiv, cu începere de la 1 septembrie 1947,ă ţ  

din  Universit ile  şi  institutele  de  cercetare  româneşti  to iăţ ţ  

intelectualii  indezirabili  Partidului  Comunist,  desfiin ându-seţ  

totodat  catedre şi unit i de cercetare, sub pretextul ipocrit ală ăţ  

economiilor  bugetare.  Prin  Decizia  nr.  266.979  din  14 

octombrie  1947,  a  fost  comprimat  catedra  de  istoriaă  

popoarelor balcanice cu special  privire la românii din Sudulă  

Dun rii, iar titularul ei “Papacostea V. se încadreaz  cu titlul şiă ă  

salariul de prof. la Institutul de Cercet ri Balcanice Bucureşti”,ă  
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unde de  fapt  func iona  ca  director,  dar  unde se  desfiin auţ ţ  

posturile  de  directori  de  sec ie  ocupate  de  membriiţ  

permanen i  Petre  Caraman  (“se  comprim  persoana  şiţ ă  

postul”),  Silviu  Dragomir,  Al.  Elian,  Emil  Petrovici,  Emil 

Condurachi  (li  se  comprimau  temporar  salariile)  şi  cele 

ocupate  de  lectori  sau  asisten i   ca  Maria  Matildaţ  

Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Maria Vulcu (în ce le priveşte, 

“se comprim  persoana şi postul”), Nicolae Sinefache, Mihailă  

Regleanu, Gh. Constantin (li se comprimau salariile); Institutul 

de Studii şi Cercet ri Balcanice  era, aşadar, practic, dizolvat.ă  

Amintim  c ,  prin  aceleaşi  decizii,  erau  comprima i  de  laă ţ  

catedrele şi  conferin ele lor din Universit i,:  Gh. I.  Br tianuţ ăţ ă  

(comprimat, împreun  cu postul de director şi de la Institutulă  

de istorie universal  Nicolae Iorga), Gh. Nandriş, Gh. Fotino,ă  

George  Strat,  N.  Gh.  Leon,  V.  Bulgaru,  Gh.  Narly,  Dragoş 

Protopopescu, Ion Hudi , I. Şiadbei, Al. Busuioceanu, Şerbanţă  

Cioculescu,  Petre  Caraman  şi  mul i,  mul i  al ii.  Erauţ ţ ţ  

comprimate  “temporar”  salariile  posturilor  de  personal 

didactic  superior  şi  de  la  Institutele  de  istorie  na ionalţ ă 

(C.C.Giurescu,  I.D.Ştef nescu,  Z.Pâclişanu,  C.  Grecescu,ă  

D.Bodin etc.), de istorie universal  (M.Berza, D.M.Pippidi), deă  

cercet ri  geografice  (Vintil  Mih ilescu,  Victor  Tufescu,  Ionă ă ă  

Conea,  Laurean  Someşan  etc.),  de  la  Muzeul  na ional  deţ  

antichit i (Ion Nestor, Gh. Ştefan, D. Tudor, Bucur Mitrea) etc.ăţ  

etc. Cf. Monitorul oficial (Partea I B), nr. 239, din 16 octombrie 

1947, p. 9291-9307. Ultimul post ocupat de Victor Papacostea 

înainte  de  arestarea  din  1950  a  fost  acela  de  consilier  la 

Institutul de istorie şi filosofie al Academiei R.P.R

9. În arhiva familiei  s-au p strat destul  de multe prelegeri  dină  

aceste  cursuri,  dactilografiate  dup  notele  stenografice  aleă  

unor  studen i.  În  ultimii  ani  ai  vie ii,  Victor  Papacosteaţ ţ  

începuse,  cu  mult  entuziasm,  s  toarne  într-o  form  nouă ă ă 

materia cursului De la Roma la Bizanţ, pe care inten iona s -lţ ă  
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publice. So ia sa dactilografia, pe m sura elabor rii ei, în maiţ ă ă  

multe  exemplare,  aceast  lucrare,  întrerupt  de  moarteaă ă  

subit  a istoricului.ă

10. Cursul  a  fost  multiplicat,  prin  litografiere,  în  dou  volume:ă  

Istoria românilor de la 1677 înainte, Bucureşti, 1938-1939 şi 

Istoria românilor de la 1693 înainte, Bucureşti, 1939-1940. A 

fost  reeditat,  prin  grija  regretatei  Cornelia  Papacostea-

Danielopolu,  de  dou  ori,  în  volumele:  Victor  Papacostea,ă  

Civiliza ie româneasc  şi  civiliza ie balcanicţ ă ţ ă. Studii  istorice, 

edi ie  îngrijit  şi  note  de  Cornelia  Papacostea-Danielopolu,ţ ă  

studiu  introductiv  de  Nicolae-Şerban  Tanaşoca  Bucureşti, 

1983,  p.47-224  şi  Victor  Papacostea,  Tradi ii  româneşti  deţ  

istorie  şi  cultură,  edi ie  îngrijit  de  Cornelia  Papacostea-ţ ă

Danielopolu, Bucureşti, 1996, p. 7-202. 

11. Opera lui Constantin Giurescu şi dezvoltarea ideilor politice la 

începutul secolului XX, în volumul  În amintirea lui Constantin 

Giurescu.  La  25  de  ani  de  la  moartea  lui  (1875-1918), 

Bucureşti,  1944,  p.  79-89,  de  unde  sunt  desprinse  toate 

citatele de mai sus.

12. Papa Piu al VII-lea şi Francisc Ferreri, episcop de Nicopole şi  

administrator al Munteniei  în “Revista istoric ”ă , IX, 1925, 10-

12, p. 289-297.

13. La fondation de l’Académie grecque de Bucarest. Les origines 

de l’erreur de datation et sa pénetration dans l’historiographie, 

în “Revue des études sud-est europénnes”, IV, 1966, 1-2, p. 

115-146 şi 3-4, p. 413-436 (ap rut postum în limba francez ,ă ă  

prin grija fiicei istoricului, Cornelia Papacostea-Danielopolu şi 

republicat  în  volumul,  Civiliza ie  româneasc  şi  civiliza ieţ ă ţ  

balcanică, Bucureşti, 1983, p. 283-329, cu note critice privind 

controversele ştiin ifice pe care le-a stârnit).ţ

14. N. Iorga,  Spiritul  istoric (1929),  în  Generalit i  cu privire  laăţ  

studiile istorice, ed. a III-a, Bucureşti, 1944, p. 159-160.

15. N. Iorga, Cum se scrie istoria (1898), în Generalit iăţ  p. 56.
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16. Opera lui Constantin Giurescu, p. 80.

17. N.  Iorga,  Despre  concep ia  actual  a  istoriei  şi  geneza  eiţ ă  

(1894), în Generalit iăţ , p. 10

18. Istoria românilor de la 1677 înainte, Bucureşti, 1938-1939, p. 

497-498.

19. Memoriul  macedoromânilor  c tre  Napoleon,  ă în  “Revista 

Macedoromân ”, III, 1931, 1-2, p. 35.ă

20.  Andrei  O etea,   ţ Tudor Vladimirescu şi  mişcarea eterist  înă  

rile româneşti,  “Ţă Balcania” IV, 1941,  p.  3-408, publicat  şiă  

separat;  P.  P.  Panaitescu,  Înv turile  lui  Neagoe  Basarab.ăţă  

Problema  autenticit iiăţ ¸  “Balcania”  V,  1,  1942,  p.  137-206, 

publicat  şi separat.ă

21.  Vezi  polemica cu N.  Svoronos în  Ilie  Fotino.  Contribu iuniţ  

biografice. Preciz ri asupra operei istorice, ă în “Revista Istorică 

Român ”, IX, 1939, p. 88-126 ă

22. Paul  Cernovodeanu,  Revista  istoric  română ă,  1931-1947. 

Bibliografie critică,  Bucureşti, 1977,  p. 25-26.

23. Cf. Lucian Boia, Evolu ia istoriografiei româneţ , Bucureşti, 1976, 

p. 334-348.

24. Cf.  Valeriu  Râpeanu,  Studiu  introductiv la  Gh.  I.  Br tianu,ă  

Tradi ia  istoric  despre  întemeierea  statelor  româneştiţ ă , 

Bucureşti, 1980, p. XLIII-XLIV.

25. Cf. Paul Cernovodeanu, op.cit., p. 12

26. Cf. Lucian Boia, op.cit., p.301-309 şi 349-368.

27. N.Bagdasar, Filosofia contemporan  a istorieiă , Bucureşti, 1930, 

p. 221.

28. Al. Elian, Histoire et sociologie d’aprés Nicolas Iorga, în Nicolas 

Iorga.  L’homme et  l’oeuvre,  Bucureşti,  1972,  p.  37-45;  Gh. 

Zane, N. Iorga et l’histoire économique, Ibidem, p. 303-332; Şt. 

Ştef nescu,  ă N.  Iorga,  historien de la  paysannerie  roumaine, 

Ibidem,  p.  283-301;  V.  Liveanu,  N.  Iorga  et  les  forces 

motriques du développement historique, Ibidem, p. 47-63.
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29.  Despre raportul dintre istorie şi ideologie la Nicolae Iorga, vezi 

excelentul  studiu al  lui  Şerban Papacostea,  Nicolae Iorga şi 

evul  mediu românesc,  în Nicolae Iorga,  Studii  asupra evului 

mediu  românesc,  edi ie  îngrijit  de  Şerban  Papacostea,ţ ă  

Bucureşti, 1984, p. 402-427. 

