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OREST TAFRALI ŞI STUDIILE DE BIZANTINOLOGIE
LUCIAN NASTASĂ

Integrată într-o epocă ce depunea mari eforturi pentru definirea de sine a
culturii româneşti, de racordare la marile valori europene, opera lui Orcst
Tafrali dezvăluie şi astăzi valente nebănuite care se cer reconsiderate pc măsura
aportului la evoluţia generală a disciplinei . Creaţia sa se impune printr-o scrie
de teme ce au vizat o cât mai exactă delimitare şi definire a specificită{ii
spatiului nostru, evidenţiind rolul jucat de acesta în conturarea civilizaţiei
balcanice. În acest sens, Orest Tafrali a fost preocupat de elaborarea unor lucrări
cu largă circulatie şi semnifica\ie europeană. Nu întâmplător Gh. 1. Brătianu
afirma în 1 938 că "spiritul său, frământat de pasiunea cercetării, i-a îndreptat
interesul în domeniile cele mai deosebite, iar opera sa întruneşte elemente
distincte, ce ar fi ajuns să intemeieze reputaţia unui specialist în fiecare din
ramurile disciplinei istorice căreia i-a închinat râvna sa pentru ştiin\ă'' 1 •
Din nefericire nu avem l a îndemână decât succinte aprecieri generale
asupra locului ocupat de Tafrali în ierarhia domeniului 2• Chiar şi aşa însă,
putem constata că istoricul ieşean nu poate fi inclus în ceea ce N . Iorga numea
"modesta legiune a erudiţilor" şi că în nici un caz nu era diletantul "atroce"
ajuns "arheolog clasic malgre lui şi fără cea mai elementară pregătire
anterioară'', după cum îl caracteriza Vasile Pârvan 1 •
1

Gh. 1 . B rătianu. Învc1(atul Ore.•·te Tc�f'rali. î n .. Î nsemnări ieşcnc". III. 1 '131l. v o i . V I .

nr. 5. p. 300.

