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OREST TAFRALI. MARTURII EPISTOLARE
LUCIAN NASTASA

Apreciat şi contestat în aceeaşi măsură, Orest Tafrali (1876-1937)
ramîne una din personalităţile remarcabile ale ştiinţei istorice româneşti.
Poate că împrejurările i-au fost mai puţin favorabile decît altora din
generaţia sa, ori poate că nu s-a ridicat pe acele culmi ce i-ar fi adus
o recunoaştere unanimă, atît din partea contemporanilor cît şi a poste
rităţii . Sau şi una şi alta. Merită însă reţinută observa ţia făcută de Al
Philippide în răspunsul său la discursul de recepţie la Academie al lui
Şerban Cioculescu cînd, referindu-se la literatură, dar cu aceeaşi sugestie
şi pentru alte domenii, arăta că aceasta "nu e formată numai din culmi
sublime şi din piscuri către care urei înfiorat şi gînditor, ea cuprinde, şi
chiar în cea m ai mare parte a ei, multe ţinuturi nu aşa de înalte, poate,
dar prin care ne plimbăm cu plăcere şi nu rareori cu un folos spiritual
de lungă durată". Este şi cazul lui Orest Tafrali.
De altfel, în epocă, aprecierile pozitive nu au lipsit. Venite mai
mult din străinătate, datorită tematicii abordate de istoricul şi arheolo
gul român validările aparţineau unor nume prestigioase, precum Ch.
Diehl, S. Reinach, J. B. Bury, A. Baumstark E. Gerland, D. C. Hesseling,
S. Lambros ş.a., pentru ca Louis Brehier să includă primele două lucrări
ale lui Tafrali despre Salonic printre cele mai importante apariţii ale
anilor 1913 şi 1 9 1 4 L (în Revue historique, XXXIX, H l 14, t. 1 1 7, fasc. 1 ,
.

,

,

p,

71) .

Meritele sale au fost recunoscute de mari foruri academice interna
ţionale prin alegerea ca membru corespondent al Academiei Hellenice din
Atena ( 1 933), al Institutului Kondakov din Praga ( 1 932), al Institutului
de arheologic bulgară din Sofia (1 928), a poi ca membru de onoare al A
sociaţiei de studii bizantine din Atena (1931) şi al Asociaţiei pentru incm·ajarea studiilor greceşti în Franţa ş.a.
Nu au lipsit nici a precieril e din ţară. Mai rare şi mai reţinute ale
unu.l Iorga sau Pârvan, entu z iaste şi superlative ale celor ce erau lipsiţi
de prejudecăţi sau se considerau "persecutaţi" de cel care scrisese Opi
nions sinccres �i Opinions pernicieuses (N. Iorga), acestea reliefează o a
n umită stare de spirit în cultura românească interbelică, sugerînd nu
nurr..a i unele animozităţi personale ci şi necesităţile spre care trebuiau să
conveargă eforturile istoricilor şi arheologilor noştri .
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Din păcate nu avem la fndemînă acele restituiri care să permită
aprecieri generale asupra locului ocupat de Tafrali în ierarhia valorilor
noastre spirituale 2. Cert este faptul că istoricul nu a făcut parte nici
din acea "modestă legiune a erudiţilor", dar nu era nici diletantul "atro
ce" ajuns "arheolog clasic malgre lui şi fără cea mai elementară pre
gătire anterioară". A avut merite incontestabile peste care nu se poate
trece cu vederea. Nu este locul aici a enumera intreaga bibliografie ta
frallană, destul de intinsă şi încă nestabilită in intregime. Pentru a ne
forma lnsă o imagine, chiar şi sumară, merită a reaminti cele trei lucrări
referitoare la oraşul Salonic 3 care, cu toată însemnătatea ae a prezen
tat-o in evul mediu, nu se bucurase de o atenţie specială din partea isto
ricilor (existau doar citeva studii ale abatelui Belley şi ale bizantinologu
lui german Thoma Tafel, in secolul trecut, iar la inceputul acestui veac
se mai ocupaseră, destul de puţin, P. Papagheorghiu,

A.

Adamatiu, S.

