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Cercetătorul care ar încerca o incursiune în cunoaşterea raporturilor
românilor ·cu cehii şi slovacii va constata repede că între numeroasele surs~
documentare, articole, scrieri mai vechi sau mai noi, se găseşte o lucrare
fundamentală a profesorului clujean Mihail P. Dan: Cehi, slovaci şi români
în veacurile XIII-XVI.
IntereSIUl pentru dvilizaţia şi cultura ţărilor române a existat în ţările
cehe începând cu veaoul al XVI-lea, dar preocupările ştiinţifice se dis;ting şi se adâncesc în sec. al XIX-lea, când autori ca: Dobrovsky, Kollar,
Pic, C. Jirecek, Niederle, I. Urban şi Hertvik Jarmik, Cihak, Cerny, Bartos au studiat şi publicat numeroase lucrări privind istoria, literatura, arta
poporului român evidenţiid asemănările, influenţele culturale reciproce
determinate de prezenţa cehilor şi slovacilor pe teritoriile româneşti.
Până la Mihail P. Dan cercetările româneşti ale lui Boiangi, Haşdeu,
Burada, N. Iorga, Ioan I. Nistor aduc informaţii generale şi „nici nu se
bazează pe material inedit ... ele sunt mai de grabă doar pietre la clă
direa amiciţiei ceho-slovace-române, de cât puternice lumini în trecutul
relaţiunilor dintre aceste popoare('l.
Cunoaşterea mai îndeaproape a personalităţii, a mijloacelor şi preocupărilor în domeniul studiilor comparate a profesorului clujean, care a încredinţat tiparului lucrări şi studii însemnate ca: „Sulb flamura Taborului" (1959, 1964), „Bistriţa în secolul al XV-lea şi relaţiile comerciale cu
Moldova (1964), „Faptele de arme ale lui Mihai Viteazul, oglindite în presa
cehă a timpului", „Comerţul balcano-levantin şi Transilvania secolului
XVI-XVII-iea", „Iobagi români în Polonia", „Un stegar al luptei antiotomane, Iancu de Hunedoara (1407-1965)" ca şi prodigioasa activitate
diactică şi de colaborare la diferite reviste şi anuare din ţară şi din străi
nătate se poate face numai prin cercetarea manuscriselor, corespondenţei
şi a notelor lăsate de autor care au ajuns - o parte din acestea - la Arhivele Naţionale din Salaj. Materialul documentar a fost descoperit odată
cu prelucrarea unei colecţii achiziţionată de noi din Cluj-Napoca în
anul 1986.
Scopul acestei lucrări este acela de a pune în valoare documente importante din corespondenţa lui Mihail P. Dan, care vin să completeze informaţiile privind activitatea ştiinţifică şi chiar biografică cuprinsă între
anii 1937-1973.
Documen tele formează grupe importante: corespondenţă privind activitatea ştiinţifică, apoi preocupările didactice şi note, acte personal~ şi
câteva fotografii.
Activitatea ştiinţifică şi-a desfăţşurat-o în cadrul Universităţii „Re1
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gele Ferdinand" Cluj - Sibilu, Centrul de :situdii şi cercetări privitoare la
Transilvania ca şi la Institutul de Istorie Naţională.
Fiind bursier al universităţilor din Praga şi Brno (1937-1939) a cercetat Biblioteca şi Muzeul Naţional, arhivele din Brno şi Praga având ca
temă „trecutul relaţiilor româno cehoslovace".
A participat la numeroase acţiuni ca membru activ al asociaţiei profesorilor şi studenţilor, al clubului studenţilor străini din Praga al cărui
preşedinlte era Dr. Dumitru Crânjeală „Ceskoslovensko rumunsky ustov
v Praie". lntâlnirile aveau loc la restauran tul „Savarin", în salonul albastru unde venea un ansamblu al „Sokolilor" moravi.
Cunoaşte pe profesorul universitar din Brno, Macurek, care îl admiră
pentru sârguinţa studiului şi îl călăuzeşte în activitate, în urmărirea asiduă
a îndeplinirii ţelului propus.
Se adresează în scris Bibliotecilor din Leipzig şi Viena şi Institutelor
universitare din Budapesta şi Leipzig în căutarea foilor volan'te, care circulau în Transilvania, Ungaria şi Boemia din secolul al XVI-lea pentru a
adânci relaţiile cu Transilvania, despre care se scrie într-o publicaţie de la
Nilrenberg din 1596.
Este deosebit de interesantă descoperirea pe care o face, urmărind în
paralel şi situaţia bisericii româneşti în Transilvania, privind acţiunile
călugărilor iezuiţi, care reveneau în urma expulzărilor calvine şi care îi
influenţau pe români. Unul din aceştia este Karl Neuratter ce avusese
relaţii strânse cu episcopu~ Athanasie Anghel.
Din scrisorile profesorilor I. Lupaş, Crăciun, Moga, reies îndemnurile de a cuprinde în cercetările sale o sferă 1 temaitică cât mai largă a raporturilor româno-cehoslovace. Adâncirea studiilor de slavă veche, rusă,
bulgară, polonă, pe lângă cunoaşterea limbii latine îl vor ajuta la desiuşirea mUJltor documente şi lucrări pe care le va folosi în monografia sa.
Războiul îl împiedică să definitiveze teza sa în străinătate, iar întoarcerea la Cluj e de scurtă durată pentru că pe perioada Ardealului
cedat, Universitatea funcţionează la Sibiu, unde-n mai 1942 şi-a susţinut
teza de doctorat „Cehi, slovaci, şi români în sec. XIII-XVI". Apar apoi
lucrările amintite mai sus referitoare la Iancu de Hunedoara si Mihai
Viteazul în urma cărora Carol Goller - aflat în spital la HerNlane îi
scrie: „ ... de aid de unde îmi vindec" amintirile din stepa rusă", să-i
trimită materiale pentru cartea sa „Faima lui Mihai Viteazul în apus".
Aprecierile asupra tezei profesorului Mihail P. Dan nu înitârzie să se
producă, lucrarea fiind cerută de universitate şi institutele de cercetare
din ţară şi din Cehoslovacia, Polonia, Ucraina, Bulgaria. ProfesorUJl. V. A
Florovsky de la Universitatea din Praga ca şi fostul său îndrumător, un
specialist de mare valoare de la Universitatea din Brno, prof. dr. I. Macurek vor recenza cu menţiuni deosebite această teză. „ ... , autorul cunoaşte bine istoria cehă şi română a epocii ş a dedicat temei sale foarte
1
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multă sârgunţă şi grijă"2.
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Din numeroasele aprecieri privind
evidenţiem pe aceea ce se referă la
2
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oraşul Sibiu, care prelua postavul
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pentru ţările române, aşa ·cum reiese din documentele sec. al XV-lea.
Posavul venea din Silezia, dar mai ales din Zhocelec. Mai târziu, după cum
menţionează N. Iorga, casele comerciale îl vor aduce de la Lutz, Lipsea,
Viena, Breslau, Lu~a şi Pre.Sov. Una dfo. aceste case i-a aparţinut neguS1torului sibian Hagi Constantin Pop - ctitorul „Bisericii din Groapă", care
lega Muntenia şi Oltenia de Apus prin produsele importate.
După război, în anul 1945 reia corespondenţa cu personalităţile şi cunoştinţele din Cehoslovacia, mai ales cu profesorul J. Macurek, care îi
rc1spunde într-o scrisoare din care redăm câteva fragmente:
„1.01.1946. Mult stimate domnule doctor şi prieten, Am avut o mare bucurie,
când am primit după atâta de ani de tăcere şi suferinţă lunga scrisoare d-tale, câte
ori m-am gândit la ţara românească, la Domnia Ta, ce faci, dacă şi unde trăie~ti.
Cât şi pe unde am suferit în timpul războiului. Este greu de comparat situaţiunea
voastră şi a noastră. Dar am trăit încă mai rău decât voi acolo. Persecutat de Gestapo, neavând nici o clipă liberă şi liniştită am isprăvit în sfârşit ca un lucrător
de păduri. Şi la sfârşitul războiului era să fiu împuşcat trăind în front 3 săptămâni,
românii venind în ajutor m-au eliberat. Ce soartă! Am isprăvit acum un an o noua
istorie a Românilor, am s-o dedic eroilor \•oştri, care au luptat pentru libertatea
noastră.