30. Cf. V. Papacostea, Ştefan Zeletin, în “Revista istoric  român ”,ă ă  

IV, 1934, p. 430-431.

31.  Cf.  Theodor Anastasie Cavalioti.  Trei  manuscrise inedite,  în 

“Revista istoric  român ”ă ă , I, 1931, p. 383-402 şi II, 1932, p. 

59-82.

32.  Cf. Istoria românilor de la 1677 înainte, Bucureşti, 1938-1939, 

p. 495 urm.

33. Cf. O şcoal  de limb  şi cultur  slavon  la Târgovişte în timpulă ă ă ă  

domniei  lui  Matei  Basarab,  în “Romanoslavica”,  V,  1962,  p. 

183-194 

34. În  acelaşi  spirit  al  lui  Nicolae  Iorga,  Gh.  I.  Br tianu  ap raă ă  

statutul  de autonomie  al  ştiin ei  istorice  fa  de sociologie,ţ ţă  

polemizând în aceast  privin  cu Şt. Zeletin, ale c rui exceseă ţă ă  

sociologizante nu sunt împ rt şite nici de Victor Papacostea.ă ă  

Cf.  Gh.I.Br tianu,  ă Teorii  nou  în  înv mântul  istorieiă ăţă ,  Iaşi, 

1926, 22 p. 

35. Opera lui Constantin Giurescu, p. 82.   

36. Principalele lucr ri în care Victor Papacostea a expus principiileă  

balcanologiei  sunt:  Balcanologia (consultat  de  noi  înă  

manuscris,  a  fost  publicat  recent  în  ă Sud-Estul  şi  contextul 

european, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene al 

Academiei  Române Bucureşti,  1996,  p.  69-78);  Balcania,  în 

Libertatea din 20 iunie 1936 (şi extras), 14 p.; Avant-Propos la 

revista  “Balcania”,  I,  1938,  p.  III-VII  (versiunea  românească 

modificat  şi  ad ugit :  ă ă ă Peninsula  Balcanic  şi  studiileă  

comparate,  în  “Gândul  nostru”,  I,  1942,  2-3,  p.  5-10);  La 

Péninsule Balkanique et le problème de études comparées, în 

“Balcania”,  VI,  p.  III-XXI.  Cf.  şi  articolul  Nicolae  Cartojan  şi 
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studiile româno-balcanice, în “Democra ia”, 27, 6 mai 1945, p.ţ  

1-4.

37. “Balcania”, I, p. VI.

38. “Balcania”, VI, p. VII.

39. Balcanologia, ms., p. 5-6.

40. “Balcania”, VI, p. VII.

41. Balcanologia, ms., p.8.

42. Ibidem.

43. Balcania, în “Libertatea”, p.7.

44. Cf. Balcanologia, ms. p. 8. 

45. “Balcania”, VI, p. VIII-IX.

46.  Pentru ac iunea factorilor de unitate, vezi “ţ Balcania”, VI, p. 

XII-XXI şi Balcanologia, ms. citat, p.9-17.

47. Despre raporturile României cu spa iul şi lumea balcanic , veziţ ă  

şi  La Roumanie et les études balkaniques, RESEE, XXII, 1984, 

3,  p.  229-232  (editat  postum  de  Cornelia  Papacostea-

Danielopolu  şi  N.Ş.Tanaşoca),  articol  scris  în  1944  pentru 

proiectatul  periodic  “Le  monde  balkanique”,  supliment  al 

revistei “Balcania”, ce urma s  apar  sub redac ia lui Marină ă ţ  

B descu, ziarist şi fost colaborator al lui Nicolae Titulescu.ă

48. Balcanologia,  ms.,  p.  1-3;  Balcania în  “Libertatea”,  passim; 

“Balcania”, VI, p. VI-VII, X-XI.

49. Balcanologia, ms., p. 4.

50. Balcania, în “Libertatea”, p. 14.

51. Pentru opera de balcanolog a lui Constantin Jireček, vezi: Pet ră  

Mijatec,  Constantin  Jireček,  les  Balkans  et  les  Bulgares,  în 

“Bulletin de l’AIESSE”, VII, 1969, 1-2, p.41-48.

52. Despre rolul lui Nicolae Iorga în dezvoltarea studiilor sud-est 

europene, vezi: M. Berza  Nicolas Iorga et les études sud-est 

européennes, în “Bulletin de l’AIESSE”, I, 1963, 1-2, p. 27-30; 

Al. Elian, Nicolas Iorga et le Sud-Est européennes, în “Bulletin 

de l’AIESSE”, IX, 1971, 1, p. 12-21; V. Cândea,  Nicolas Iorga, 
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historien de l’Europe du Sud-Est, în Nicolas Iorga. L’homme et 

l’oeuvre, Bucureşti, p. 187-249.

53. Vezi studiul consacrat în volumul de fa  lui George Murnu.   ţă

54. Vezi studiul consacrat în volumul de fa  lui Theodor Capidan,ţă  

în  special  capitolul  referitor  la  problema  uniunii  lingvistice 

balcanice.

55. Despre Jovan Cvijić  şi rolul s u în dezvoltarea balcanologiei,ă  

vezi: Sava Iancovici,  L’oeuvre de Jovan Cvijić à l’occasion de 

son centenaire, în “Revue des études sud-est europénnes”, III, 

1965, 1-2, 305-312.

56. Cf. “Balcania”, VI, p. XVIII; N. Todorov, op.cit., p. 8.

57.  “Revista aromâneasc ”, publicat  de Tache Papahagi şi Victoră ă  

Papacostea,  I,  1929,  1,  2,  devenit  apoi  “Revistaă  

macedoromân ”,  publicat  de  Th.  Capidan,  G.Murnu,  V.ă ă  

Papacostea, II, 1930, 1; III, 1931, 1-2. Revista a fost predat , înă  

1935, printr-un schimb de scrisori foarte recent g site de noiă  

în arhiva lui Victor Papacostea, Societ ii de Cultur  Macedo-ăţ ă

Român , pentru a i se asigura apari ia regulat , scontându-seă ţ ă  

probabil pe mijloacele financiare ale acestei asocia ii. În ofertaţ  

f cut  de  Victor  Papacostea,  se  stipuleaz  expres  câtevaă ă ă  

condi ii semnificative pentru felul în care el concepea raportulţ  

dintre balcanologie şi aromânistic  şi, totodat , pentru etosulă ă  

istoricului:  “revista  s -şi  p streze  caracterul  strict  ştiin ifică ă ţ  

cuprinzând  probleme  de  balcanologie  general  (etnografie,ă  

filologie, istorie, folklor)”, “s  cuprind  un num r de colabor riă ă ă ă  

româneşti, dar şi str ine, de preferin  din partea înv a iloră ţă ăţ ţ  

din rile balcanice”, “conducerea ştiin ific  a revistei r mâneţă ţ ă ă  

şi de aci înainte întemeietorilor ei”, “latura financiar  cade înă  

sarcina  Societ ii  care  poate  dispune  cum va  voi  de  toateăţ  

veniturile revistei”.  

58. Scrisoare inedit , a c rei ciorn  se p streaz  în arhiva familiei.ă ă ă ă ă

59. Istoria  Institutului  de  studii  şi  cercet ri  balcanice  a  f cută ă  

obiectul  unui  text  dactilografiat  de  54  de  pagini,  redactat, 
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credem,  de  Victor  Papacostea  în  octombrie  1957,  când  - 

potrivit men iunii dintr-un memoriu adresat de so ia sa lui Gh.ţ ţ  

Gheorghiu-Dej  pentru  a-i  ob ine  eliberarea  dup  a  douaţ ă  

arestare - fusese consultat de Ministerul Afacerilor Externe, în 

cadrul preg tirilor care se f ceau pentru refacerea Institutului.ă ă  

Rezum m în paginile urm toare acest text dup  copia p strată ă ă ă ă 

în arhiva familiei.

60. Decretul-Lege  nr.  60,  din  2  februarie  1943,  semnat  de 

Mareşalul  Ion  Antonescu,  Conduc torul  Statului  şiă  

contrasemnat  de  miniştrii  Alexandru  Neagu,  Ministrul 

Finan elor şi Prof. Ion Petrovici, Ministrul Culturii Na ionale şi alţ ţ  

Cultelor,  privind  crearea  Institutului  de  Studii  şi  Cercet riă  

Balcanice din Bucureşti ca persoan  juridic  de drept public,ă ă  

func ionând pe lîng  Ministerul Culturii Na ionale şi al Cultelor,ţ ă ţ  

a fost publicat în “Balcania”, VI, 1943, p. 581-583. El include 

schema  de  personal  şi  salariile  membrilor  Institutului, 

prev zând  alocarea  unui  credit  bugetar  extraordinar  deă  

522.800 lei pentru acoperirea salariilor şi altor cheltuieli până 

la 31 martie 1943. De inem de la regretatul Alexandru Elianţ  

lista celor şapte membri permanen i ai Institutului; pe lângţ ă 

director,  Prof.  Victor  Papacostea,  ei  reprezentau principalele 

centre universitare din ar  şi erau salariza i ca directori  deţ ă ţ  

sec ii  de institute de cercetare:  pentru Bucureşti  –  Prof.  Al.ţ  

Elian  şi  Prof.  Emil  Condurachi;  pentru  Cluj  –  Prof.  Silviu 

Dragomir şi Prof. Emil Petrovici; pentru Iaşi – Prof. Radu Vulpe 

şi Prof. Petru Caraman. În acelaşi num r din “Balcania” esteă  

publicat raportul lui Ion Petrovici în care se face expunerea de 

motive în favoarea oficializ rii acestui Institut. Este interesantă  

de notat c  Ion Petrovici sus ine ideea unit ii naturale a Sud-ă ţ ăţ

Estului  european,  “Balcania,  cum  era  numit  în  epoca 

federalismului romantic”, pledeaz  pentru solidaritatea politică ă 

a  popoarelor  balcanice  şi  afirm  rolul  preponderent  ală  

românilor  în  procesul  apropierii  şi  cunoaşterii  reciproce  a 
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acestora.  Toate  aceste  idei,  formulate  în  fraze  preluate 