Gn.:cu. Orest Taf'rcdi ( / 876- I !JJ7), în .,Codrul cosminului". X. ·1 '136-J 1}39. p.
M . Vătafu. Ore.1·t Tu.fruli ( IH76-I Y37). în .,Gând românesc", V. J I:J37. nr. 1 1 - 1 2.
p. 625-626 : Al. Iordan. Ore.1·te Tufrali. în .. Balcania'', 1. 1 931!. p. 277-278 ; 1. Minca. Ortt.l't
Tq{rali ( 1 H76- / IJ37). în Anuarul Universitc1ţii pe anul acwlemic 1 CJ37-I CJ3H, Iaşi, 1 939, p. 3 5-40 ;
N. Golimas. Din acti1•itcttect pmfe.wrului Ore.1·t Tc�f'rali. în RM, 3/1 966. p. 2 1 7-2 1 8 : Em.
Condurachi, Ore.1·t Taf'rali. în A M. VI. 1 969. p. 337-331! : ŞL. B ujoreanu, De.1·pre activitatea lui
Ore.1·t T'!f'rali. în AliAJ. XIII. 1 976. p. 225-230 : Rodica Radu, p,.,!f'e.mrul Orest Tqfrali 
per.wnalitclte CI vieţii .1·pirituale ieşene. în CI. XII-XIII. 1 98 1 - 1 91!2. p. 669-682 : V. C.istian,
Jsroria la Universitutea elin laşi. Iaşi. 1 91!5 . p. 1}4-97 ş.a.
' V. Pârvun. Core.•·pmulenţcl .)·i acte. cd. Al. Zub. Bucureşti. 1 973. p. 293.
� V.
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Datorită tematicii abordate, opera lui O. Tafrali a fost pre\uită mai mult în
străinătate, validările apartinând unor nume prestigioase precum Ch. Diehl, L.
Brehier, K. Krumbacher, A. Heisemberg, S. Reinach, J.B. Bury, G: Millet, A.
Baumstark, E. Gerland, D.C. Hesseling, S. Lambros ş.a. Nu au lipsit nici
aprederile din ţară. Mai rare şi retinute din partea unui Iorga sau Pârvan,
entuziaste şi superlative ale celor lipsi\i de prejudecăti sau care se considerau
..persecutati" de cel ce formulase Opinions sincere.\· şi Opinions pernicieuse.�
(N. Iorga), această situa\ie reliefcază o anumită stare de spirit în cultura
românească de la începutul veacului 20. Ea sugerează totodată nu numai
existenţa unor animozităţi personale. dar şi a unor necesităţi vitale spre care
trebuiau să conveargă eforturile istoricilor români, necesită\i enuntate chiar de
cei implica\i în asemenea dezbateri �. Sunt doar câteva repere menite să
precizeze cadrul în care a activat Orest Tah·ali, perioadă de importante
deschideri spre exigen\ele, ideile şi formele occidentale, de circumscriere a
tradi\iilor culturale nationale la dezvoltarea civiliza\iei europene.
Vocaţia de bizantinist a lui Tafrail poate fi atlată încă din anii studiilor la
Universitatea din Bucureşti ( 1 90 1 -1 904). Urmând seqia clasică a facultătii de
litere, tânărul student a fost curând remarcat de Gr. G. Tocilcscu pentru
tcmeinicile sale cunoştinte de greacă �i latină, precum şi .,predispozitia" pentru
studiul arhcologiei. calităti ce i-au adus numirea în postul de asistent şi secretar
al Muzeului National de Antichităti. unde a funC\ionat până în 1 905 ' .
Apropierea de Tocilescu era oarecum îndreptăţită, acesta impunându-se încă din
l M80 prin sinteza Dacia înainte ele romani, la care se adăugaseră numeroase
studii despre antichitatea dobrogeană (întemeiate mai mult pe epigralie),
colaborarea la volumul IIl din monumentalul Corpus lnscriptionum Latinarum,
precum şi faptul că era singurul profesor de prestigiu în specialitatea ce-l
interesa. cu recunoscutul merit de a fi extins investigatiile arheologice nu la
întâmplare, ca până atunci, ci după un program bine stabilit ". Numai că
prezen\a activă a lui Gr. G. Toci lescu în prea multe domenii ale cercetării nu a
scăpat exigentelor direcţiei ini\iate de .. triada critică". Asprele rechizitorii
lansate de N. Iorga, vizând îndeosebi lipsa de probitate, falsa erudiţie,
improvizatia, incompetenta 7, au fost fără îndoială exagerate.
De la i.1·toria critin7 la critici.1'111. Hueure�Li. 1 985. p. 1 54- 1 Y2.
Memoriu de titluri şi puhliccl(iuni, Hucureşli. 1 9 1 3 . p. 5 : Arh. St. laşi,
Univer.1·itatea .. Al. 1. Cuzu " - Rectorat. 1 81 1 935. f. 1 25 .
l. Andrieş�:scu. D e lu prei.l'torie lu evul mediu. Pc7re ri indrumc7toure ş i .firpte urheo/o�ice
in i.1·torie. Bucureşti. 1 924, p. 49. Vezi şi R. Vulpi!. GriKore G. Toci/eseu. u rlreolo� şi istoric. în
Rdl. XXVlll. 1 975. nr. 1 0. p. 1 547- 1 562.
7 Vezi N. Iorga. Opinion.� .1·inâre.1·. La 1•ie imellectuel/e cle.1· roumain.1· en 1 HYY. Bucarcsl.
1 899. p. 205-206 şi Opinirm.1· pernicieU.\'f!.\' tl'wr mauvais plltriote. B ucarcsl. 1 900. p. 49-54.
' A l . Zub.

� O. Tafrali .

•

Aprch�:nsiunca lui Iorga fată d�: Todlcscu

SI!