Lambros). De asemenea, lucrările sale despre Callatis sau cea desprf'
voarele

istoriei grecilor şi romanilor,

o

Istoria artelor

Iz

sau cele despre

unele biserici şi mănăstiri, ca să nu mai amintim alte zeci de articole
publicate în cele mai diverse periodice străine şi româneşti, oferă ima
ginea unor preocupări largi şi totodată bine documentate. Mai mult, Orest

Tafrali a întemeiat şi condus o importantă revistă de specialitate, Arta

şi arheologia,

ce a apărut neîntrerupt vreme de zece ani - plnă la dis

pariţia istoricului - şi prin intermediul căreia s-au făcut cunoscute în
străinătate cele mai importante monumente de artă românească. De ase
menea, ca membru al misiunii univt'!rsitare româneşti aflată în Franţa la
război

sfîrşitul primului

mondial pentru apărarea drepturilor noastre

naţionale, O Tafrali a tipărit lucrarea La Roumanie transdanubienne
(1918) ca răspuns la campania dezlănţuită de bulgari prin numeroase bro
şuri tendenţioase.
Nu poate fi omisă nici activitatea sa in domeniul organizatoric. Este
cel prin străduinţa căruia s-a înfiinţat la Iaşi Muzeul de antichităţi (1916)
intr-un moment in care "antichităţile noastre preistorice de la Cucuteni,
renumite in lumea tntreagă ştiinţifică din străinătate care fac parte din
cele descoperite de

H.

Schmidt şi din colecţia Beldiceanu, pe care a cum

părat-o destul de scump statul, zac astăzi in pivniţele Universităţii şi in
sala rezervată servi torului din localul seminariilor Facultăţii de litere,
alături de mături, tinichele şi alte obiecte de serviciu" "·
Acestea sînt doar citeva repere menite a familiariza cititorul cu
personalitatea cărturarului, dar şi un pretext necesar prezentării a patru
epistole adresate de Orest Tafrali lui Ion Petrovici, filosof, profesor uni
versitar, memorialist şi om politic, scrisori ce au drept scop intregirea
profilului unuia dintre fruntaşii ştiinţei istorice româneşti din perioada
interbelică.
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Iubite domnule Petrovici,
Te rog să mă ierţi că am întîrziat atît de mult să-ţi scriu citeva
rînduri, ca să-ţi mulţumesc, dumitale şi doamnei Petrovici, pentru tot
ce aţi făcut pentru mine. Mi-aţi arătat multă prietenie şi m-aţi incurajat
în nişte momente dificile, ceea ce alcătuieşte o obligaţiune, de care imi
voi aminti totdeauna cu deosebită recunoştinţă.
De cind am sosit in Bucureşti nu fac decit să alerg. Căci nu e
numai chestiunea numirii mele în joc, ci şi a întreţinerii mele aici. M-au
chemat, am venit şi acum trebuie să mă descurc aproape singur. Numai
bietul dl. Kalinderu se interesează de mhw ; fără dînsul mi-aş fi luat
deja calca spre Paris.
In zilele acestea am făcut un memoriu de titluri şi lucrări, pe care
îl voi expedia la Iaşi. Mi-ai face un mare serviciu dacă ai binevoi să-mi
dai lista celor ce compun consiliul facultăţii şi mai ales a senatului
universitar, sau a consiliului superior - nu sint in curent - in orice
caz a acelui sfat universitar înaintea căruia poate veni dezbaterea nu
mirii mele pe baza art. 8 1 .
Aştept răspunsul d-talc grabnic. Mulţumindu-ţi călduros, t e rog să
primeşti o strîngere afectuoasă de mînă şi să transmiţi mulţumirile mele
distinse şi sărutări de mînă doamnei Petrovici.