aproape literal din textul memoriului care-i fusese adresat de 

Victor  Papacostea  în  vederea  ob inerii  respectivului  decret-ţ

lege,  p strat  în  arhiva  familiei,  erau  comb tute  de  Reichulă ă  

hitlerist, cf. mai jos, n. 102. Amintim aici pe cei mai apropia iţ  

dintre colaboratorii Institutului, în afara membrilor permanen i:ţ  

Maria-Matilda  Alexandrescu-Dersca  Bulgaru,  N.  B nescu,ă  

Nicoar  Beldiceanu,  Dumitru  Berciu,  Mihai  Berza,  Damiană  

Bogdan,  Pirin  Boiadjiev  (Silistra),  Milan  Budimir  (Belgrad), 

Ariadna  Camariano-Cioran,  Nestor  Camariano,  Theodor 

Capidan, Ion Chi imia, Mihail P.  Dan, Lucia Djamo, Ecaterinaţ  

Dvoicenko, Th. Filipovici (Belgrad), Ilo Mitke-Qafezezi (Albania) 

Mihail  Lascaris  (Salonic),  R.P.  Vitalien  Laurent,  directorul 

Institutului de Studii Bizantine al Asump ioniştilor,  Ion Matei,ţ  

Vintil  Mih ilescu, Ion Radu Mircea, Ion Nestor, Andrei O etea,ă ă ţ  

Fr.Pall,  P.P. Panaitescu, Pr.  I.D. Petrescu, D.M. Pippidi,  Sextil 

Puşcariu,  Gheorghe Ştefan,  I.D.Ştef nescu,  A.  Sacerdo eanu,ă ţ  

Dan Simonescu, Theodor Tripcea, Cleobul Tsourkas, consulul 

general al Greciei la Bucureşti, Dumitru Tudor, Victor Tufescu, 

Maria Vulcu. 

61. Reproducem,  dup  elegantele  invita ii  tip rite  care  s-auă ţ ă  

p strat,  programele  câtorva  şedin e  de  comunic ri  aleă ţ ă  

Institutului; la 21 decembrie 1944, dup  prezentarea activit iiă ăţ  

pe anul 1943-1944, f cut  de V. Papacostea, au vorbit Prof.ă ă  

Emil  Condurachi  (Monedele  oraşului  Cyzic  şi  drumurile 

comerciale de la Hellespont la Dun re)ă  şi Prof. Al. Elian (Clerici 

români în Rusia Caterinei a II-a); la 16 martie 1945, au sus inutţ  

comunic ri  V.  Papacostea  ă (Vechilhargi  un  locotenent  al  lui 

Alexandru Ipsilanti), I. Nestor  (Temeiuri str vechi ale unit iiă ăţ  

carpato-balcanice) şi Maria Vulcu (C l tori români la Athos înă ă  

secolul  al  XIX-lea);  la  22  ianuarie  1946,  au  prezentat 

comunic ri V. Papacostea ă (Date noi despre via a şi activitateaţ  

lui Dionisie Fotino) şi Emil Condurachi (Reflexe de art  atic  înă ă  
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Balcani);  la 6 martie 1946, V.  Papacostea  (Un contemporan 

despre  personagiile  din  “Tragodia”  vornicului  Beldiman) şi 

Maria  Matilda  Alexandrescu-Dersca  Bulgaru  (Comer ulţ  

Principatelor în lupt  cu Poarta la mijlocul secolului al  XVIII-ă

lea); la 19 februarie 1947, au prezentat comunic ri Gh. Ştefană  

(Considera ii asupra unui corpus al stampilelor de amforţ ă) şi 

Al.  Elian  (Din  leg turile  Mitropoliei  Moldovei  cu  Patriarhiaă  

ecumenic  în  sec.  al  XVIII-leaă ).  Ni  s-a  p strat  şi  programulă  

cursului  de  geografie  istoric  a  Balcanilor  sub  domina iaă ţ  

bizantin ,  inaugurat  de  P rintele  Vitalien  Laurent,  la  8ă ă  

februarie  1944,  în  aula  Funda iei  Carol  I,  prin  lec ia  deţ ţ  

deschidere intitulat  ă Bzyance mère des Balkans;  prelegerile 

urmau s  fie inute de bizantinistul francez la Universitate, dină ţ  

dou  în  dou  s pt mâni,  miercurea,  dar  şirul  lor  a  fostă ă ă ă  

întrerupt de bombardamente.

62.   Din “Balcania” au ap rut numerele I, 1938; II-III, 1939-1940;ă  

IV, 1941; V,1942; VI, 1943; VII, 1 şi 2, 1944; VIII, 1945. S-au 

p strat  dou  exemplare  incomplete  din  num rul  IX,  1946,ă ă ă  

cules în pagini şi fragmente din num rul X, 1948, în şpalturi;ă  

apari ia  şi  difuzarea  acestor  ultime  dou  numere  a  fostţ ă  

interzis  de regimul comunist. ă

63.  Au  fost  publicate  urm toarele  lucr ri:  în  anul  1944  -  N.ă ă  

B nescu,  ă Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) 

et  de  Bulgarie,  (stocul  de  la  Cartea  Româneasc  a  ars  laă  

bombardament,  a  fost  ulterior  retip rit )ă ă ;  V.  Diamandi-

Aminceanul,  Monografia  oraşului  Me ova  din  Epir  ţ (ars  înă  

depozitul  C r ii  Româneşti  la  bombardament);  H.  Dj.  Siruni,ă ţ  

Armenii  în  via a  economic  a  rilor  române  ţ ă Ţă şi  Monetele 

turceşti  în  rile  Române;  Ţă G.  Longinescu,  Feria;  în  1945  - 

Andrei O etea, ţ Tudor Vladimiresu şi mişcarea eterist  în rileă Ţă  

române;  în  1946  -  Ariadna  Camariano-Cioranu,  Influen aţ  

spiritului  revolu ionar  francez  şi  Voltaire  în  limba greac  şiţ ă  

română; Damian P. Bogdan,  Glosarul cuvintelor româneşti în 
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documentele  slavo-române;  P.P.  Panaitescu,  Înv turile  luiăţă  

Neagoe  Basarab,  problema  autenticit ii;  ăţ Theodor  Trîpcea, 

Românii dintre Timoc şi Morava; în decembrie 1947 – Cleobul 

Tsourkas, Les débuts de l’enseignement philosophique et de la 

libre pensée dans les Balkans. La vie et l’oeuvre de Théophile 

Corydalée  1563-1646);  Silviu  Dragomir,  Les  Roumains  des 

Balkans au Moyen age (r mas  în pagini)ă ă

64. “Balcania”, VI, p. XII-XXI.

65.  Enciclopedia Balcanic . Propunerea d-lui Prof. V. Papacosteaă , 

dactilograma  cuvântului  de  deschidere  rostit  de  Victor 

Papacostea la şedin a de lansare a anteproiectului general alţ  

Enciclopediei Balcanice din 1947, cu interven ii autografe aleţ  

autorului.

66.  Cf. Sever Pop, L’Atlas Linguistique de la Roumanie, “Balcania” 

I, 1938, p. 82, n. 2.   

67. Conferin ele urmau s  fie inute, s pt mânal, între 12 ianuarieţ ă ţ ă ă  

1944 şi 27 iunie 1944, în aula Funda iei Carol I. Textul unoraţ  

dintre  ele  s-a  p strat  în  arhiva  lui  V.Papacostea.  Iată ă 

programul: V. Papacostea, Popoarele balcanice şi necesitatea 

studiilor comparate; V. Mih ilescu, ă Factorii geografici; R. Vulpe, 

Civiliza iile str vechi şi elenismulţ ă ; C. Daicoviciu,  Romanitatea 

orientală; A. Sacerdo eanu, ţ Migra iunileţ ; N. B nescu, ă Bizan ulţ ; 

Emil  Petrovici,  Factorul  slav  în  complexul  balcanic;  Silviu 

Dragomir,  Românismul  ca  factor  în  etnogeneza  popoarelor 

balcanice; I.D.Ştef nescu, ă Arta balcanic  şi artele na ionale înă ţ  

cadrul art bizantine; G. Fotino,  Dreptul bizantin şi institu iileţ  

Sud-Estului;  Teodor  Popescu,  Ortodoxia  bizantin ;  ă Andrei 

O etea,  ţ Islamul;  Al.  Elian,  Noua  ortodoxie;  C.  Andreescu, 

Revolu iile  na ionale;  ţ ţ N. Batzaria,  Turcia nou ;  ă Th. Capidan, 

Limbile  balcanice;  P.  Caraman,  Folklorul;  N.  Cartojan, 

Literatura;  N.  Caranfil,  C ile  de  comunica ie;  ă ţ N.  Daşcovici, 

Dun rea,  Marea  Neagr  şi  Strâmtorileă ă ;  Emil  Condurachi, 

Factorii  economici.  Antichitatea  şi  evul  mediu;  Gh.  Taşc ,ă  
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Factorii  economici.  Timpurile  noi;  Ion  R ducanu,  ă Factorii 

economici.  Perspective  de  viitor;  Gh.I.  Br tianu,  ă Orientul  şi 

Peninsula  Balcanică;  I.  Hudi ,  ţă Occidentul  şi  Peninsula 

Balcanic ;  ă I.  Lugoşianu,  Elementele  politice  ale  unit iiăţ  

balcanice.

