EPISTOLE ISTORICE (II)
Virgil Mihăilescu-Bîrliba
Continuăm publicarea corespondenţei cu profesorul Bucur Mitrea,
pe care am început să o prezentăm în numărul anterior al Zargidavei (X,
2011). Ţinând seama de vastitatea acestei corespondenţe, ca şi de
existenţa unei oarecari monotonii a conţinutului, am fost nevoit, mai
departe, să întreprind o anume selecţie, reţinând doar acele pagini pe care
le-am socotit mai însemnate pentru istoriografie, intenţionând, ca pe
viitor să publicăm şi corespondeţa cu alte personalităţi din domeniu, atât
din ţară, cât şi de peste hotare.
Subliniez, că pentru prima oară, sunt introduse şi scrisorile de
răspuns ale adresantului. De asemenea, revenind asupra reproducerii
textelor, atragem atenţia că, – începând cu aceste pagini – au fost folosite
reglementările ortografiei actuale, urmând totuşi, formularea autorului.
Se introduc în paranteze drepte completările necesare, reprezentând
scăpări din graba ale autorilor. Scrisorile sunt numerotate în continuarea
celor editate anterior.
13.
Piatra Neamţ, 27 VIII 1971
Mult stimate Dle profesor,
Vă rog să mă iertaţi că vă răspund cu atâta întârziere, dar am avut
câteva neplăceri (în luna iulie, copilul a fost bolnav destul de grav şi a
fost internat cu soţia mea în spital, iar la începutul lui august, din nou a
fost bolnav copilul etc.); pe deasupra, revista (vol. III) a mers foarte greu
(o lună de zile a durat tipăritul), dar acum este la legat şi se fac extrasele
şi a început culegerea şi la celălalt volum (acesta va avea hârtie cretată
pentru planşe).
Eu am pregătit comunicarea pentru Belgrad şi vă expediez cu
această ocazie un exemplar, sperând că până voi veni în Bucureşti poate
o veţi putea citi. Din scrisoarea dvs., prin care îmi daţi acordul pentru a
prezenta această comunicare, am dedus că aveţi totuşi şi unele rezerve cu
privire la oportunitatea şi poate, şi utilitatea acestei comunicări, aşa încât,
după ce o veţi vedea, dacă consideraţi, eu o pot retrage.
www.cimec.ro

Sper să pot veni în Bucureşti, luni 6 septembrie, la deschiderea
Congresului de Byzantinologie şi stau până pe 8 septembrie, când vom
pleca spre Belgrad. Dumneavoastră aţi fost în Italia? Aţi fost pe la
Padova? Dacă da, v-aşi fi recunoscător să aflu de la dvs. ce le trebuie,
pentru a încerca măcar în acest chip să înapoiez din cele ce au făcut
pentru mine 1.
Eu vă expediez şi colaborarea mea pentru Numismatic Literature 2,
de la vol. III Memoria Antiquitatis, cu toată paginaţia, iar luni vă trimit şi
de la vol. II, dar fără paginaţie. În ceea ce priveşte Cronica 3, vreau să vă
fac câteva notificări în săptămâna care urmează pentru a le aduce cu mine
la Bucureşti.
După ce mă întorc de la Belgrad (15-16 sept.), eu voi fi la Piatra şi
vă voi sta la dispoziţie, dacă dvs. şi dna. veţi [veni] prin Moldova. Despre
tot şi despre toate, cred că vă voi putea da mai multe detalii, când voi
veni la Bucureşti.
Închei, urându-vă multă sănătate dvs. şi respectuoase sărutări de mâna
dnei, al dvs. cu mult respect,
V. Mihailescu-Bîrliba
P.S. Vă sunt profund recunoscător şi din nou vă rămân îndatorat
pentru grija pe care o aveţi pentru mine, căci am primit publicaţiile
trimise prin grija dvs. Aşi dori să ştiu, dacă trebuie să plătesc ceva sau să
trimit vreo adresă de confirmare a primirii, pe cale oficială. Cu cea mai
respectuoasă consideraţie,
Virgil Mihailescu-Bîrliba
14.
Bucureşti, 15 ian. 1974
Iubite tov. Bîrliba,
Am primit scrisoarea Dtale din 8 crt. şi încerc să-ţi răspund. Se pare
că scrisoarea mea s-a întrecut pe drum cu a Dtale. Sper c-ai primit-o,
împreună cu textele de tradus.
1