va răsfrâng�: mai târziu �i asupra lui Tafrali .
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Această atmosferă nu putea decât să poten\eze resursele lui Tafrali, sub
raportul metodei şi al rigorii �tiinţifice, fără ca amintita luptă universitară să-I
îndepărteze de profesorul său. Mai mult chiar, anii de ucenicie sub îndrumarea
lui Tocilescu s-au dovedit rodnici, Tafrali studiind pe teren săpăturile
arheologice de la Axiopolis, Adamdisi, Constanta şi Sarmizegetusa H , sau
colaborând la strângerea materialului epigrafic al României în vederea alcătuirii
unui Corpus Y. La îndemnul aceluiaşi profesor, tânărul student traduce din
greceşte poema lui Palamide despre Mihai Viteazul 10, text care dţşi fusese
publicat de Emile Legrand în coleqia Bibliotheque grecque vulgaire ( vo i . Il,
Paris, 1 88 I . p. 1 83-230), după singurul manuscris păstrat la British Muscum, la
noi nu era cunoscut decât par\ial. din câteva fragmente tălmăcitc de C.
Erbiceanu 1 1 • Conlrihu\ia lui Tafrail este meritorie, fiind primul ce stabileşte
măsura în care acest text a fost intluen1at de cronica rîmată a lui Stavrinos 1 2 •
Buna cunoaştere a limbilor greacă şi latină, dohândirea unui larg orizont
documentaristic, precum şi cercetarea monumentelor romane şi bizantine de pc
teritoriul tării noastre îi deschideau lui Tafrali posibilitatea abordării unor vaste
domenii � le cercetării istorice. În vederea specializării temeinice, metodice, în
arheologia clasică şi bizantinologie, va pleca la Paris, elogios recomandat de
Toci lescu şi cu sprij inul financiar al lui l . Kalideru, administratorul general al
domeniilor regale. Iar opţiunea era întru totul justificată, ţinând cont atât de
strânsele relaţii ale lui Tocilescu cu oamenii de ştiinlă francezi, dar şi de
profundele mutaţii ce au avut loc începând cu ultimul deceniu al secolului 1 9 în
domeniul studiiilor bizantine. -S-ar putea spune că asistăm la un adevărat
reviriment în favoarea bizantinologiei , nu numai prin abordarea tol mai
complexă a istorici Imperiului roman de răsări t şi, în consecin�ă. prin definirea
cât mai exactă a materiei, dar şt prin instituţionalizarca ci în cadrul
învăţământului superior u .
" O. Tafrali. Memoriu d e titluri şi puhlicaţieuni, p. 5-6 : Arh. SL. Iaşi. loc. cit. Vezi �i ŞL. D.
Grecianu. De la Bucureşti la Sarmize�etu.w. O excur.1·iu n e i.l'forin1 in A rdeal. Bu c'u reş ti , 1 903.
'' O. Tafrali. op. cit. . p. 5 : Gr. G. Tocilcscu. Monumente epi�rqfice şi .1·culpturale ale
Muzeului de Antichitdţi. Bucure�ti. 1 905.

' " O. Tafrali.

Poema lui Gheor�:he Palwnide despre Piaţa lui Mihai Vodt1 Viteawl. scri.1·t1 in

1 607. Studiu critic şi traducere, în . . Literatură �i artă romfină".

IX. 1 905. p. 24.:1-253 şi 41! 3-493.

1 1 C. Erh i ce an u . Mihai Vitea zu l dupt1 o .1·criere �:react1 a lui Gl1enr�he Pa/amid dt! la 1 607.

în ,.Literatură si a rtă română". 1. 1 896- 1 897. p. 475-187 si 564-577.

1� Cf.

b.

'

Russo, Studii i.l'torice �: rew-romline. opere po.l'cume,

În această perioadă.

Tafrali a mai p ub l i ca t

:

I. Bucureşti. 1 939. p.

Un mcmu.1·cri.1' necunoscut a l lui Naum
Râmnicecmu. în .,Revista pentru istorie. arheologic şi filologie". V. 1 903. voi. IX. fasc . 2 şi
1 45- 1 5 1 .