68. Cf. Actes du Colloque international de civilisations balkaniques, 

organisé par la Comission Nationale Roumaine pour l’UNESCO 

et l’Académie de la République Populaire Roumaine, sous les 

auspices et  avec l’aide de l’Organisation des Nations  Unies 

pour l’Éducation la Science et la Culture, Sinaia, 8-14 juillet 

1962, UNESCO. La acest colocviu au luat parte specialişti din 

16 state (Albania, Austria, Bulgaria, Fran a, Grecia, Ungaria,ţ  

Italia,  Iran,  Liban,  Polonia,  România,  Regatul  Unit  al  Mariii 

Britanii  şi  Irlandei  de  Nord,  Cehoslovacia,  Turcia,  URSS, 

Iugoslavia).  Preşedinte  al  Comitetului  de  organizare  a  fost 

Acad. Tudor Vianu, iar secretar Prof. Valentin Lipatti. Asocia iaţ  

Interna ional  de Studii asupra Sud-Estului European, a c reiţ ă ă  

întemeiere a fost decis  atunci, a luat fiin  în anul urm tor.ă ţă ă  

Preşedinte al  Comitetului  Provizoriu a fost  ales Acad.  Tudor 

Vianu,  iar  Secretar  general  Acad.  Emil  Condurachi.  Primul 

Preşedinte al AIESEE a fost Prof. Dionysios Zakithinos. Cf. Emil 

Condurachi,  Association  Internationale  d’Études  du  Sud-Est 

Européen  (AIESEE).  Buts  et  activités,  1963-1977,  Bucarest, 

1978,  unde şi  Statutul  AIESEE.  Secretariatul  general  având, 

prin  Statut,  sediul  la  Bucureşti,  secretar  general  este,  prin 

tradi ie, un român. Succesorul lui Emil Condurachi a fost Acad.ţ  

Virgil Cândea, urmat de Acad. R zvan Theodorescu. ă

69. Invitat  de  autorit i  s  se  ocupe  de  organizarea  viitoruluiăţ ă  

Institut de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române şi de 

preg tirea viitoarei  ă “Revue des études sud-est europénnes”, 

Victor Papacostea a avut motive temeinice s  cread  c  i seă ă ă  

propune refacerea  Institutului de Studii şi Cercet ri Balcaniceă  

şi  a  revistei  “Balcania”  pe  care  le  crease  şi  condusese.  În 
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controversele stârnite ulterior în jurul numelui noului institut şi 

al revistei, el a ap rat cu t rie şi chiar cu vehemen  folosireaă ă ţă  

termenului  balcanic,  pe  care-l  socotea  mai  expresiv  şi  mai 

sugestiv,  sus inând,  între  altele,  c  denumirea  ţ ă sud-est 

european este abstract , impersonal  şi vag . Este interesantă ă ă  

de amintit  c ,  în întreaga coresponden  cu colaboratorii  laă ţă  

viitoarea revist , ale c rei prime dou  numere au fost îngrijiteă ă ă  

de Victor Papacostea, ap rând îns  dup  moartea lui, precumă ă ă  

şi în toate rapoartele de activitate oficiale adresate de acesta 

Academiei  R.  P.  R.,  publica ia  este  numit  ţ ă “Balcania” şi 

salutat  entuziast de foştii s i colaboratori, la care apelase, caă ă  

nou  serie  a  vechii  sale  reviste.  De  altfel  şi  în  lucr rileă ă  

Colocviului interna ional de la Sinaia, din iulie 1962, s-a vorbitţ  

cu prec dere de “studii  balcanice”, iar scopul AIESEE a fostă  

definit,  prin art.  3 din Statut,  ca fiind “promovarea studiilor 

balcanice şi, în general, asupra Sud-Estului european”. Este, 

de asemenea, de re inut c  noul institut a fost organizat dupţ ă ă 

modelul vechiului Institut de Studii şi Cercet ri Balcanice (seă  

p streaz  între  hârtiile  istoricului  şi  o  schem  grafic  aă ă ă ă  

structurii  institutului),   iar nucleul de baz  al colectivului deă  

cercetare a fost format, la propunerile lui Victor Papacostea, 

din foştii  s i  elevi şi colaboratori.  Op iunea definitiv  pentruă ţ ă  

epitetul  sud-est european a fost, credem, determinat , într-oă  

anumit  m sur , şi de dorin a de a se sublinia continuitateaă ă ă ţ  

între  noul  institut  şi  cel  fondat  de  Nicolae  Iorga.  Este 

semnificativ  c ,  dup  decesul  lui  Victor  Papacostea,  subă ă  

presiunea  unor  factori  de  autoritate  exteriori,  echipa  de 

conducere a Institutului proiectat a fost restructurat , au fostă  

cooptate alte persoane decât  cele  aşteptate,  iar  unii  dintre 

vechii  colaboratori s-au retras din proprie ini iativ . Este însţ ă ă 

incontestabil  faptul,  pentru  care  depunem  m rturie,  c ,ă ă  

personal, Prof. Mihai Berza (1907-1978), primul director al nou 

înfiin atului Institut de Studii Sud-Est Europene al Academieiţ  
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R.P.R.  şi  redactor-şef  al  Revue  des  Études  Sud-Est 

Européennes (1963-1978),  personalitate  de  mare  distinc ie,ţ  

prieten cu cel disp rut, marginalizat brutal el însuşi de regimulă  

comunist,  apoi  reabilitat,  şi  care  fusese,  de  altfel,  sub 

directoratul lui Gh.I.Br tianu, director adjunct al Institutului cuă  

acelaşi nume al lui Nicolae Iorga (1940-1948), s-a str duit, cuă  

discre ie, dar cu fermitate şi exigen , s  p streze viu spiritulţ ţă ă ă  

în care Victor Papacostea concepuse balcanologia. 

70. Referirea  la  Victor  Papacostea  a  fost,  mult  vreme,  un  locă  

comun  protocolar  în  discursul  factorilor  responsabili  de 

relansarea  studiilor  balcanice  sau  sud-est  europene.  El  era 

men ionat îns  în treac t şi numai ca un precursor, în calitateaţ ă ă  

de întemeietor şi director al Institutului de Studii şi Cercet riă  

Balcanice din Bucureşti şi al revistei “Balcania”, iar rolul s u înă  

dezvoltarea balcanologiei  nu a fost apreciat cum se cuvine. 

Contribu ia sa, esen ial , la fondarea Institutului de Studii Sud-ţ ţ ă

Est Europene şi a revistei acestuia, “Revue des études sud-est 

europénnes”,  atestat  şi  de  numeroasele  sale  referate,ă  

memorii şi rapoarte de serviciu c tre Academia R.P.R., nu aă  

fost niciodat  îndeajuns relevat , iar la Colocviul de la Sinaiaă ă  

mai sus amintit ea a fost trecut , frapant, sub t cere. Această ă ă 

atitudine era dictat , în primul rând, de nem rturisite motiveă ă  

politico-ideologice:  e  locul  s  amintim  c ,  deşi  a  primită ă  

îns rcinarea de a organiza şi conduce, în fapt, noul institut şiă  

revista,  lui  Victor  Papacostea  i  s-a  atras  verbal  aten ia,  deţ  

factori  competen i,  c  nu  va  putea  de ine  niciodat  oficialţ ă ţ ă  

func ia de director al acestora. Ea urma, într-o variant  luatţ ă ă 

ini ial serios în considerare, s  revin  Acad. Prof. Iorgu Iordan,ţ ă ă  

care a între inut, de altminteri, cu istoricul excelente raporturiţ  

umane  şi  de  colaborare  profesional .  În  schimb,  înă  

comunicarea sa la colocviul româno-grecesc consacrat epocii 

fanariote, care a avut loc la Salonic între 21 şi 25 octombrie 

1970, trecând în revist  contribu iile româneşti la dezvoltareaă ţ  
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studiilor  balcanice,  înv atul  grec  Cleobul  Tsourkas,  vechiăţ  

colaborator al Institutului de Studii şi Cercet ri Balcanice şi ală  

“Balcaniei”,  nu a ezitat s -l numeasc  pe Victor Papacosteaă ă  

“p rintele tuturor Institutelor Balcanice din Peninsula noastră ă” 

(“le  père  de  tous  les  Instituts  Balkaniques  de  notre 

Péninsule”),  cf. Symposium  L’Époque  phanariote,  Salonic, 

1974, p. 465. Cf. şi N.Todorov, Le premier Congrès et certains 

problèmes des études balkaniques, în  Études balkaniques, 6, 

1967,  Sofia,  p.  7-8.  Amintim  c  marile  proiecte  ştiin ificeă ţ  

lansate de Victor Papacostea sunt ast zi realizate sau în cursă  

de realizare în cadrul unor institute de cercet ri similare dină  

alte p r i ale lumii, ca de pild , cele din Germania sau Austriaă ţ ă  

şi c , sub egida AIESEE, este în curs de elaborare lucrarea deă  

sintez  ă Pour une histoire des Balkans, cu care s-a îns rcinat ună  

colectiv  interna ional  de specialişti,  în frunte cu Prof.  Andréţ  

Guillou şi Prof. Sofia Antoniadis-Bibicou.