În vara anului 1970, editorul acestei corespondenţe, împreună cu soţia, a fost invitat să
susţină o conferinţă la Universitatea din Padova, după care, prin amabilitatea prof.dr.
Franco Sartori, prorectorul universităţii, a avut prilejul nesperat de a vizita câteva din
monumentele Italiei.
2
Vezi nota 16 din Epistole istorice (I), în Zargidava, X, 2011.
3
Vezi nota 4 din Epistole istorice (I), în Zargidava, X, 2011.
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1. Îţi înapoiez alăturat fişele pt. tradus, dar am nevoie de Carpica 5
în original !
2. Extrasele pt. legat sunt de părere să mai aştepte unele
completări (fie la xeros, fie extr. în original).
3. Catalogul descoperirilor, va fi ataşat la finele lucrării (partea a
doua); de regulă se organizează în ordine alfabetică. De exemplu:
Bereşti-Bistriţa, com. B-B., jud. Bacău
1968
Tezaur (?) Recuperate 5 AR
Vesp. 1, Domit. 1, Tr. 2, Faust. I, 1.
MIBc. Inv... (sau Cab. inv. NN, 1974)
Bibl.
Se pot da şi greut. şi axul. Poate renunţăm la diam. Dar notăm
conservarea. Trimiterea (referirea la RIC – necesară). Contextul
arheologic (pe scurt când e cunoscut).
Prescurtările se fac odată pt. întreaga lucrare şi se aplică la
redactare. Vor fi folosite cele uzuale şi avut grijă să nu se suprapună cu
altele intrate deja în uz. Ex. MIB = Muz. de ist. Buc. Deci, atenţie.
Prescurtările să preceadă munca. Exemplu de luat SCIV şi Dacia, Arh.
Mold. etc.
Aştept traducerile şi alte fişe noi.
Cu calde urări,
B. Mitrea
15.
Buc. 7 iunie 1974
Iubite tov. Bîrliba
Am primit textul cap. IV. L-am citit. M-a interesat. Sunt lucruri
noi, poziţii noi, unele interesante şi acceptabile, altele ipotetice, altele
discutabile. Dar sunt poziţii care aparţin autorului.
Continuă efortul şi pentru rest. E bine. Cele două traduceri le mai
ţin şi, dacă nu-ţi fac trebuinţă imediat sau ţi le trimit prin poştă sau le iei
personal când vii la Bucureşti.
Cu calde urări de bine
B. Mitrea
P. S. Cu o altă scrisoare îţi voi trimite câteva rezumate pt. tradus,
necesare pentru NL.
B. Mitrea
www.cimec.ro

16.
Bucureşti, 19 oct. 1974
Iubite tov. Bîrliba
Reîntors de pe şantierul arheologic Izvoru, unde am încheiat
săpătura şi urmează să trec la redactarea monografiei necropolei din sec.
VIII e.n. 4, am aflat pe biroul meu scrisoarea Dtale din 7 curent.
Am înţeles, cu multă mâhnire, substratul ultimelor schimbări 5 care
au avut loc pe la Piatra [Neamţ]. Trebuie să fii tare şi să domini situaţia.
Şi ai de ce să fii, deoarece ai dat viaţă unei reviste de o înaltă ţinută
ştiinţifică, cu care se mândreşte ţara, cultura românească, iar specialiştii
de peste hotare, nu odată m-au felicitat pentru ea (G. Forni 6, Roma şi G.
Le Rider 7, Paris, ca să amintesc doar doi din cei mai proeminenţi
cercetători din acest domeniu). Această revistă e strâns legată de
activitatea Dtale, în colaborare cu colectivul muzeului, şi ea rămâne ca o
dovadă a seriozităţii şi maturităţii ştiinţifice cu care au fost concepută şi
înfăptuită o asemenea publicaţie.
Sunt sigur, în perspectivă, că unele regretabile erori se vor corecta
şi exemple avem destul de numeroase. Cu liniştea olimpică de care ai dat
totdeauna dovadă, priveşte şi acest episod, pe care eu îl cred trecător, şi
continuă-ţi studiile d-tale. Chiar te rog să ne adresezi rezultatul acestor
cercetări pentru a fi publicate în revistele noastre.
Dar, pe primul plan, Rezumatul tezei de doctorat. El trebuie întocmit,
discutat cu D[umitru] T[udor]8 şi mine şi apoi înaintat spre multiplicare.
Cu aceiaşi prietenie B. Mitrea