6 aprilie 1913

Devotat
O. Tafrali

4 1 , str. Sf. Elefterie, Bucureşti

BARSR, S 1 7 (1) XXVIII
II
Iaşi 23 mai 1 936
Mult stimate coleg şi scumpe prietene,
Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc pentru sprijinul tău colegial şi ami
cal, pe care mi l-ai dat cu prilejul chemării mele ca corespondent in sînul
Academiei.
In gestul tău se vede o fire aleasă, un suflet superior şi un spirit
care nu-i ornat numai cu puternice cunoştinţe şi cu posibilităţi dt- crea
ţie înaltă, ci şi cu generozitate şi simţ al dreptăţii, calităţi atît de rare
în lumea în care trăim.
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Jţi su n t adînc rcnmoscător pentru tot ce ai făcu t pentru mine şi ţ i
ram in devota t :-_. i indatorat JX'ntru restul vieţi i
Am pri m i t cu n:an' !JucuriP telegrama ta , sosită la m iez ul nopţii, dar
�i cu oarecare· reflecţii dt• tristeţe. Mi se rt:>cunoaşte în sfîrşit, de cea
mai înaltă instituţii:' na ţi on a lă meritul de a fi l ucrat în ogorul şti in ţei
şi al li teratur ii Al ţ i i au t"ost ri di ca ţi chiar la v î rs ta de 30 de ani 5 la ran
gul de m em bnt al Academ iC'i eu ajung aproape de 60 de ani la cel de
corespondent, d atorită unC'i împrejurări vitrege cunoscute. Din uitarea
şi dispreţuirea in care trăiam, d-ta, scumpe prietene, ai voit să mă scoţi
cu orice preţ şi ai re uşit Te felici t pentru curajul tău şi pentru elanul
tineresc de id ealism care îţi stăpîneşte sufletul. Fără aceste puteri psihice
nu se poate face vreo propăşire în sînul unui neam, al unei ţări. Sunt
-

.

.

,

,

.

,

.

fericit că pot constata că mai există la noi insule de idealism în oceanul
dezlănţuit de furtuna urilor şi a nedreptăţilor.
Iţi trimit alăturatele patru pagini cu i ndi ca ţia titlurilor şi a lucră
rilor mele.

Te rog să transmiţi distinsei mele colege ş i scumpei tale soţii să
rutări respectuoase de mînă. Soţia mea vă trimite la amîndoi mulţumiri
le sal e vii.
Cu o cordială strîngere' de m înă

O. Tafrali
R.\USR, S 1 7(2)/XXVIII
III
laşi 28 m ai 1 936
Mult stimate coleg �i scum}X' pri eten

,

N-am cuvinte ca să-ţi mulţum esc pen tru tot ce ai făcut spre a fi
chemat în sînul Academiei';· Este un ges t pe care îl apreciază toată lu
mea de aici, care vede în d-ta un om superior, călăuzit de s e nti m e nte
alese şi de o minte excepţională.
Jţi sunt adînc îndatorat şi-ţi ramîn devotat toată viaţa. Admira
ţia mea că tre co legu l de copWiri c şi d0 vîrstă m atură a crescut ş i mai
mult, căci i s-a ad[lll ga t valoarea g"Pst u l u i nobil ş i a înaltf•i conce>pţii pc
care o ai despre cultura, şti i nţa şi sanct uarPle ei s u pPrioare.
T0 rog s[1-m i arăţi dacă trebuie' să mulţum0sc Acadl' m iei p E'n tr u
dlegerca
s-o fac.

mea,

dac�i

ac0asta

intr[•

în uza nţc•le ei

şi

în

cf'

f('}

tr0buie

Sunt multumit - reviu asupra acestei chestiuni
că pot da un
satisfăcător de acum înainte în străinătate, cînd prietenii mei
mă vor întreba : "cum se face cii alte academii te-au chemat în sînul
'or, iar AcadC'm i a ţării ta l e nu df1 nici un sC'mn de viaţă ?"' Era o situa-

răspun s
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tie penibilă pentru mine,