71. Aşa,  de  pild ,  un  document  provenit  din  cancelariaă  

congrega iei  ţ De  Propaganda  Fide,  g sit  în  arhivaă  

colec ionarului şi amatorului de antichit i Dimitrie Butculescu,ţ ăţ  

i-a  revelat  personalitatea  episcopului  de  Nicopole  şi 

administratorului catolic al Munteniei Francisco Ferreri (1805-

1813),  membru  al  ordinului  pasioniştilor;  a  fost  punctul  de 

plecare al unor investiga ii mai ample care l-au f cut s  punţ ă ă ă 

în lumin  întreaga oper  de redresare a propagandei catoliceă ă  

în lumea balcanic  prin acest ordin şi s  învedereze originileă ă  

nicopolitane ale arhiepiscopiei romano-catolice din Bucureşti, 

cf. Papa Piu al VII-lea şi Francisc Ferreri, episcop de Nicopole şi  

administrator al Munteniei  în “Revista istoric ”ă , IX, 1925, 10-

12, p. 289-297; Passioniştii în Bulgaria şi Muntenia. Episcopul 

Francisc Ferreri  (1740-1831)¸ în “Balcania”, II-III,  1939-1940, 

p.250-271.  Cercetarea  arhivei  de  familie  a  doctorului  Elie 

Fotino din Bucureşti l-a pus în contact cu pre ioase manuscriseţ  

inedite  apar inând  str moşilor  acestuia,  istoricului  şiţ ă  
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muzicianului  Dionisie  Fotino  (1769-1821)  şi  lui  Ilie  Fotino 

(1806-1848),  cronicarul  evenimentelor  de  la  1821.  Ele  i-au 

îng duit s  pun  într-o lumin  cu totul nou , în întreaga loră ă ă ă ă  

complexitate, figurile celor doi înv a i greci, atât de lega i deăţ ţ ţ  

mediul românesc în care au tr it, s  le înf işeze activitateaă ă ăţ  

cultural  şi orient rile politice, s  aduc  importante preciz riă ă ă ă ă  

de natur  biografic  şi bibliografic  referitoare la ei, cf.ă ă ă  Vie ileţ  

sultanilor.  Scriere  inedit  a  lui  Dionisie  Fotinoă ,  în  “Revista 

istoric  român ”ă ă ,  IV,  1934,  p.  175-214;  Ilie  Fotino. 

Contribu iuni  biografice.  Preciz ri  asupra  operei  istorice,  ţ ă în 

“Revista  istoric  român ”ă ă ,  IX,  1939,  p.  88-126; Date  nouă  

despre via a şi opera lui Dionisie Fotino,  ţ în  “Balcania”,  VII, 2, 

1944, p. 311-331. Vezi şi  O istorie a turcilor în româneşte, în 

“Revista istoric  român ”ă ă , V-VI, 1935-1936, fasc.1-4, p. 393-

399. 

72. Nu a pregetat,  determinat de natura special  a textelor  deă  

interes muzicologic şi a celor privind vie ile sultanilor, datorateţ  

lui  Dionisie Fotino, pe care le-a descoperit, s  se califice, subă  

îndrum ri  competente,  istoric  al  muzicii  bisericeşti  şi  ală  

turcologiei româneşti! Descoperirea Pentaglosarului alc tuit deă  

aromânul Nicolae Ianovici, la Buda, la începutul veacului XIX, 

semnalat  de  el  aten iei  lingviştilor,  analizat  mai  ales  caţ  

m rturie a redeştept rii conştiin ei na ionale a aromânilor prină ă ţ ţ  

reprezentan ii lor emigra i în Imperiul habsburgic, r mâne şi oţ ţ ă  

contribu ie filologic  remarcabil , cf.ţ ă ă  Pentaglosarul lui Nicolae 

Ianovici, în “Revista istoric  român ”ă ă , IX, 1939, p. 314-322. De 

natur  de-a dreptul lingvistic  este articolul pe care-l consacră ă ă 

Vocabularului conven ionalţ  editat de profesorul Hristo Suli din 

Ianina; cercet torul grec credea c  descoperise un adev rată ă ă  

“limbaj secret de breasl ” al meşteşugarilor epiro i, era vorbaă ţ  

de  fapt  de  un  vocabular  bilingv,  aromâno-grecesc,  cf. 

Vocabularul  conven ional  al  d-lui  Hr.  Suliţ ,  în  “Revista 

Macedoromân ”ă , II, 1930, 1, p. 36-47.
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73.  Cel  mai  semnificativ  este  exemplul  cursului  de  istorie  a 

românilor  în  secolele  XVII-XVIII,  inut  în  anii  1938-1940,  laţ  

rug mintea lui C.C. Giurescu, îns rcinat cu demnit i politiceă ă ăţ  

acaparante,  de  a-l  suplini.  Relev m  mai  jos  valoarea  şiă  

originalitatea  acestui  curs.  Reamintim  îns  şi  cursurile,  deă  

cuprins  foarte  variat,  inute,  la  Şcoala  superioar  deţ ă  

arhivistic ,  la  Şcoala  normal  superioar ,  la  Universitateaă ă ă  

muncitoreasc , în anii 1935-1937 şi 1939-1940, la care ne-amă  

referit.

74. Victor Papacostea a fost numit, potrivit adresei 04407 din 2 

mai  1940,  semnat  de  C.C.Giurescu,  de  la  1  mai  1940,ă  

consilier  cultural  pentru  Peninsula  Balcanic  la  Ministerulă  

Propagandei  Na ionale,  condus  de  acesta  dn  urm ,  cuţ ă  

misiunea s  se ocupe atât de propaganda româneasc  în rileă ă ţă  

Peninsulei  Balcanice,  cât  şi  de  combaterea  propagandei 

str ine ostile României. ă

75. Studiile documentare  destinate factorilor guvernamentali de 

decizie, studiile ştiin ifice prilejuite de conjunctura politic  şiţ ă  

textele de propagand , de nivel superior, elaborate de Victoră  

Papacostea  privesc,  în  primul  rând,  problema  revizuirii 

grani elor României, impuse în 1940 şi, dup  r zboi, drepturileţ ă ă  

româneşti  asupra  Ardealului.  A  scris  despre:  Cadrilaterul 

dobrogean (Problema frontierei româno-bulgare din Dobrogea, 

manuscris în arhiva personal , originalul în arhiva Ministeruluiă  

Afacerilor  Externe),  Basarabia  (Drepturile  românilor  asupra 

Basarabiei, în “Libertatea”, VIII, 5 iulie 1940, 13-14, p. 193-195 

şi  cartea  Bessarabien.  Rumänische  Rechte  und  Leistungen, 

Bucureşti,  Dacia  Bücher,  1941,  aceasta  din  urm  subă  

pseudonimul  Dr.  Ion  Frunz ,  decriptat  de Valeriu  Râpeanu),ă  

Transilvania  (studiul  ştiin ific  ţ Les  deux  Hongries,  în  “Revue 

historique  du  Sud-Est  européen”,  VIII,  1941,  p.  52-67  şi 

versiunea  româneasc  uşor  modificat  ă ă Voievozi  şi  cnezi,  în 

“Familia”, 78, 1943, p. 3-15; cartea Un observator prusian în 
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rile  române  acum  un  veacŢă ,  Bucureşti,  1942,  consacrată 

primului  consul  pusian  în  Principate,  Johann  Ferdinand 

Neigebauer  (1783-1866),  considera iilor  lui  asupra  unit iiţ ăţ  

poporului român din cele trei provincii istorice şi politicii Prusiei 

de  sprijinire  a  statului  na ional  român,  conferin ele  ţ ţ Mihai 

Viteazul şi Un colaborator al lui Mihai Viteazul: banul Mihalcea, 

reproduse, dup  manuscrisele p strate, în volumul  ă ă Civiliza ieţ  

româneasc  şi  civiliza ie  balcanic ,  ă ţ ă p.  235-240  şi  241-246, 

articolul  Precursorii, în “P mântul românesc”, III, 1944, 17, p.ă  

6-9 şi altele). A elaborat, de asemenea, la 29 aprilie 1941, un 

scurt  studiu  de  sintez  privitor  la  aromâni,  p strat  înă ă  

manuscris şi în arhiva Ministerului Afacerilor Externe, par ialţ  

publicat în volumul Românii de la sud de Dun re. Documente,ă  

coordonat  de  Stelian  Brezeanu  şi  Gh.  Zbuchea,  Bucureşti, 

1997,  nr.  146,  p.  313-315).  În  noiembrie  1957,  a  scris,  la 

cererea Institutului român pentru rela iile cu str in tatea, unţ ă ă  

admirabil studiu, de peste 50 pagini, referitor la Rela iile dintreţ  

greci şi români în decursul veacurilor, p strat în manuscris.ă

76. Statutul acestui centru, conceput ca un adev rat institut deă  

cercet ri,  se  p streaz  în  manuscris  în  arhiva  lui  Victoră ă ă  

Papacostea.