Dar toate suferinţele au trecut şi universităţile noastre fiind deschise din iunie
anul trecut m-am apucat cu 0 nouă poftă de lucru. Am scris câteva lucrări in timpul
războiului, dar nici una n-a fost tipărită. Germanii n-au dat voie să tipărim, să
dăm la iveală nici o linie. Am fost nevoit să păstrez toate lucrările afară de ca·,a
mea undeva la prietenii mei. Dacă ar fi căzut în mâinile germanilor, care au fo~t
atâtea ori în casa mea, nu mai aş fi în viaţă.
Şi acuma numai cu mare greutăţi pot lucra. După atâtea distrugeri nu pot
tipări abia nimic şi trebuie să aştept vara sau toamna viitoare.
Cu mare bucurie îţi trimit toate cărţile pomenite în scrisoarea d-tale ...
Trebuie numai să-ţi spun că este foarte greu de găsit cărţile privitoare la istoria
cehă. Căci germanii au distrus toate, unde a fosa vorba despre fostul poporului
nostru, aşa că n-a mai rămas aproape nimic.
1n curând am să-ţi scriu mai pe larg. Trebuie numai să îţi dau permisiunea a
traduce cartea mea (n.n.) în limba română. Ce priveşte onorariu, renunţ spre foli)sul d-tale. Cartea am să-ţi trimit în curând.
Te rog mult să adresezi salutările mele d-lor Dragomir şi Lupaş.
Să trăieşti şi te rog a primi salutările mele prieteneşti
Al