Che.l'tiunea monumemdor dt! la Adam Cli.l',l'i, în . .Literatură şi artă română". X . 1 906.
� ,, Vezi D. Russo. Biwntul rt!ahilitm. în op. cit. . 1. p. 3- 1 5 : N. I org a. L 'avenir des etude.1·
hyzcmtine.1·, Bucureşti. 1 933 : E. S t ăne s c u . G h . Zhuchca. Bizantinolo�:ia la Univer.1·itmea din
Bt�t -u rt!.)'ti. în A U B. şl. suc .. X I V . 1 1}6 5. p. 1 1 1 - 1 2 3 .
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Această resuscitare a interesului fată de B izan� s-a datorat atât profundelor
mutatii metodologice pe care le suferea ştiin�a istorică sub impulsul "şcolii
pozitiviste", cât şi noilor realităţi statornicile pe ruinele vechiului Imperiu
bizantin : Peninsula Balcanică, Asia M ică �i nordul Africii, spaţii ce ridicau
atunci suficiente probleme marilor puteri şi îndeosebi popoarelor situate aici,
domice de afirmare independentă si autodeterminare natională. Schimbarea
opticii fată de Bizanţ, această realitate extrem de complexă, şi circumscrierea
contributiei lui la făurirea civiliza�iei balcanice venea aşadar în întâmpinarea
unor imperative politice de prim ordin care vizau în ultimă instanţă anularea
oricăror tendin�e expansioniste în sud-estul Europei. ofereau argumente în
favoarea caducită�ii stăpânirii otomane într-o regiune cu atâtea probleme
teritoriale. Iar dintr-o altă perspectivă, adâncirea şi înţelegerea structurilor
Imperiului bizantin, ca stat multinaţional, a cauzelor decăderii lui, era implicit
un avertisment dat altor imperii similare existente la sfâr�itul secolului 1 9 şi
începutul celui următor. Aceste studii ofereau incontestabil o multitudine de idei
şi sugestii cu evidente prelungiri în contemporaneitate. Pe de altă parte, prin
intermediul bizantinisticii se căuta o definire a culturilor balcanice, sublinierea
originalităţii lor în sensul conturării propriei individualită�i. precum şi rolul de
intermediere între Orient si
de interferentă
, ce a dat nastere unor
l
, Occident. spatiu
culturi specifice şi sintetizatoare. Şi .fără îndoială - au mărturisit-o istoricii
străini - civilizaţiei româneşti îi revenea un important loc, ca moştenitoare şi
depozitară a tradiţiei bizantine.
Într-un asemenea cadru, dar şi cu evidente predispoziţii intelectuale, Orest
Tafrali optează pentru noua şcoală franceză de bizantinologie. spre deosebire de
congenarul său Vasile Pârvan, bunăoară, care îşi va îndrepta paşii spre Jena în
vederea specializării în istoria şi filologia clasică 1 4 • Alegeri �i motive diferite,
care vizau în fond acelaşi scop : înarmarea cu solide cunoştinţe şi ocuparea,
apoi, a unor catedre universitare. În timp ce unul era predispus a îmbrăţişa
orizonturi largi, celălalt se îndrepta spre o strictă specializare ce urmărea, la
sugestia lui Iorga, revitalizarea studiilor de istorie antică, prea mult dominate de
enciclopedismul lui Tocilescu.
Contactul lui Tafrali cu mediul parizian avea loc tocmai în momentul când
lumea ştiinţi lică pierduse pc Alfred Rambaud, cel care prin lucrarea Constantin
al X-lea Porfimxenetul ( 1 870) deschisese etapa modernă a studiilor bizantine.
În schimb se resimţea cu pregnanţă noul impuls dat domeniului de Ch. Diehl,
titularul primei catedre franceze de istoria Imperiului roman de răsărit şi care,
chiar în anul venirii lui Tafrali la Paris. îşi publicase Studiile hiz.antine, . unde
erau luate în discutie noile direcţii de cercetare ce se impuneau materiei. Dacă
'

'

'

,. Al. Zuh. Va.1·i/e Pâmm. e/i�ia

u1rtumrului.