77. Anun at  ca  o  lucrare  în  preg tire  şi  pe  ultima  copert  aţ ă ă ă  

revistei  “Balcania”, VIII, 1945, colec ia intitulat  ţ ă Documentele 

redeştept rii  macedoromâneă ,  având  ca  autori  pe  Victor 

Papacostea şi Mihail Regleanu, nu a fost, se pare, încheiat . S-ă

au p strat  cca 400 de pagini  manuscrise (transcrierea eraă  

terminat ,  potrivit  unei  însemn ri  autografe  a  lui  Mihailă ă  

Regleanu, în 1943) cuprinzând simple copii, altminteri foarte 

îngrijit  lucrate,  dup  documente  din  fondul  arhivistic  ală  

Ministerului Instruc iunii şi Cultelor privitoare la istoria şcolilorţ  

şi  bisericilor  româneşti  pentru  aromânii  din  Balcani  de  la 

începuturi  pân  la 1900. Documentele nu au nici regeste, niciă  

note,  care  probabil  nu  fuseser  înc  redactate.  Potrivită ă  
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coresponden ei  schimbate  de  Cezar  Papacostea  cu  Sabinaţ  

Cantacuzino, p strat  în arhiva familiei, acesta propusese încă ă ă 

din  1933  Aşez mântului  Cultural  I.C.Br tianu,  editarea  uneiă ă  

culegeri  de izvoare cu acelaşi  titlu,  care urma s  includ  şiă ă  

documentele  legate  de  activitatea  p rin ilor  s i  în  serviciulă ţ ă  

şcolii româneşti din Balcani, adunate şi preg tite de el pentruă  

tipar, înc  nerestituite de un cercet tor care le-a împrumutat,ă ă  

în  condi ii  confirmate  şi  garantate  în  scris  de  AIESEE,  prinţ  

secretarul ei general, Acad. Emil Condurachi. Desigur, Victor 

Papacostea  îşi  propusese  s   duc  la  cap t  această ă ă ă 

întreprindere  ştiin ific  ini iat  de  fratele  s u,  decedatţ ă ţ ă ă  

prematur.  Excelent  cunosc tor  al  problemei,  el  investigase,ă  

între altele, şi acest fond de arhiv  din care  valorificase, înă  

“Revista macedoromân ”, unele piese, iar arhiva familiei saleă  

cuprindea  numeroase  alte  documente  legate  de  activitatea 

p rin ilor. Ne-am propus, la rândul nostru, s  edit m această ţ ă ă ă 

colec ie, din care am valorificat unele piese, şi s  o continu m.ţ ă ă

78. Însemn rile lui Ioan Şomu-Tomescu cu privire la arhimandritulă  

Averchie,  în  “Revista  Aromâneasc ”ă ,  I,  1929,  1,  p.  38-56; 

Conflict  aromâno-bulgar  la  Veles  relatat  de  un  diplomat 

austriac,  “Revista  aromâneasc ”,  I,  1929,  1,  p.  66-73;ă  

Documente  aromâneşti  dintre  1860-1870,  “Revista 

aromâneasc ”,  I,  1929,  1,  p.  81-87  şi  2,  p.  168-177;  ă O 

nara iune  bulgar  despre  aromânii  din  regiunea  Ohrida-ţ ă

Monastir,  în “Revista Aromâneasc ”, I,  1929, 2, p. 137-147;ă  

Aromânii la Kraguievatz, “Revista aromâneasc ”, I, 1929, 2, p.ă  

202-204; Vocabularul conven ional al d-lui Hr. Suliţ , în “Revista 

Macedoromân ”ă ,  II,  1930,  1,  p.  36-47;  Câteva  note  asupra 

familiei Sina,  “Revista Macedoromân ” II, 1930, 1, p. 78-83;ă  

Cuza  Vod  c tre  baron  Sina.  Scrisoare,  ă ă “Revista 

Macedoromân ” II, 1930, 1, p. 109; ă C pitan aromân în Eterie –ă  

mort  la  Iaşi  1821,  în  “Revista  Macedoromân ”ă ,  II,  1930,  1 

,p.109-110;  Ştiri  polone  despre  Andrei  Şaguna¸  “Revista 
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Macedoromân ”  II,  1930,  1,  p.  117-119;  ă Memoriul 

macedoromânilor  c tre   Napoleon,  ă în  “Revista 

Macedoromân ”,  III,  1931,  1-2,  p.  3-15;  ă Teodor  Anastasie 

Cavalioti.  Trei  manuscrise  inedite,  în  “Revista  istorică 

român ”ă , I, 1931, p. 383-402 şi II, 1932, p. 59-82;  Povestea 

unei c r i. Protopiria lui Cavalioti. Ein unicum, ă ţ în Omagiu lui C. 

Kiri escuţ ,  Bucureşti,  1937,  p.  665-674;  Despre  corpora iileţ  

moscopolene, în “Revista istoric  român ”ă ă , IX, 1939, p. 127-

136;  Deux  documents  autographes  de  Moschopolis,  în 

“Balcania”,  VI,  1943,  p.  520-523;  Pentaglosarul  lui  Nicolae 

Ianovici, în “Revista istoric  român ”ă ă , IX, 1939, p. 314-322. 

79. Cele mai importante contribu ii sunt: ţ Vocabularul conven ionalţ  

al d-lui Hr. Suli, în “Revista Macedoromân ”ă , II, 1930, 1, p. 36-

47  ;  Pentaglosarul  lui  Nicolae  Ianovici,  în  “Revista  istorică 

român ”ă ,  IX,  1939,  p.  314-322;  Teodor  Anastasie  Cavalioti. 

Trei manuscrise inedite, în “Revista istoric  român ”ă ă , I, 1931, 

p. 383-402 şi II, 1932, p. 59-82.

80. Cf.  Memoriul  macedoromânilor  c tre   Napoleon,  ă în  “Revista 

Macedoromân ”, III,  1931, 1-2, p. 3-15;  ă Povestea unei c r i.ă ţ  

Protopiria lui Cavalioti. Ein unicum, în Omagiu lui C. Kiri escuţ , 

Bucureşti, 1937, p. 665-674, Pentru celelalte contribu ii, veziţ  

mai sus n. 77 şi 78.

81. C tre  sfârşitul  vie ii,  Victor  Papacostea  propunea  Edituriiă ţ  

Academiei  R.P.R.  publicarea unui  prim volum intitulat  Studii 

greco-române,  care  urma  s  cuprind  principalele  saleă ă  

contribu ii în aceast  direc ie, într-o form  definitiv . Sumarul,ţ ă ţ ă ă  

detaliat  pe  7  pagini,  include  urm toarele  zece  studii:ă  

Introducere.  Bizan ul  românesc,  ţ 50  p.,  Sevastos  Kiminites 

întemeietorul înv mântului superior în ara Româneasc , ăţă Ţ ă 50 

p.,  Academia greceasc  din Bucureşti. Despre întemeierea şiă  

întemeietorii ei, 40 p.,  Dionisie Fotino. Via a şi opera sa,  ţ 100 

p., Teodor Anastasie Cavalioti¸ 50 p., Ilie Fotino. Omul şi opera, 

30  p.,  Rela iile  Epirului  cu  Principatele  române,  ţ 40  p., 
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Vocabularul conven ionalţ , 30 p., Pentaglosarul de la Buda, 20 

p.,  Amintirile  unui  contemporan  despre  personagiile  din 

“Jalnica tragodie”, 10 p. Era vorba, cum se vede, de vechile 

sale  studii  la  care  urmau  s  se  adauge  unele  dintre  celeă  

elaborate  dup  ieşirea  din  temni ,  legate  de  istoriaă ţă  

înv mântului româno-grecesc. ăţă

82. Esquisse  sur  les  rapports  entre  la  Roumanie  et  l’Epire, 

“Balcania”  I,  1938,  p.  230-244,  republicat  în  româneşte  în 

Tradi ii româneşti de istorie şi cultur .ţ ă

83. Este vorba, mai ales, de Dionisie şi Ilie Fotino (cf. mai sus, n. 

71), despre Pantelimon Ligaridis, Ignatie Petritzis şi Sevastos 

Kiminites, al c ror rol în crearea înv mântului superior la noiă ăţă  

l-a revelat în studiile de care ne ocup m ceva mai departe, cf.ă  

n. 87.

84. Mişcarea eterist  şi începutul  înv mântului popular în rileă ăţă Ţă  

române şi  în Grecia (1818-1821),  capitol  inedit  din lucrarea 

neterminat  ă Istoria  înv mântului  în  rile  române,ăţă Ţă  editat 

postum şi  comentat  de  Cornelia  Papacostea-Danielopolu,  în 

volumul  Tradi ii româneşti de istorie şi culturţ ă, edi ie îngrijitţ ă 

de Cornelia Papacostea-Danielopolu, Bucureşti, 1996, p. 226-

256. 

85. Cf. mai sus, n. 75.

86. Seminarul  Central.  1836-1936.  Documentele  întemeierii, 

publicate de Victor Papacostea şi Mihail Regleanu, Bucureşti, 

f.a.  Cu  prilejul  s rb toririi  centenarului  Seminarului  Central,ă ă  

istoricul  Ioan C.Filitti  a  sus inut,  pe urmele altor  istorici,  cţ ă 

acesta are, de fapt, o vechime de 140 ani şi c  adev ratul luiă ă  

întemeietor  a fost mitropolitul  Dositei  Filitti,  care a înfiin at,ţ  

înc  din  1796,  la  m n stirea  Antim,  o  şcoal  de  preo ie,ă ă ă ă ţ  

nucleul viitorului seminar (Vechimea Seminarului Central din 

Bucureşti, “Universul”, an 54, nr. 188, 11 iulie 1937). Victor 

Papacostea  a  replicat,  demonstrând  c  şcoala  înfiin at  deă ţ ă  

Dositei,  la  Antim,  în  1796,  din  pricina  insuficien ei  corpuluiţ  
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clerical, destinat  improviz rii de preo i prin sumara preg tireă ă ţ ă  

a  unor  “candida i  la  hirotonie”  adesea  adul i  şi  Seminarulţ ţ  

Central,  inaugurat  în  1836,  cu  alt  program  şcolar ,  alteă ă ă  

criterii  de  selectare  a  elevilor  şi  alte  exigen e,  sunt  douţ ă 

institu ii  total  diferite ca origine,  structur  şi  spirit,  care auţ ă  

coexistat şi s-au concurat pân  în 1861,  când cea dintâi, aă  

fost  desfiin at  (ţ ă Vechimea  Seminarului  Central,  “Universul”, 

an. 54, nr. 195, 18 iulie 1937).