Tău".

J. Macurek

Brno

Intr-<> altă scrisoare profesorul Maeurek, aminteşte de ccîteva studii
ale sale pentru traducere, acordându-i mână liberă asupra textului; ceea
ce însemna o mare încredere:
„10.X.1946, Stimate Domnule doctor, Vă mulţumesc foarte mult pentru cartea
pe care am căpătat-o acum câteva zile. O cunosc mai devreme împrumutând-o de Ia prietenul meu, care întors din România şi deja acuma câteva luni
am scris o largă dare de seamă asupra ei care are sâ apară în ,,Cesko casapis) Historicky" în noiembrie ...
Plec aceste zile la Praga şi am să fac intervenţiunea să vă trimită şi „Slavia" şi
cartea lui Wiskovatyi. Am să vă trimit in curând două cărţi ale mele: „Istoriografia Europei esteuropeană", care este publicată prin Historicky Klub şi „Istoria
slavilor răsăriteni I/II, „Istoria Polonilor", „Istoria Românilor".
d-voastră,
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„Introducerea în studiul istoriei a slavilor" este încă sub presa ş1 n-a apărut încă,
căci întreţinerea a tipografiilor la noi este foarte gravă şi cărţile nu apară decât
cu foarte mari greutăţi.
Vă mulţumesc pentru amabilitate, prin dumneavoastră adresez salutările mele
cele mai cordiale d-lui prof. Dragomir, Lupaş, Maga şi Crăciun şi vă rog să primiţi salutările mele cele mai cardiale."
Cu

deosebită

prietenie,

I. Macurek
Corespondenţa cu Clubul istoricilor din Praga, reluată 1n 1946 şi
anume cu d-nul Jon Klepi de la Arhivzeme ceske, relevă interesul pentru
publicaţia „Comisiei de studii bizantine al Institutului slav, publicaţie ce
purta numele de Byzantino-slavice."
Această revistă de studii bizantine, fondată în 1928, apărută, acum
după şase ani de teroare, are după război un program nou cu extindere
internaţională, studiind relaţiile Bizantinului ·cu lumea slavă, ca şi problemele de bizantinologie în general."3 Este vorba de apariţia volumului
al IX1-lea la care i se cere prof. M.P. Dan să colaboreze.
Sunt de subliniat de asemenea schimburile de scrisori şi adrese din
care înţelegem că a fost ales membru corespondent al Asociaţiei „Prietenii Cehoslovaciei" (preşedinte prof. Gh. Toşcă) ca şi cu Institutul de studii
şi ·cercetări balcanice din Bucureşti condus de prof. Trăpcea. Aici va publica studiul „Treceri de sclavi de la Constantinopol prin ţările române".
Dln corespondenţa cu muzeul şi arhivele din Turcansky Sv. Martin,
reiese tematica cercetărilor şi studiilor de istorie mai noi aflate în arhivă,
bunăoară „Colonizările româneşti în Slovacia" temă susţinută de dr. Dumitru Crânjală. Răspunsul la una din aceste scrisori este reprodus în
anexă.