4

B. Mitrea, Das Gräberfeld aus dem VIII. Jahrhundert von Izvoru, Jud. Giurgiu
(I), în Dacia, N. S., 33, 1989, 1-2, p. 145-219.
5
Din motive politice, în septembrie 1974, autorul acestor „Epistole” de faţă, care pe
atunci era directorul Muzeului Arheologic din localitate, a fost demis.
6
Profesorul Italian Giovanni Forni (1922-1991) a fost coleg şi prieten cu mulţi dintre
istorici români care au studiat la Şcoala Română din Roma.
7
Georges Le Rider, renumit numismat şi istoric al antichităţii greceşti şi elenistice, fost
director la Département des médailles şi la Bibliothèque Nationale (Paris), profesor la
Universitatea din Lille, Collège de France etc.
8
Vezi nota 10 din Epistole istorice (I), în Zargidava, X, 2011.
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17.
30 martie 1977
Iubite tov. Bîrliba
Azi am primit pachetul cu cele două volume din Carpica, inclusiv
diferenţa, la care se adaugă şi scrisoarea care le însoţeşte. Îţi multumesc
pentru toate. Lor li se adaugă câteva (trei) rezumate pentru NL şi două
recenzii pentru aceeaşi publicaţie.
Din cuprinsul scrisorii d-tale am înţeles că n-ai primit, la acea dată,
scrisoarea mea. Desigur, ea ţi-a parvenit ulterior. Cred că vei cugeta mai
adânc asupra celor propuse acolo. Este vorba de teză, care începe să se
învechească, prin nepublicare, alte lucrări marginale, luându-i, prin forţa
lucrurilor din conţinut şi noutate. Poate o înţelegere cu Ioan Mitrea ar
duce la publicarea ei la Bacău, dacă la Piatra [Neamţ] nu e posibil. Deşi
eu insist tot la Piatra. Dar vezi ce poţi face. Încă odată, eu îţi ţin la
dispoziţie întreg materialul documentar ce-l am. Şi, ca de obicei, fără
nicio altă obligaţie. Deci gândeşte şi acţionează. Nu mai întâzia.
Problema, oamenii şi vremea nu aşteaptă.
Ideia de a publica tezaurul de la Măgura într-un volum aparte o
găsesc foarte bună, iar colaborarea cu Ioan Mitrea o găsesc bună,
fructuoasă 9 (Am în vedere posibilitatea publicării tezei Dtale). Mă
măguleşte delicata d-tale atenţie în ceea ce priveşte prefaţa. Desigur o vei
avea cu toată plăcerea.
În zilele următoare îţi voi trimite materialul pentru Coin Hoards
4 10, care va fi lucrat tot în colaborare.
Cu aceeaşi caldă prietenie şi preţuire,
al Dtale
B. Mitrea
P. S. Între timp am primit NL, 97, 1977 – în care d-ta apari cu 11
contribuţii. La Cab. Bibl. Acad., statu quo ante. La Inst., la fel.
B. Mitrea