87. Doi bursieri  ai  lui  Petru cel  Mare la şcolile din Bucureşti,  în 

“Studii”,  XIV,  1961,  1,  p.  115-121;  Gh.  Kleoboulos  din 

Filipopole,  primul  înv at  grec  şi  pedagog ignoratăţ  (recenzia 

critic  a c r ii lui C. Sakkas), în “Studii”ă ă ţ , XIV, 1961, 4, p. 1062-

1069;  Originile înv mântului superior în ara Româneasc ,ăţă Ţ ă  

în “Studii”, XIV, 1961, 5, p. 1139-1164;  O şcoal  de limb  şiă ă  

cultur  slavon  la  Târgovişte  în  timpul  domniei  lui  Mateiă ă  

Basarab,  în  “Romanoslavica”,  V,  1962,  p.  183-194;  Les 

origines de l’enseignement supérieur en Valachie,   în “Revue 

des  études  sud-est  europénnes”,  I,  1963,  1-2,  p.  7-40;  La 

fondation de l’Académie grecque de Bucarest. Les origines de 

l’erreur de datation et sa pénetration dans l’historiographie, în 

“Revue des études sud-est europénnes”, IV, 1966, 1-2, p. 115-

146 şi 3-4, p. 413-436.

88. Les deux Hongries, în “Revue historique du Sud-Est européen”, 

VIII, 1941, p. 52-67 şi versiunea româneasc  uşor modificată ă 

Voievozi şi cnezi, în “Familia”, 78, 1943, p. 3-15.

89. Cf. Mihai Viteazul şi Un colaborator al lui Mihai Viteazul: banul 

Mihalcea,  reproduse dup  manuscrisele p strate,  în volumulă ă  

Civiliza ie  româneasc  şi  civiliza ie  balcanic ,  ţ ă ţ ă p.  235-240 şi 

241-246.

90. Cf.  Florin  Constantiniu,  De  la  Mihai  Viteazul  la  fanario i:ţ  

observa ii  asupra  politicii  externe  româneştiţ ,  în  “Studii  şi 

materiale de istorie medie”,  VIII,  1975,  p.  101-135,  care se 

refer  în mai multe rânduri la cursul lui V. Papacostea şi afirmă ă 
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c  “îi  dator m cea  mai  profund  analiz  a  politicii  externeă ă ă ă  

româneşti de la sfârşitul secolului al XVII-lea” (p.133).

91. Istoria românilor de la 1677 înainte, Bucureşti, 1938-1939, p. 

457-458.

92. Istoria românilor de la 1639 înainte, Bucureşti, 1939-1940, p. 

20.

93. Ilie  Fotino.  Contribu ii  biografice.  Preciz ri  asupra  opereiţ ă  

istorice, în “Revista istoric  român ”, IX, 1939, p. 17.ă ă

94. Date  nou  despre  via a  şi  opera  lui  Dionisie  Fotino,  ă ţ în 

“Balcania”, VII, 2, 1944, 324-330.

95. Teodor  Anastasie  Cavalioti.  Trei  manuscrise  inedite,  în 

“Revista istoric  român ”ă ă , I, 1931, p. 383-402 şi II, 1932, p. 

59-82; Povestea unei c r i. Protopiria lui Cavalioti, Ein unicumă ţ  

în Omagiu lui C. Kiri escuţ , Bucureşti, 1937, p. 665-674; Despre 

corpora iile  moscopoleneţ ,  în  “Revista  istoric  român ”ă ă ,  IX, 

1939,  p.  127-136;  Deux  documents  autographes  de 

Moschopolis, în “Balcania”, VI, 1943, p. 520-523; Câteva note 

asupra familiei Sina, “Revista Macedoromân ” II, 1930, 1, p.ă  

78-83.

96. La  participation  de  l’écrivain  albanais  Vechilhardgi  à  la 

révolution de 1821, în “Balcania”, VIII, 1945, p. 187-191. V. şi 

Sur  l’Abécédaire  albanais  de  Vechilhargi, în  “Balcania”,  I, 

1938, p. 248-252. 

97. O şcoal  de limb  şi cultur  slavon  la Târgovişte în timpulă ă ă ă  

domniei  lui  Matei  Basarab,  în “Romanoslavica”,  V,  1962,  p. 

183-194. Concluziile lui Victor Papacostea privind slavonismul 

cultural  din  vremea  lui  Matei  Basarab  şi  personalitatea  lui 

Udrişte N sturel sunt împ rt şite de Virgil Cândea, ă ă ă Umanismul 

lui  Udrişte N sturel  şi  agonia slavonismului  cultural  în  araă Ţ  

Românească,  în volumul de autor  Ra iunea dominantţ ă,  Cluj-

Napoca, 1979, p. 33-77; distinsul istoric al culturii semnalează 

la p. 42-43, n. 26 un text trecut cu vederea de al i cercet toriţ ă  

care  pare  s  confirme  existen a  şcolii  de  slovenie  de  laă ţ  
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Târgovişte,  ad ugându-se  documenta iei  lui  V.  Papacostea.ă ţ  

Criticile vehemente pe care aceste concluzii le-au stârnit din 

partea lui Dan Horia Mazilu, Udrişte N sturelă , Bucureşti, 1974, 

p. 18, 190, 290, 324 şi Barocul în literatura român  din secolulă  

al  XVII-lea,  Bucureşti,  p.  118, n. 3, provin din neîn elegereaţ  

afirma iilor  lui  Victor  Papacostea;  regretatul  istoric  nu  aţ  

învinuit niciodat  pe Udrişte N sturel de adversitate fa  deă ă ţă  

limba român  ! Profit m de acest prilej pentru a corecta două ă ă 

confuzii comise de D.-H. Mazilu: 1) V. Papacostea nu face din 

Teofil, ci din mitropolitul Ştefan, reprezentantul cel mai viguros 

al curentului în favoarea utiliz rii  limbii române ca limb  deă ă  

cultur  (ă Udrişte  N sturelă ,  p.  190,  n.  1);  2)  termenul 

aprehensiune înseamn  “team  vag , fric  nedesluşit ” şi nuă ă ă ă ă  

“înclinare, tendin , dispozi ie natural  c tre ceva”, cum pareţă ţ ă ă  

s  cread  merituosul  slavist,  confundându-l  probabil  cuă ă  

propensiune (Udrişte N sturelă , p. 290).

98. Originile  înv mântului  superior  în  ara  Româneasc ,  ăţă Ţ ă în 

“Studii”,  XIV, 1961, 5, p. 1139-1167 (şi în traducere franceză 

în “Revue des études sud-est europénnes”, I, 1963, 1-2, 7-39).

99. Cf.  Ariadna Camariano-Cioran,  Les Académies  princières  de 

Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Salonic, 1974, p. 22-

29, unde şi un scurt istoric al problemei.  Critica oponen ilorţ  

ipotezei  lui  Victor  Papacostea  a  fost  f cut  de  Corneliaă ă  

Papacostea-Danielopolu  în  notele  înso itoare ale  studiului  înţ  

discu ie  în  volumul  ţ Civiliza ie  româneasc  şi  civiliza ieţ ă ţ  

balcanică,  edi ie  îngrijit  şi  note  de  Cornelia  Papacostea-ţ ă

Danielopolu,  studiu  introductiv  de  Nicolae-Şerban  Tanaşoca 

Bucureşti, 1983.

100. Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti, în 

“Studii”,, XIV, 1961, 1, p. 115-121.

101. La  fondation  de  l’  ”Académie  Grecque”  de  Bucarest.  Les 

origines  de  l’erreur  de  datation  et  sa  pénétration  dans 

l’historiographie, în “Revue des Études Sud-Est Européennes”, 
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IV, 1966, 1-2, p. 115-145 şi 3-4, p. 413-436. Citatul de mai sus 

la p. 123.

102. “Das  Reich”,  8,  Berlin,  30  ianuarie  1944.  Cit m  dup  oă ă  

traducere aflat  în posesia familiei.ă

103. Cf.  Laz r  L.  Rosenbaum,  ă Privelişti  universitare,  în  Neamul 

evreesc,  an. 37,  nr.  5,  3 noiembrie 1944,  p.  2:  “Astfel,  din 

îndemnul  profesorului  mai  sus  amintit  –  d.  prof.  Victor 

Papacostea  –  a  luat  naştere  o  colec ie  de  ţ Documente 

privitoare la istoria evreilor din România precum şi o lucrare 

intitulat  ă Din istoria evreilor în rile Române. Activitatea lorŢă  

economic  în  epoca  fanariot ,  ă ă prezentat  la  Facultatea  deă  

litere din Bucureşti, în sesiunea octombrie 1940. Aceste două 

lucr ri  constituiau  o  replic  adresat  atacurilor  nazisteă ă ă  

îndreptate împotriva popula iei evreieşti din ar .” Este vorbaţ ţ ă  

de  propriile  lucr ri  ale  lui   Laz r  Rosenbaum,  existente  înă ă  

arhiva lui Victor Papacostea.