La Budapesta îl descoperă pe fostul său coleg de facultate Makkai
Sandor, la Instirlutul Paul Teleki căruia îi scrie o frumoasă scrisoare intitulată „Iubite prieten" cerându,-i la schimb prima versiune în limba franceză a Ist:Joriei Transilvaniei, apoi Revista de istorie comparată pentru
a le recenza în Revue Transylvanie. Se pare că după cunoaşterea studiilor şi atHudinilor faţă de istoria românilor a le lui Makkai, M.P. Dan
n-a mai răspuns :scrisorilor acesituia (v. anexa) 4 .
In ţară legăturile profesorului Mihail P. Dan sunt strânse cu toată
lumea universitară şi ştiinţifică: Prof. I. Lupaş, Silviu Dragomir, Ioan
Moga, Ioachim Crăciun, Virgil Cândea, David Prodan, Mihai Berza, Gh.
Duzinchievki, C. C. Giurăscu, Dimitrie G. Ionescu, V. Netea şi mulţi
alţii.

îngrădirile ce apar în viaţa universitară de la noi după anul 1946
aveau să producă multă amărăciune şi să aibă urmări grave în tratarea
problemelor de istorie naţională.

J

Arhivele

Chindriş dos. 52.
4 Idem, dos.

Naţionale

ale României.•

Direcţia

judeţeană

62.
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Scrisoarea prof. I. Lupaş care se teme de comisia de revizuire şi verificarea cadrelor este elocventă în a1c-est sens: Scrisoarea eSlte datată:
„Sibiu la 26 VIII. 1948. !urnite amice Dan, Ai avut dreptate atrăgându-mi atenţia în ultima noastră convorbire la Cluj, ca dovezi relative la aittudinea mea net
ostilă dictatului de la Viena în timpul ocupaţiei hitleriste, mi-ar putea fi de folos
în faţa comisiei de revizuire a personalului.
Acelaşi lucru mi l-a spus şi secretarul comisiei ieri, când m-am prezentat
pentru completarea actelor. Părerea lui este însă că ar fi necesară o dovadă cu
caracter oficial, emanată de la sindicatul din care fac parte. Dacă crezi că textul
alăturat ar putea să abţină semnăturile necesare, ştampilă şi numărul de ordine, te
rog să ai bunătatea a dispune să fie dactilografiat şi să mi se trimită în timp util.
Dacă ai <_!Vea ceva de modificat, de adaos ori de omis din textul acesta, fii bun
redacteaz(-1 din nou, cum vei socoti că ar fi mai ducător la scop. Cu vii mulţu
miri nnticipate şi cu vechia prietenie nestrămutată. I. Lupaş." 5

Studiul privind revoluţia husită, atât de apreciat de Acad. dr. Iosef
Macek ca şi de prof. bHlgar Dimiter Mincev ca şi de prof. R. Manolescu
care îl aprecia atât pentru rigurozitatea prezentării realităţii istorice ca
şi pentru atractiva şi frumoasa expunere, avea să ducă în cele din urmă
la publicarea lucrării „Sub flamura Tabloului, 1959".
Din invitaţiile şi corespondenţa de după anul 1965 şi până în 1973
se poate observa preocuparea didactică a profesorului. Chiar este numit
printr-un ordin al Ministerului Cultelor Conferenţiar suplinitor la Catedra de limba slavo-rusă şi Istoria literaturii teologice ruse de la Institutul Teologic univers~tar Cluj. A acceptat acest post, şi şi-a făcut mulţi
ani datoria de dascăl ou deosebită conştiinciozitate.
Participă la congrese şi simpozioane, aproape în toate centrele universitare ale ţării, dar şi în străinătate la Moscova, Leningrad, Budapesta,
Vaeşovia, Kiev, Brno, Praga Sofia, Salonic, în calitate de reprezentant al
ţării noastre la manifestările de balcanologie şi slavistică. Şi-a adus o contribuţie importantă la institut în cercetarea şi publicarea documentelor
latine privind istoria Transilvaniei.
Profesorul M. P. Dan face parte din galeria marilor personalităţii
universitare clujene, student al profesorilor I. Lupaş, Alex. Lapedatu şi
Silviu Dragomir, M.P. Dan a întrunit o sumă de calităţi ca cercetător şi
istoric, ca pedagog şi lingvistic fiind un exemplu pentru ceea ce însemna
temeinicia în studiu şi cercetare.
- Talentul său de dascăl l-a făcut de neuitat de numeroşi acei a căror
teze le-a condus şi îndrumat6 •
Documentele, notele şi fişele cercetărilor sale, trimiterile bibliografice dovedesc modul deosebit fo care urmărea cunoaşterea şi prelucrarea
informaţiei. Ele pot servi şi acum ~a model cercetătorului prin felul în
care şi-a organizat baza informatică a studiilor sale.
Datorită acestor documente lăsate de prof. M. P. Dan, colecţia arhivistică care o cuprinde este una dintre cele mai bogate din multele pe care
le deţin Arhivele Naţionale din Sălaj.
IONEL PENEA
5