căci multe se puteau bănui, afară de reali
Late ostilitatea perpetu[t a lui Iorga. Şi cu toate aCC'Stf'a, nu resi mt în
m i ne o ură contra sa. Cît priveşte calificativul "grecotei", mă miră că
mi se dă tocmai de acela a cărui mamă este n[tscuUt Argyropulos, al că
J"U i bunic nu ştia decît greceşte. La A ten a acum cîţiva ani, dl. Iorga a
susţinut că se t rage din familia imperială a Paleologilor, că-i mai mult
grec deci decît altceva, locru pe care l-a trîmbiţat toată presa grf'acă.
Deci stau într-o bună tovărăşie în privinţa aceasta.
Mă supără însă un singur lucru : sunt unii oameni cari, tr-ecînd
peste toată activitatea mea culturală şi patriotică, voiesc să mă facă să
f i u străin în ţara mea şi să mă deie ca ex empl u minoritarilor, cari, sprf'
b i nel e naţiuni i române in care trebuif' într-o zi să se contof)<'illscă, ar
dori să se d<'znaţionalizeze şi să se facă buni români. Orice s-ar zice, eu
aparţin prin opera mea culturii româneşti iar prin sentimentele şi acti
vitatea mea socială şi politică ţ[t ri i româneşti, iar resentimentele şi pă
rerile lui Iorga sunt o dovadă că nu s-a ridicat sufleteşte acolo unde a r
trf'bui să fie.
Dar îndt o dată , îl iert şi voi fi în orice prilej drept cu el, fără a
renunţa la libf'rtatea mC'a de gîndire şi la o activitate dreaptă în dam e
ni ul ştiinţei.
Te rog să prezinţi, doamnei Petrovici expresiunea deosebitei mele
recunoştinţe. Soţia mea vă trimite la amindoi viile sale mulţwniri.
Cu dragostl' ş i tot dpvotamentul
,



O. Tafrali
P.S. Despr(' decan a t nu SC' mai aude nimic. D. Botez ar fi spus cînd
v a vota. Să dea Dumnezeu ! C hei a este însă tot la D-ta. Dacii
o face, va fi ca s<'i n u te supere prea mult. Eu sunt hotărît, d a cii mă a l eg,
sâ nu m[t ating de nici un coleg, oricît de osti l mi s-ar fi a r ăt a t
va

cc't m ă

.

O.T.

BARSR,

S 1 7 (3)/XXVIII
4
Ia�i.

5 octombrie'

1 9:n

Scumpe Ionel,
Scrisoarea ta mi-a fiicut mul t bin�. Mi-a dat c ura j şi î n crede re .
Am p l;-"t cen•a s{t te ammţ că, cred dt am scăpa t de primejdi a unei

operaţii. IctPrul a cedat, în sfîrşit, acum patru zile şi am reluat loc u l
înlăuntrul ras(•i albe, ab<tndon înd p e cea a Extrem u l u i Ori e nt . Ana
l i z< l f.cicutit' p e n tr u constatarea funcţiu n i i ficatului, a dat u n rezu ltat foar
m P !_t

tt:

mi

bun ficat u l este normal, iar icterul se d a toreşt e
..; -:: recomuncl{l l i n i ş te şi o activ itate mai redu s ă .

unui calcu l . Totuşi
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Vai ! nu voi fi lăsat în pace !
Dragă Ionel, toată vara, pe cînd toţi erau absenţi din Iaşi, cu toa
tă boala mea, am rezolvat sute de hîrtii - nu numai ale facultăţii noas
tre, dar şi ale rectoratului ca singurul decan aflător în localitate. Unf'l�
din aceste din urmă erau foarte însemnate privind dărîmarea aripii rec
toratului, aducerea la Iaşi a fondului de 2 8 milioane, etc. Eram bun
să fac toată treaba aceasta ! Indată însă ce a venit ziua de 1 oct., a apo.i 
rut veşnicul domn Iancu Botez. A început, fără să mă întrebe, să se facă
stăpîn pe decanat, să semneze hîrtii pentru minister, statele, etc. şi cău
tînd să mă oblige să-i dau şi extrase pro domo din registre, care puteau
f'ă mă compromită cu totul fiind vorba de un proces.
M-am opus, am făcut gălăgie şi, cum actele semnate de d-sa, eu
fiind în Iaşi, n-aveau valoare, am restabilit drepturile mele legale.
Dar purtarea aceasta nu-i umană, e cea a rechmilor, care maninca
Je viu pe un congenar căzut rănit. Acum d-sa îmi dă sfaturi prin prie
wni să olec in străinătate... ca să-mi caut de sănătate ! Ce bine imi
vrea, bietu� !
T1tă mediul în care trăiesc ! Mă aştept la alte lovituri ! In cele trPi
vizit�... pe care mi le-a făcut d. Botez, însoţit de d. Iavorschi, m-a tortu
rat, m-a enervat mult şi doctorul cind a venit în plină discuţie, văzin
du-rr.ă transpirat şi livid, mi-a strigat pentru numele lui Dumnezeu,
vrei să te ucizi ! Trei zile a fost primejdia ca icterul să se întoarcă
inapoi !
Nici o milă, nici o umanitate ! Şi ăştia sunt cei ce ne conduc :;i
.au pretenţii de· oameni civilizaţi !
Eu sper, ca la 10 oct., să vii să mă vezi şi poate să luaţi masa cu
nui, împreună cu d-na Petrovici. Ne-ar face o nespusă plăcere. Ne veţi
povesti de petrecerea dv. în Franţa şi de succesul mare ce l-ai avut la
Paris.
Sărutări de mînă doamnei Petrovici. Soţia mea vă trimite la amin
doi amiciţiile sale.
Te sărut devotat,
O. Tafrali
BARSR, S 1 7(4)/XXVIII
Aceasta a fost ultima scrisoare adresată lui Ion Petrovici, deoarece,
la 5 noiembrie 1 937, ora 1 0, Orest Tafrali s-a stins din viaţă la clinica
a II-a chirurgicală a spitalului Sf. Spiridon din Iaşi.