104. Potrivit relat rii pe care ne-a f cut-o el însuşi, temându-se că ă ă 

P.P.Panaitescu  va  opera  modific rile  impuse  de  regim,  dină  

pricina angaj rii sale în Mişcarea legionar , Victor Papacosteaă ă  

a  sustras  din  imprimerie  manualul,  cu  complicitatea  unor 

muncitori tipografi devota i.  ţ

105. Fragmentul citat face parte dintr-un text de “referin e”. Esteţ  

locul  unei  explica ii.  La  1  februarie  1961,  exasperat  deţ  

condi iile  grele  în  care  tr ia,  Victor  Papacostea  a  înaintatţ ă  

memorii identice Primului Ministru Chivu Stoica şi Preşedintelui 

Consiliului de Stat Gh. Gheorghiu-Dej, cerându-le repunerea lui 

în  drepturile  elementare  de  care  era  înc  lipsit:  “ori  oă  

încadrare  la  Institutul  de  istorie  al  Academiei  R.P.R.,  ori 

pensionarea  pentru  care  Ministerul  Prevederilor  Sociale  şi-a 

dat aviz favorabil înc  din iulie 1960”. Memoriul trebuia înso ită ţ  

de  referin e  culese  de  la  personalit i  care  se  bucurau  deţ ăţ  

încrederea  regimului  totalitar  comunist.  I-au  dat  asemenea 

referin e:  Mihai  Ralea,  Emil  Petrovici,  Al.  Rosetti,  Al.  Graur,ţ  
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Emil  Condurachi  şi  G.  Vl descu-R coasa.  Pe  dactilogramaă ă  

acestui memoriu, p strat  în arhiva familiei, Victor Papacosteaă ă  

a  inut  s  consemneze  cu  propria  lui  mân  urm toarele:ţ ă ă ă  

“Acest memoriu, cerut de M.Ralea pentru a-l da personal lui 

Chivu Stoica - cu toate referin ele culese – mi-a fost restituit cuţ  

r spunsul c   nu-l mai poate duce primului ministru.   Mi-a dată ă  

în schimb o pagin  de bune referin e din partea lui, evocândă ţ  

cele trei decenii  de leg turi  şi afirmând democratismul meuă  

f r  rezerve.  L-am înaintat ulterior  prin Daicovici  lui  Voitec.ă ă  

Acesta mi-a reproşat prin Daicovici  c  nu m-am adresat luiă  

direct şi a f g duit s-o rezolve direct cu Gh. Dej. Încurajat, amă ă  

încercat  s -l  v d  pe  vechiul  prieten  al  tinere ii  noastreă ă ţ  

socialiste.  Dup  15 telefoane cu secretarul  lui,  a  trebuit  să ă 

renun ”. Toate referin ele s-au p strat în arhiva familiei, Victorţ ţ ă  

Papacostea confirmându-le, sub semn tur , autenticitatea.ă ă

106. Dup  pagini  r zle e  de  note  autobiografice  ale  lui  Victoră ă ţ  

Papacostea şi relat rile sale orale. Men ion m c , în memoriileă ţ ă ă  

sale adresate autorit ilor comuniste, el nu a dorit s  invoceăţ ă  

totuşi  niciodat  în  favoarea  sa  leg turile  din  tinere e  cuă ă ţ  

mişcarea socialist . ă

107. Vezi,  de  pild ,  ă La  legea  pentru  reducerea  salariilor, 

cuvântarea rostit  în şedin a Camerei din 11 februarie 1933ă ţ  

(publicat  şi separat). ă

108. Cf.  articolul  intitulat  Chestiunea  reprezent rii  cultului  înă  

discu ia Parlamentuluiţ , în ziarul în limba turc  YILDIRIM, nr. 28,ă  

Bazargic,  10  septembrie  1932,  din  care  cit m,  :  “C  ună ă  

deputat  român,  care nu este turc  sau musulman,  critic  înă  

Parlamentul  român  statul  s u  şi,  l udând  o  minoritate,ă ă  

prezint  un  raport  prin  care  cere  drepturile  musulmanilor,ă  

acest fapt trebuie s  constituie o pild  şi un exemplu pentruă ă  

fiecare deputat şi intelectual musulman”. Ziarul şi traducerea 

pasajului  au  fost  trimise  lui  Victor  Papacostea,  la  11 

septembrie 1932, înso ite de o scrisoare de mul umire, în careţ ţ  

256



325 257

sunt expuse şi modalit ile de realizare a reprezent rii lor înăţ ă  

Senat preferate de cei în cauz , de Mustegip H.Fazîl, avocată  

din  Bazargic,  în numele organiza iei  musulmane din jude ulţ ţ  

Caliacra.

109. Cf. O scrisoare a d-lui Victor Papacostea, în “Universul” 295 

din 26 octombrie 1935, scrisoare deschis  adresat  Primuluiă ă  

Ministru  Gh.  T t rescu  prin  care  denun  acapararea  deă ă ţă  

p mânturi  în  Cadrilater  de  c tre  unii  potenta i  ai  vremii  înă ă ţ  

defavoarea coloniştilor aromâni.

110. La legea pentru reducerea salariilor, p. 23. V. şi  Problema 

Partidului Liberal, Bucureşti, f.a. 12 p., unde Victor Papacostea 

judec  aspru,  în numele frac iunii  georgiste,  dup  eşecul  laă ţ ă  

alegerile  din  1937,  transformarea PNL într-un  instrument  al 

domina iei  economice  a  oligarhiei,  cerând  reunificarea  lui,ţ  

revenirea  la  primatul  politicului  şi  la  preocuparea  de  a 

armoniza antagonismele sociale. 

111. Cf.  Nicolae  Jurc ,  ă Istoria  social-democra iei  din  Româniaţ ¸ 

Bucureşti,  1994,  p.  313,  unde  se  arat  c ,  din  delega iileă ă ţ  

partidelor  care  au  participat,  în  mai  1944,  la  formarea 

Comitetului  central  de  ac iune,  la  preg tirea  constituiriiţ ă  

Blocului  Na ional  Democratic  şi  la  redactarea Declara iei  luiţ ţ  

politice f ceau parte:  P.Constantinescu-Iaşi  şi  V.  Bîgu (P.C.),ă  

Ştefan Voitec şi Iosif Jumanca  (P.S.D.), I. Hudi  şi N.Penescuţă  

(P.N. .),  C.Bebe  Br tianu,  C.  Zamfirescu  şi  V.PapacosteaŢ ă  

(P.N.L.). Cf. şi 23 august 1944, “Jurnalul de diminea ”, vineri 5ţă  

ianuarie 1945.

112. Victor  Papacostea a fost  subsecretar  de Stat la  Ministerul 

Educa iei  Na ionale,  desemnat  de  PNL,  în  al  doilea  guvernţ ţ  

Constantin S n tescu (4 noiembrie 1944 – 5 decembrie 1944)ă ă  

şi în guvernul Nicolae R descu (6 decembrie 1944 – 5 martieă  

1945), ministru fiind Ştefan Voitec, din partea PSD.

113. Citatele sunt desprinse din conferin a lui V. Papacostea, ţ Un 

om uitat: principele Barbu Ştirbey, rostit  la radio şi p strat ,ă ă ă  
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în dactilogram ,  în  arhiva familiei.  Textul  a  fost  publicat  înă  

ziarul lui Sebastian Şerbescu “Semnalul”, VII, no. 781, din 11 

noiembrie 1944, p. 1-2.

114. Pe  baza  coresponden ei  p strate  şi  a  numerelor  dinţ ă  

“Balcania” r mase în pagini sau şpalturi, ne putem de seamaă  

de amploarea eforturilor  lui  Victor  Papacostea de a relua şi 

l rgi  cooperarea  cu  înv a ii  din  Balcani  şi  din  afara  lor.  Aă ăţ ţ  

stabilit cordiale rela ii cu cercet torii maghiari G. Baross, vice-ţ ă

preşedintele Comitetului balcanic maghiar, L. Gáldi, A. Veress, 

cu înv atul polonez H. Batowsky, care îi predase manuscrisulăţ  

unei istorii, în limba francez ,  a Balcanilor în epoca modern ,ă ă  

cu cercuri ştiin ifice pragheze, prin Traian Ionescu-Nişcov, aflatţ  

în capitala  Cehoslovaciei  în misiune diplomatic ,  cu savan iă ţ  

bulgari, ca P. Russev, care f g duieşte colabor ri la “Balcania”ă ă ă  

etc. etc. Istoricul se preg tea s  fac  o c l torie la Budapestaă ă ă ă ă  

pentru stabilirea rela iilor de cooperare. Este locul s  amintimţ ă  

c , pentru a saluta eliberarea Greciei, Victor Papacostea şi N.ă  

B nescu au inut frumoase conferin e la radio. Cf. “Curierul”,ă ţ ţ  

an  I,  nr.  43,  31  octombrie  1944,  p.  2  şi  dactilogramele 

complete în arhiva lui V.Papacostea.

115. Datele  privind  deten iile  lui  Victor  Papacostea  suntţ  

comunicate prin adeverin a eliberat  de Ministerul Afacerilorţ ă  

Interne,  Direc ia  Secretariat,  nr.  75.809  din  14  decembrieţ  

1990, la cererea Corneliei Papacostea. 
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