9

V. Mihailescu-Bîrliba, I. Mitrea, Tezaurul de la Măgura, Bacău, 1977.
Publicaţia Coins Hoards, The Royal Numismatic Society, British Museum,London.
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18.
29 noiembrie 1977
Iubite tov. Bîrliba
Abia azi răspund la scrisoarea ce mi-ai adresat-o. La timpul său am
primit copia lucrării privind tezaurul de la Măgura. L-am cetit cu atenţie
şi mi-a plăcut. Planul, expunerea, documentarea, diagramele, aparatul
critic (bibliografia) şi ilustraţia, la care faceţi aluzie, totul de acord. Între
timp am întocmit şi „Cuvântul înainte”, care a ajuns în mod rezumat,
doar la 8 p dactilo şi a fost trimis recomandat, împreună cu copia ce mi-ai
înaintat-o, direct pe adresa lui Ioan Mitrea la Bacău.
În legătură cu textul Dvs., va trebui introdusă o mică corectură:
tezaurul de la Măgura, după câte-mi aduc aminte, nu pare a fi „cel mai
bogat ca număr de exemplare”. El este, mi se pare, al doilea. Primul este
tez. de la Văleni, jud. Neamţ, descop. în 1914 şi care avea nici mai mult
nici mai puţin de 3760 exemplare. La MNA 11 au ajuns abia 10 denari din
sec. I-II. Dta îl cunoşti, ţi-am dat eu informaţiile, la timp, pentru teză. Aşa
că fă o mică corectură în text. În rest, nimic esenţial de semnalat.
Dar mă simt obligat să revin asupra altei probleme. Ea mi se pare
extrem de urgentă: publicarea tezei. Nu mai poate aştepta. Se învecheşte,
şi alţii bat la porţi cu lucrări noi. Deci, ia o hotărâre: pune-o la punct cu
descoperirile din Repertoriul arh. al jud. Botoşani 12, cu cele strânse de
Mircea Ignat 13 din Repert. arh. Mss. etc. (publicat în rev. Suceava, vol. 4,
1977), cu ce-am mai dat şi eu în Cronici şi dă-i drumul. Nu mai trebuie
întârziat. Pentru o prefaţă, mă pregătesc de pe acum. Nu mai este timp
nici de aşteptări şi nici de amânări. Justificările sunt respinse dinainte.
Ore de lucru (la rigoare) suplimentare între 23-4 dim. Ajut cu ce-mi ceri.
Deci, la treabă
Cu calde urări de sănătate tuturor,
al Dtale
B. Mitrea
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Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti.
A. Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului
Botoşani, Bucureşti, 1976.
13
Mircea Ignat, conf.univ.dr. la Universitatea din Suceava, cunoscut arheolog.
12
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19.
Bucureşti, [iulie] 1978
Iubite tov. Bîrliba
1. Potrivit înţelegerii noastre, urmăresc să asigur din timp un prim
lot de rezumate pentru Numismatic Literature, 1979, 1. De aceea îţi mai
trimit alăturat un nr. de vreo 13 rezumate. Te rog pe Dta să adaugi ce poţi
vedea în RevArhiv 14 pe care n-am foiletat-o. De asemenea ArhMold 9,
Anuarul Inst Ist Arh 15, Iaşi 1977, 1978, pe care nu le-am putut vedea.
Eventual Carpica, 1978.
2. Va urma apoi să ne ocupăm de Coin Hoards 5. Am strâns deja
un material destul de bogat, pe care-l pot trimite când crezi Dta.
3. Am strâns descoperirile monetare 1978 sau mai vechi
necunoscute până acum spre a redacta articolul pt. Dacia. Dacă ai ceva
ştiri din Moldova, te rog să mi le comunici pe măsură ce apar, spre a le
integra cât mai sumar posibil.
Noutăţi. O. Iliescu 16 a trecut azi un examen (concurs) şi a intrat de
la 1 august la Muzeul de Istorie RSR 17 (ubi Fl. Georgescu 18 Regnat!).
Am fost azi în comisia de concurs împreună cu C. Preda şi P. Diaconu 19.
Desigur prezidată de Fl. Georgescu. Desigur, a fost promovat Cercet III,
la acel Muzeu. Sunt de aşteptat fapte pozitive.
Poenaru 20 a terminat teza, este pe cale de a încheia rezumatul şi în
toamnă va susţine doctoratul. La Institut, statu quo ante… În aşteptare.
14

