MIHAIL P. DAN

(1911-1976)

S-a stins din viaţ8. profesorul şi învă~atul istoric M. P. Dan. Toţi
cei care l-am cunoscut şi iubit pentru erudiţia, omenia şi (Jl'IH'1 ozitatea sa îi vom păstra o vie aducere aminte. Exemplul ,·ieţii sale morleste, cte adevărat istoric şi patriot, ne va cdlăuzi mullora activitatea.
Opera sa ştiinţifică va rămîne mereu un loc de popas şi de qîncluri
înălţătoare pentru toţi cei care îi vor parcurge rîndurile. Ideile qencroase pe care le conţine îi vor asi~Jura cunoscutului slavist, unul din
promotorii comparatismului istoric în ţara noastră, un loc aparte în
istoriografia sud-estului european.
Elev strălucit al şcolii istorice româneşti, ctin Clujul anilor cie după
realizarea unităţii noastre statale, uncie l-a avut ma9istru pe învăţatul
istoric şi patriot S. Dragomir, pe profesorii Ioan Lupaş, Al. Lapedatu,
C. Daicoviciu, tînărul M. P. Dan şi-a continuat studiile în Ce>hoslovacia,
cu minunatul prieten a 1 ţării şi poporului român, profesorul şi istoricul
J. Macurek.
Cu inteli9enţa-i sclipitoare, cu studiile temeinice care l-au distins
într-o generaţie de învăţaţi istorici, M. P. Dan ne-a Hisat o operă durabilă. Este în primul rînd lucrarea sa de căpătîi Cehi, slo\'C1ci .şi români
in veacurile XIII-XIV, Sibiu, 1944.
f.ste un exemplu ele încaclrare, ele pe poziţiile adevărului istoric,
ale patriotismului luminat şi ale respectului faţă de lupta revoluţio
nară a altor neamuri -, a istoriei patriei în istoria universală. De pe
această poziţie înaintată a scris istoricul român M. P. Dan, eruditul
slavist recunoscut unanim, şi valoroasa sa carte Sub flamura TaboruluF, Buc., 1964, contribuţie strălucită la istoria univer.sală, la cunoaşterea războ.aielor revoluţionare husite din 1419-1434. Lucrarea
i,a - veritabilă pagină de istorie militantă - a făcut cunoscută citilorului român, lupta poporului cehoslovac împotriva asupririi sociale
şi naţionale. Cunoscuta mişcare antifeudală, anticatolică, de eliberare
naţională, care a exercitat o profundă înfluenţă în Europa feudală clînd
o puternică lovitură feudalismului şi bisericii catolice, a găsit în lucra-
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rea lui M. P. Dan conştiinţa şi priceperea unui istoric de înaltă
ţinută. în întinsa sa bibliografie referitoare la mişcarea revoluţionară
husită, M. P. Dan a lăsat o lucrare de referinţă.
Istoria iobăgimii sud-est europene, a celei româneşti în special,
au condus gîndurile istoricului în vasta documentaţie europeană, pentru a cărei cuprindere sînt necesare cunoştinţe istorice şi filologice
temeinice. Aşa s-au născut, printr-un travaliu care uimeşte, studiile:
Ecoul european al răscoalei populare conduse de Horea, Cloşca şi
Crişan (Lucrări Ştiinţifice, B, Oradea, 1969, p. 263-277); Din istoria
iobăgimii române transilvănene. Iobagi români în Polonia în sec. XV I
(Acta MN, II, Cluj, 1965, p. 345-365); Mişcări şi irămîntări ţărăneşti în
Bihor la sfîrşitul secolului al XV III şi în prima jumătate a secolului
al XIX-iea (în colaborare cu P. Bona; v. Centenar f\1uzeal Orădean,
Oradea, 1972, p. 287-295); Der gemcinsame Kampf der Vo/ksmassen
Unterdriickung 13-19 Jllfb. (în colaborare cu C. Gollner şi I. Pataki; v. Forscluzngen zur Volks und La11dskunde, 7, 1. Sibiu 1964, p. 44
sqq.); A huszitizmus forradalmi tarta/ma (Conţinutul revoluţionar al
husitismului) (v. Korunk, 6, Cluj, 1957, p. 662-674). L-a preocupat în
aceeaşi măsură istoria orăşenimii, contribuţia adusă de meşteşugari,
negustori, de clasa muncitoare în epoca contemporană, la progresul
general al patriei noastre, al sud-estului european în genere. Pentru
a cunoaşte faptele în intimitatea lor, cercetătorul - cunoscător inspirat a limbilor slave - a sondat sursele direct, în arhivele şi bibliotecile cehoslovace, poloneze, iugoslave, comparînd şi extrăgînd din
faptele istorice concrete adevărul istoriei poporului său. Amintim dintre
acestea studiile: Un ecou cehoslovac, din 1935, al urmărilor eroicelor
lupte greviste ale proletariatului român din 1933 (Lucrări Ştiinţifice,
Istorie, Oradea, 1972, p. 109-115); Contribution a J'etude des relations