N O T E

+

1 O. Tafrali, Thessalonique au XIV-e siecle, Paris, 1913, X X V I
3 fig. şi Topographie de Thessalon:ique, 'Aaris, 1 913, X I I + 220 p .
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reprezentau teza sa de doctorat la Sorbona. O recenzie deosebit de favorabilă a
publicat şi unul din cei mai mari bizantinologi, Ch. Diehl, în Revue des Etudes
Grecques, XXVII, 1914, p. 222-223, iar la recomandarea lui A. Puech, O. Tafral i
a fost premiat de ,.Association pour l'encouragement d es etudes grecques"� o apre
ciere asemănătoare venind şi din partea Academiei de inscripţii şi beletristică.
2 Asupra vieţii ş i activităţi lui O. Tafrali vezi : A. D. Xenopol, Lucrările
d-lui O. Tafrali, profesorul de arheologie de la Iaşi, în Noua revistă română, XV,
l914, nr. 1 1 , p. 167 (şi Evenimentul, XXII, 1914, nr. 22, p. 2) ; M. Vătafu, Oreste
Tafrali (1876-1937), în Gînd românesc, V, 1937, nr. 1 1-12, p. 625-626 ; 1. Minea,
Orest Tafral i, în Anuarul Universităţii pe anul academic 1937-1938, Iaşi, 1939,
p. 35-40 ; Em. Condurachi, Orest Tafrali, in Arheologia Moldovei, VI, 1969, p.
337-338 ; A. Golimas, Din activitatea profesorului O. Tafrali, în Revista muzeelor,
3/1969 p. 2 17-218 ; St. Bujoreanu. Despre activitatea lui O. Tafrati, în
AUAI,
XIII, 1976, p. 225-230 ; I onel Maftei, Oreste Tafrali (1876-1937), in Personalităţi
ieşene, Il, p. 269-270 ; Rodica Radu, Profesorul Orest Tafrali - personalitate a
vieţii spirituale ieşene, in Cercetări istorice, XII-XIII, 1981-1982, p. 669-682 ;
L. Kalustian, O. Tafrali, in voi. Simple note, III, Bucure.5ti, 1983, p. 80-84 ş.a
3 In afara celor două menţionate, Tafrali a mai publicat : Thessalonique
des origines au XIV·e siecle, Paris, Ernest Leroux, 1919.
4 Rodica Radu, op. cit., p. 681.
5 Aluzie la Vasile Pârvan.
6 In şedinţa generală a Academiei din 26 mai 1936, O Tafrali este ales mem
bru corespondent la secţia literară (20 voturi pentru, din 26 exprimate). Raportul
a fost citit de 1. Petrovici. Cf. AAR-Dezbateri, LVI, 1937, p. 159-160.
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