Revista Arhivelor, Bucureşti.
Revistele Arheologia Moldovei, Iaşi şi Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie
„A. D. Xenopol”, Iaşi.
16
Octavian Iliescu (1919-2009), renumit numismat român, care după desfiinţarea
Cabinetului Numismatic al Academiei Române a fost nevoit să se transfere la Muzeul
Naţional de Istorie a României.
17
Muzeul de Istorie a Republicii Socialiste România (Muzeul Naţional de Istorie a
României).
18
Florian Georgescu, fost director al Muzeului Naţional de Istorie a României.
19
Constantin Preda (1925-2008), renumit arheolog şi numismat român, autorul unor
numeroase monografii şi studii, fost director al Institutului de Arheologie Bucureşti,
preşedinte al Societăţii Numismatice Române, al Cabinetului Numismatic al Bibliotecii
Academiei Române ş. a.; Petru Diaconu (1924-2007) arheolog, istoric, cercetător
(Institutul de Arheologie al Academiei Române Bucureşti).
20
Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004), distins arheolog şi numismat român, autor al
unor lucrări esenţiale din domeniu, fost cercetător la Institutul de Arheologie Bucureşti
15
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Cu calde urări de sănătate pentru părinţii Dvs., pentru familia
întreagă, Doamna, copiii şi Dta, din partea soţiei mele şi a mea, la care
adaug preţuirea şi prietenia veche
al Dtale,
B. Mitrea
P.S. Am primit o lungă şi caldă scrisoare de la Tony Hackens 21
care acum este la New York.
20.
Bucureşti, 28 sept. 1982
Iubite tov. Bîrliba
Îţi mulţumesc pentru promptitudinea cu care ai răspuns la sarcinile pe
care le impunea, general, corespondenţa noastră anterioară. Le-am primit în
bună stare, le-am sortat şi aşteaptă să fie expediate în jur de 15 oct.
Dacă nu mă înşel, într-o ultimă corespondenţă am trimis trei ultime
rezumate: M. Chiţescu, Roman Rep. Coinage in Dacia 22, Oxford, 1981;
B. M. Quaderni ticinensis 23 şi B. M., Omagiu P. Naster, 1982 24. Dacă
nu ţi le-am trimis, te rog comunică-mi. Ţin să le rezolv şi pe acestea.
Regret profund situaţia de la MemAntiq. Dacă aş fi ştiut... Am
înţeles de asemenea cât eşti de preocupat, la câte trebuie să faci faţă. Dar
sunt sigur că vei face faţă în mod onorabil! Dincolo de ele, ceea ce
rămâne este ceea ce încredinţăm tiparului. Iar din rândul acestor realizări,
multe din ele sunt puse în circuit mondial, datorită efortului d-tale:
traducere şi dactilo. Nu e deloc puţin şi mai ales de neglijat. Aceasta mai
ales că mulţi privesc la asemenea înfăptuiri cu... un uşor zâmbet de...
superioritate. Dar să ne reamintim că Vasile Pârvan făcea acelaşi lucru,
înainte de primul război mondial la publicaţiile germane de specialitate.
Iar acum România lipseşte la numeroase asemenea publicaţii. Locul
21

Tony Hackens (1939-1997), specialist de renume al istoriei antice şi numismaticii,
fost profesor la Universitatea din Louvain/Leuwen (Belgia).
22
Maria Chiţescu 1934-1982), cunoscut numismat român, cercetător la Institutul de
Arheologie din Bucureşti, autoare a lucrării Numismatic Aspects of the History of the
Dacian State. The Roman Republican Coinage in Dacia and Geto-Dacian Coins of
Roman Type, BAR International Series 112, Oxford, 1981.
23
Revista Quaderni Ticinensi. Numismatica e Antichità Classiche, Ticino.
24
Paul Naster (1913-1998), alt mare savant belgian, fost profesor de istorie antică şi
numismatică la universitatea din Louvain/Leuwen.
www.cimec.ro