roumano-tchecoslovaques pendant Ies dernieres decennies du x1xe
siecle (în colaborare cu L. Botezan, ,·. Nouvelles Etudes d'llistoire, IV,
Buc., 1970, p 247--259); Opinia publică din România faţă de acordul
de la Miincl1en şi consecinţele lui (în colaborare cu V. Şchiopu, v.
Acta MN, V, Cluj, 19G8, p. 311-329); O încercare de colaborare politică româno-sîrbă în 1891 (în colaborare cu N. Cordoş ,·. Acta f\lN, V 11,
Cluj, 1970, p. 637-651 ); Rolul negustorilor şi meşteşugarilor în promovarea conştiinţei naţionale şi a ideii de unitate politică la români
(în colaborare cu T. Pavel; v Lucrări Ştiinţifice B, Oradea, 19W,
p. 207-221; Lucrări Ştiinţii ice, Istorie, Oradea, 1971, p. 65-73); Relntiile
comerciale dintre Oradea şi Cracovia la sfîrşitul sec. al XV 1-lea (Crisia,
111, Oradea, 1973, p. 167-183); Mărfuri exportate de negustorii clujeni
la Cracovia, la sfîrşilul secolului al XV 1-lea (Lucrări Ştiinţifice, Istorie,
Oradea, 1973, p. 37-45); Negustori clujeni la Cracovia în ultimul deceniu al sec. al XVl-lea, (în Acta f\lN, VIII, 1971, p. 205-219); Schimbul de mărfuri între Cluj şi Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (])
(Acta, MN, XI, 1974, µ. 151-169).
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Două au fost personalităţile istorice, ale căror fapte şi a căror viaţă
a studiat-o: Iancu de Hunedoara şi Mihai Viteazul. Apropierea de cei
doi mari bărbaţi şi ~Jenerali est0 lrsne ele înţeles. J\mîndoi au dat
strălucire isloriei poporului român, amîndoi s-au bazat în lupta pcnlru
libertate şi neatîrnarc pe forţele poporului român, a celor trei ţări
româneşti. Amîndoi au ridicat la luptă toate fortele populare clin sudestul Europei împotriva imperialismului feudal militarist otoman.
Amîndoi au fost iubiţi de poporul rornZm şi preţuiţi de popoare-le sudestului şi centrului Europei: sîrbi, albanezi, weci, bulgari, cehi, slovaci,
polonezi, unguri, cazaci ucrainieni, auslrieci şi germani. Sludiaţi ele
istoriografia noastră, ele cea europeană, cei doi căpitani şi eroi vor fi
şi mai atent puşi în lumina adevărului istoric
de pana crudi Lului
M. P. Dan, în detalii ce aruncă lu mini alotcuprinzătoar0. Penlru Iancu
de Hunedoara amintim studiile: Doud mărturii sluve despre originea
română a lui Iancu de Hunedoara (Trunsilvanic1, 74, 7--8, Sibiu, 1943,
p. 590-595); Un stegar al luptei antiotomane: Iancu de lluncdoarn,
Buc., 1974. Pentru Mihai Viteazul se impun lucrările: Ziur ceh contemporan despre bătălia de ICI Gorăslău ( AIIN, IX, Cluj - Sibiu, 1943);
,Ştiri privitoare lu J\lihui V itenzul Jn cîtcvc1 bro.5uri germane contemporanie ( AIIN, X, Cluj - Sibiu, 1045, p. 256-290) şi lucrare ce va fi
publicată în volumul următor din Crisiu.
S-a aplecat cu căldură asupra lucrărilor sludenţilor şi docloranzilor pe care i-a îndrumat în cercetarea istoriei. A fost generos pînă
la capăl, chiar şi cu cei mai puţin înzestraţi sau conduşi de grabă,
într-un domeniu ce implică răbdare şi mai ales cumularea multor
cunoştinţe, gîndindu-se că munca şi bunălalea vor conduce pe drumul adevărat şi pe cei mai grăbiţi. Nu s-a despărţit niciodată de rno,·aJa ce o implica conduila sa umană deosebită. De aceea ne-a fost
drag studenţilor, profesorilor din cele mai îndepărtate colţuri ale ţării.
:&-entru aceştia omul şi profesorul M. P. Dan, învăţatul nu era meiodată ocupat. Ne-a ţinut mereu minte cu luminile sau umbrele activităţii noastre.
Astfel omul, profesorul, cercetătorul generos şi uman care a fost
M. P. Dan, cu adînca şi durabila sa operă, va rămîne mereu în mintea
şi sufletele celor care l-au cunoscut, iubit şi preţuit cu aleasă stimă.
Opera sa va fi mereu un exemplu de slujire a adevărului istoric,
de cald patriotism şi de preţuire aleasă între popoarele bătrînei Europe. Cu ele M. P. Dan va păşi mereu în frontul ferm şi neabătut ce-l
conduce de la Herodot încoace, mereu Lînăra şi înţeleapta Clio.
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