6

Idem, dos. 64
P. Teodor, în AIIA, XIX, 1976, p. 433.
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(Zusammeafassung)
Das Studium bezieht sich auf die Teile des Briefwochsels des bedeutenden
clausenburger Goschichtsprofessors Mihail P. Dan, welche die groBe Bedeutung der
einzelnon Briefe wie auch der gesamten Collektion in wolcher sie zusammengefaBt
sind.
Es ist hervorzuheben welche groBe Medeutung diese Dokumente fUr die
Kenntnis das Lebens und der Forschungstâtigkeiten eines der groBten Personalităten des clausenburger Universitătsleben nach dem II. Weltkrieg.
Sie zeigen besonders anschaulich wie er fortschte und seine Erkenntnise publizierte
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Fig. 3/4. Scrisoare a directorului general al Bibliotecii din Wiena (copie
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xerografiată)
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din partea conducerii MUT.eului Brukenthal
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m.;o.n·E~. \'III,, ~ZTEfU:IĂ.Z\".l_'TCA .;:Ci

Dragă prietene,

cu mare bucurie ri-am primit scrisoarea şi mă grăbesc a relua
firul leglhurilor n.oastre, !ntrerupt de evenimentele din anii din
urm!!'.. Şi eu ţi-am urmifri t cu a ten pe ac'ti vi tatea istorică i3i am
luat cunoîtin1ă, mecar din recenzii, de opera ta vastâ despre legă
turile româno-cehoslov2ce. Voiu fi fire:rte foatte mulţumitor, d&că
vei fi a~a de bun a-mi trimite un exemplar ~i te asigur că o să recenzez numaidec~t în reviste nosstră.
In ceeace p±ive~te codesta mea llistoire de Trensylvenie, precum
ri o mic~ bro7ură tratend metodologia istoriei a~ezărilor umene din
regiunea Dunării, le tri~it alătur~nd cu multu.miri anticipate pentru
J
recenzia pronis~.
Totodr.tă iti transmit si c~tev;- nm.1ere din Revue, cu cererea reJ
I
--d~cţiei s~ fntri !n rgn6ul col~boretorilor no9tri, fie prin recenzii desore
public2tii
recente romlne Jşi cetoslovece, fie prin conJ
tributii
oricainale,
privind
relatiile
istorice ale -nopor:relor dunA'J
J
rene. Singurele condiţiuni din partea nonstr;'; sunt: metoda ytiinţifi~ă, ton~l obiectiv şi docuoentcţia serioas~, condiţiuni CFre dea•l Eel :fsi
a.l!sesc .'Z2r2ntic
anticinct2
În ectivi t~.tea fa de -uâne acum •
.I
.....
J
...
S~ nu t~ jeneze de loc, dec~ vederile Tele nu se potrivesc Întotdeaun~ cu părerile istoricilor unguri, deoa~ece noi ne tucurem de discuţiile pur rtiin1iiice cnri duc la cl~rific2rea proble~elor.
Şi incă o rugcrninte. Redacţia revi~tei noastre a cerut dela Dl.
Prof. Dragomir o recenzie despre n ~ea Eistoire de Transylv8nie, recenzie care ar trebui se P.rr.re {n ~evue d'histoire compP.ree. N)a~
creâe că scriso2rea noa4tră s>ar fi pierdut, deaceea te rugăm, fii
o~,.;. de bun a tălm?.'ci :Ului.Prof. Drcgornir speranta noastră că vom priJ
mi d· lci D-lui pe cât se po1"1te mei curgnd acea~tă recenzie.
In a'irteptarea colaborării Tale nretioase, r~m;n cu salutări amicale
.J
al Tău
:Hudc,!_:est, 14.V.1946·
..,\).,~ ~
0

,I

docent univereiter

profesor ;;l Inetitutului ieleki, eect.ie·i;.
Fig. 8. 1!Uspunsul lui L. Makkai la scrisoarea lui M. Dan
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Fig. 9. Scrisoare a lui L . Makkai din auul 1946
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Fig. 10. Scrisoare primiU. de la prof. I. Lupe.ş privind poziţia în faţa autorităţilor comu-

niste
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Fig. 11.

Dovadă

în

legătură

cu atitudinea

politică

a lui I.

Lupaş necesară

,,loialităţii"
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F ig. 12. Oferta a revistei, ,Tribuua" pentru a scrie un articol despre Cluj
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