nostru fiind luat de alţii, care pretind că prezintă publicaţiile româneşti.
Problema publicaţiei Filialei Iaşi SNR a rămas în suspensie. Cred
că ea se poate rezolva relativ uşor.
Cu caldă prietenie şi preţuire
B. Mitrea
21.
Bucureşti, 16 august, 1989
Dragă Bîrliba,
Demult am avut de gând să-ţi scriu. Azi, în sfârşit, m-am hotărât...
Am de comunicat mai multe probleme, unele pe care le cunoşti şi altele
pe care le cunoşti mai puţin. Să le luăm pe rând.
1. Problema Corpus-ului de monede antice de pe teritoriul
Moldovei. Baza o constituie lucrarea d-tale în l. franceză 25. Dar,
probabil, într-o uşoară restructurare. Vezi ce-au făcut, cum au procedat
nemţii pentru culegerea lor Römische Münzfunde im Deutschland.
Apoi francezii în a lor Trésors de monaies antiques en France. Iei ce
crezi că-i bun ca metodologie şi poposeşti şi pe la propunerile mele
făcute Congresului Internaţional de Numismatică 26. Nu uita că toate sunt
sau pot fi depăşite.
Colectivul restrâns (aş vedea şi pe Viorel Butnariu 27) care să
lucreze după normele stabilite de Dta şi colectivul activ.
Obiectiv: a) Să fie înregistrate toate tezaurele şi descoperirile
monetare antice şi bizantine, în aşa fel, încât să nu mai fie nevoie ca
cititorul (care foloseşte datele) să se mai îndrepte spre izvorul de bază,
adesea inaccesibil sau uneori pierdut. b) Să fie publicate, în studii
speciale, tezaurele care nu s-au bucurat încă de o asemenea prezentare.
Se uită cam repede că asemenea izvoare sunt deosebit de „fragile” şi nu
rareori se încurcă sau amestecă cu alte descoperiri (vezi, cutare tezaur
expus în întregime în Muzeul Olteniei şi pe care cutremurul din urmă l-a
„amestecat” cu alte tezaure monetare romane similare!). Deci, program
cu publicarea tezaurelor ce-şi aşteaptă rândul şi cititorii.
25

V. Mihailescu-Bîrliba, La monnaie romaine chez les Daces orientaux, Bucureşti, 1980.
B. Mitrea, Concerning a Corpus of Roman Monetary Discoveries Intra et Extra
Fines Imperii Romani Repertae, în Dacia, N. S., 6, 1962, p.509-514.
27
Viorel Butnariu, numismat la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi.
26
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Baza de informaţii: fondurile muzeelor, colecţiile şcolare (şi ele
destul de „fluide” şi puţin rezistente) şi particulare. Acestora li se vor
adăuga cele două „Chestionare arheologice” şi la urmă REPERTORIUL
ARHEOLOGIC. Acolo eu am întocmit articole referitor la toate
descoperirile monetare aflate în Arhiva Muz. Naţ. de Ant. 28 din Buc.,
inclusiv cele intrate şi păstrate la Cab. Num. al aceleiaşi instituţii. Avem
la Cabinet şi unele fragmente ceramice în care s-au descoperit unele
tezaure de pe teritoriul Moldovei. Când mai treci pe la Buc., să-mi ceri
să-ţi le arăt. După părerea mea în câţiva ani, fără surle şi tobe lucrarea
poate fi întocmită.
*
În altă ordine de idei, în urmă cu mulţi ani, am lucrat cu preotul
Const. Matasă 29, fostul director al muzeului din Piatra [Neamţ]. El mi-a
pus la dispoziţie tezaurul de denari romani imperiali de la Bălăneşti,
Neamţ, iar eu le-am clasificat, cântărit, identificat şi inv., pe care l-am
bătut la maşină şi l-am înaintat muzeului, împreună cu monedele
restituite, aranjate în pliculeţe. O copie a acestui text o am la îndemână.
Ceea ce-mi lipseşte este moneda descrisă sub nr. 67, peste care am sărit
la dactilografiat. Ai putea să-mi furnizezi datele referitoare la această
monedă, notate pe plicul cu acelaşi număr? Toate acestea au fost
întocmite de mine, personal. Vreau să public acest tezaur.
Te mai rog să vezi dacă nu şi tezaurul de la Socea a fost identificat,
cântărit etc. tot de mine. Ar urma să se găsească tot în pliculeţe. Faptul
mă interesează îndeaproape.
Prin poştă – mesagerii, ţi-am trimis, tot azi, în dar, un exemplar din
SCN IX abia apărut ! Să-l foloseşti cu plăcere.
Cu calde urări de sănătate ambelor familii
B. Mitrea
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În anii ’50 s-a întocmit o mare lucrare colectivă (Repertoriul arheologic), la care au
contribuit numeroşi arheologi şi istorici ai preistoriei şi antichităţii din toată ţara (îndeosebi
de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi), de la universităţi, institute de cercetare, muzee etc. şi în care au
fost cuprinse toate informaţiile referitoare despre descoperirile arheologice din România;
depozitar a fost Institutul de Arheologie din Bucureşti şi nu a fost publicat, dar datele
consemnate au fost folosite în diferite ocazii de către diferiţi cercetători.
29
Constantin Matasă (1878-1971), preot, cunoscut arheolog şi om de cultură, fondator
al Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ.
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22.
Bucureşti, 15 martie 1991
Iubite Bîrliba
Azi am primit plicul recomandat pe care mi l-ai trimis şi care
conţinea în primul rând cele patru extrase şi scrisorica redusă ca
dimensiuni şi însoţită de o nedisimulată mustrare. Să le luăm pe rând şi
să răspundem la fiecare în parte.
În primul rând sunt plăcut îndatorat să-ţi exprim caldele mele
mulţumiri pentru „portretul” pe care mi l-ai zugrăvit în culori poate prea
vii şi uşor idealizate 30. În orice caz am rămas profund impresionat şi-ţi
mulţumesc pentru efortul făcut de a îmbrăţişa întreaga activitate pe care
am desfăşurat-o atât în domeniul arheologiei, cât şi în acel al
numismaticii. Aceeaşi impresie plină de admiraţie şi recunoştinţă o are şi
soţia mea care mi-a cerut articolul şi l-a citit în întregime.
În ceea ce priveşte „felicitările” şi urările pe care mi le-ai făcut de
Anul Nou, am răspuns imediat, mulţumind, şi la rândul meu, urându-ţi
noi realizări în munca pe care o ducem cu toţii în domeniul nostru comun
de cercetare. Răspunsul a fost trimis PAR AVION.
În altă ordine de idei, am citit Dacia răsăriteană în secolele IV-I
î.e.n. Economie şi monedă 31. Despre impresia generală în urma lecturii
pot să-ţi comunic că este pozitivă. Este o realizare de seamă în care a fost
strâns un imens material documentar. Felicitări pentru ideea de a include
întreg spaţiul geto-dacic până la râul Tyras. De acum încolo toţi vom
folosi acest aport adus de cercetările lui Bîrliba. Dar mai este ceva şi
care, după opinia mea, este de-o importanţă majoră. Materialul
documentar strâns acum, la care se adaugă cel din lucrările anterioare,
constituie viitorul volum al Corpus-ului de descoperiri monetare ale
României, în care primul volum care va apare este cel al Moldovei. Sper
să nu fie ignorate nici vasele în care s-au descoperit. În această privinţă
avem câteva la Cabinet, ce-ţi vor sta, cu plăcere la dispoziţie. Să nu uit.
Va trebui consultat Repertoriul arheologic 32, în mod necesar, deoarece
eu am redactat toate descoperirile de monede care au fost menţionate în
30

V. Mihailescu-Bîrliba, Profesorul Bucur Mitrea la 80 de ani, în Arheologia
Moldovei, 13, 1990, p. 271-275.
31
V. Mihailescu-Bîrliba, Dacia răsăriteană în secolele IV-I î.e.n. Economie şi
monedă, Iaşi, 1990.
32
Vezi nota 28.
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documentele din arhiva Institutului şi cea a Cabinetului. Vasele care au
ajuns în cursul timpului la MNA şi Institut mai apoi, sunt păstrate şi am
întocmit pentru ele fişe speciale, într-un sertar care cuprinde „vase cu
monede”, în cadrul fişierului Cabinetului numismatic. În vederea
Corpus-ului descoperirilor monetare din Moldova îţi voi trimite,
spre completarea documentării, câteva descopriri pe care le am redactate.
Şi tot în legătură cu descoperirile monetare pe care le aveţi în
Cabinetul de la Iaşi aş fi de părere că atât descoperirile izolate, cât şi
descoperirile monetare, să fie fotografiate şi documentarea păstrată în
condiţii sigure. Multe se întâmplă cu monedele, dar dacă sunt şi
fotografiate şi notate datele tehnice necesare, documentarea este salvată.
Este esenţial. Nici Muzeul de Istorie RSR din Bucureşti, nici cel din
Craiova, nici cel din Târgovişte, nu ştiu de cel din Sibiu dacă nu intră şi
el în această categorie. Şi lista ar putea continua.
Când mai ai timp mai acordă-i lui G. Le Rider, Philippe II 33, a
cărui copie o aveţi în Bibl., căci e fundamentală pentru un anumit capitol.
Eram să uit: Reexaminează teza lui Crawford referitor la
cumpărarea de sclavi din Dacia 34, pentru a explica prezenţa tezaurelor
monetare romane republicane în teritoriul geto-dacic. Nu cumva
sentimentul patriotard şi fals naţionalist în care am trăit în ultimii 50 de
ani ne-au împiedecat să judecăm fenomenul istoric în lumina acelei epoci
şi nu a sentimentelor, uneori strecurate discret şi repetat, care au dus la
erori de interpretare. Inclusiv B. Mitrea. Deci teza Crawford şi apoi M.
Babeş urmează să fie reanalizată şi măcar în parte acceptate.
Dar spaţiul, eram să zic tipografic, mă sileşte să închei.
Îţi doresc numai binele, împreună cu întreaga familie
B. Mitrea

33

G. Le Rider, Le monnayage d’argent et d’or de Philippe II frappé en Macédoine
de 359 à 294, Paris, 1977.
34
M. Crawford, Coinage & Money under the Roman Republic. Italy & the
Mediterranean Economy, 1985, London, p. 219-239: în cap. 15, The Balkan
Question, unde susţine, că între Roma şi Dacia s-a desfăşurat un intens comerţ cu
sclavi, ceea ce explică abundenţa descoperirilor nord-dunărene constituite din monede
romane republicane de argint.
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Historical Letters (II)
Abstract
The notes written previously (Historical Letters (I), in Zargidava, X,
2011, pp. 174-182) are going on, this time, by publishing ten more letters from
the correspondence between the author and professor Bucur Mitrea.
There have been treated many problems of the Romanian historiography
regarding Antiquity but also some political interferences in this field. Interesting
references to some researchers and editorial initiatives are also made.
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SFÂNTUL TOMA DIN AQUINO ŞI EVREII
ÎN SECOLUL AL XIII-LEA
Liviu Ciuraru
Scrisoarea către ducesa de Brabante nu este unicul loc în care
reflecţia asupra relaţiei creştino-iudaică apare în opera sfântului Toma,
realitate demonstrată de invocaţiile aparatului critic din exegeza propusă
succesiv, însă hic et hunc a fost focalizat fundamental şi reportat în
totalitate textul epistolei nu doar datorită importanţei avută în sociopoliticul Evului Mediu târziu, ci şi a faptului că apare pentru prima dată
tradusă în limba română.
Conturarea contextului istoric european în care apare această
scrisoare conferă posibilitatea unei comprehensiuni profunde a poziţiei
exprimate de filosoful şi teologul medieval. Atunci când sfântul Toma îşi
începe cariera de mendicant în Ordinul Dominican (1250), prezenţa
demografică a evreilor în Europa Occidentală este un dat incontestabil,
atestat de cronici, documente regale şi codexuri 1. Comunităţile
semnificative de evrei erau prezente în Sicilia, Paris, Londra sau Köln 2,
şi, în ciuda numărului mic, evreii europeni au jucat un rol important în
economia medievală, cu precădere înainte de anul 1100, datorită
pregătirii intelectuale şi legăturilor cosmopolite ce le-au oferit şansa de a
identifica nişele sociale şi de a le exploata cu succes. Mai mult, în secolul
al XII-lea evreii eminenţi au fost angajaţi ca şi secretari, colectori de taxe
sau chiar au fost implicaţi în birocraţia politică. Totuşi, ca şi minoritate
tolerată, comunitatea iudaică depindea de bunăvoinţa autorităţilor politice
sau de protecţia oferită de instituţiile ecleziastice 3. Dezvoltarea din prima
jumătate a secolului al XIII-lea a unei doctrine potrivit căreia evreii erau
servi camerae a formalizat o realitate socială. Chiar dacă în schimbul
protecţiei şi poziţiei sociale evreii plăteau diferite taxe, în secolul al XI-lea
1

Sfântul Paul scrisese creştinilor evrei din Roma pe la mijlocul primului secol, iar când
Constantin moare în 337 este atestată o colonie şi în Köln. Cf. T.N. Gidal, Die Juden in
Deutschland von der Römerzeit bis ZurWeimarer Republik, Bonn 1997, 28-55.
2
Cf. B.J. Kollwitz, Köln und das rheinische Judentum, Köln 1984, 15-86.
3
Aşa cum o demonstrează documentul Sicut Iudaeis al lui Calist al II-lea (119-1124).
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