laşi. l lJ7 3 . p. ::!8--42.
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bizantinistica germană se dovedise prea mult legată de filologic şi edi tarea
izvoarelor, remarcându-se printr-un exces de erudi�ie, cea franceză deja î�i
lărgise mult aria de investigaţii, deplasându-şi aten�ia spre alte sfere : ea va
aborda în egală măo;ură aspectele sociale, economice, religioase, ideologice,
artistice, militare etc., oferind totodată noi instrumente de lucru si metode
proprii de cercetare. În acelaşi timp, prin maniera Je tratare a s �biectelor,
iniţiată de Ch. Diehl, bizantinistica părăsea cadrul purei erudiţii pentru a coborâ
la nivelul unei accesibilităti mai puţin pretenţioase.
Profitând de multitudinea sugestiilor venite dinspre acest areopag al
culturii europene, dar şi în limitele impusc de un original program de lucru,
Tafrali îşi dedică activitatea studierii antichită�ilor elcnc, prcbizantine �i
bizantine. istoriei artei vechi etc . , frccvcntând timp de şase ani cursurile
Facultăţii de litere. Şcolii de Bellc-Artc, Şcolii Muzeului Luvru, Colegiului
Frantei, precum şi cele două secţii ale Şcolii de Î nalle Studii 11• La Ct)llcgc de
France va urmări vreme de trei ani cursul de numismatică greacă şi romană
predat de Ernest Babelon, conservator din 1 HlJ2 la Departamentul de mcdalii al
Bibliotecii N aţionale, şi cel al filologului Renc Cagnat. printre altele autorul
unui admirabil tratat de epigrafie latină 1h. curs referitor la arheologia �i
epigrafia romană. O activitate deosebit de rodnică a desfă�urat Tafrali în cadrul
secţiei de ştiinte istorice şi filologice de la Ecole Pratique des Hautcs Etudcs 1 � ,
unde activau l a acea dată personalităţi precum G. Monod, G. Maspcro, M .
Breal, L. Finot, L. Havel, A . Jacob, A . Lefranc, Fd. Lot, J. Psichari, M . Roques
ş.a. Selectiv. istoricul român va audia prelegerile de pale.-,grafic şi papirologic
greacă ale lui Alfred Jacob, ce vizau îndeosebi studiul scrierilor cursive, a
pn�cedcclor şi semnelor abreviative tehnice, lectura facsimi lclor ( confcrin\ă
condusă de H. Lebeguc). De asemenea, urmăreşte cursurile lui Daniel Serruys
consacrate istoriei formelor tonice la prozatorii bizantini, analizând cu aj utorul
metodei statistice complexitatea autorilor din sec. 4-6 1 � . Participă totodată �i la
conferintele cruditului francez Bernard Haussoullier, cel can; a condus primele
săpături de la Delphi şi unul din directorii "Revistei de filologic", conferinţe
axate pc epigrafia şi antichităţile greceşti . Ele erau destinate îndeosebi
candidaţilor la Şcoala franceză din Atena cc-�i făceau stagiul de un an înainte de
a se prezenta la examen. Î n cadrul aceleiasi institutii Je cultură, Jar la sectia de
'

.

'j O.

'

Tafrali. Memoriu ele titluri .yi puhliul{iuni. p. 6.
Cagnal. Cours c/ 'epiJ:rapllie haine. Paris. 1 890 (t:d. II. 1 9 1 4 ) ; este şi autorul
cunoscutei lucrări A tral'l!r.l' le monde romain. Paris, 1 ':1 1 2.
1 7 La acea dală st: a11au înscri şi 23 studenli romJni. situându-st: ca pondt:n: pt: locul patru.
după germani. amt:ricani şi englezi ; eL A1111Uaire de I 'Ecnle pratiltue des Hautes Etude.1
/ Y/ 0- / Y / / . Section des scienct:s historiqut:s ct philologiques. Paris. 1 9 1 0.
' " R.

'" /hiclem. p. 70-7 1 .
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stiinte religioase, istoricul român audiază timp de şase ani lcc\iile de arheologie
hiza�tină ale lui Gabriel M i l lel. Contactul cu acesta a fost deosebi t de profi tabil,
ca si în cazul lui G . 1 . Brătianu sau l .D. Ştefănescu, plin de sugestii îndeosebi în
ce priveste crestini smul bizantin. De altfel momentul marcheaz ă si începutul
unor relatii neîntrerupte între Tafrali �i profesorul său. Millet recomandându-1
elogios, în 1 9 1 3 , pe cel care urmărea ocuparea unei catedre la Uni versitatca din
Iaşi şi poseda la acea dată "une C<innai ssancc etcnduc d archeologic byzantine ,
qu ' il peut traitcr avec competencc et perspicacitc les questions qui touchent a
l'architecture, a la peinture, aux miniatures'' l'l.
Preocupat de ceramică şi în vederea unei cât mai depline spccializări ,
Tafrali se în�cric şi la cursurile uc arheologic clasică predate Jc Edmond Potticr
atât Ia Şcoala de Bclle Arte. cât �i la cea de pc lângă Muzeul Luvru. Cu toate că
la vremea aceea Şcoala de la Luvru nu se hw.:ura încă de un renume, ca va
contrihui în mod hotărâtor la formarea de numeroşi specialişti în direqia
arheologiei orientale. Domeniul căpăta acum un suhstan\ial impuls atât prin o
mai sistematică cercelarc a istorici sumericni lor, caldccnilor, akkadienilor sau
hiti!i lor, cât şi datorită marelui cpigrafist Rcnc Dussaud. care din 1 920 va
întemeia alături de E. Potticr �i G. Migcon revista de artă orientală şi arheologic
"Syria . Iar rezultatul nu se lasă mult aşteptat. Impresionat de activi tatea acestei
şwli şi de noile perspective oferi te de arheologia orientală, Tafrali va publica în
"Li teratură şi artă română"' ( 1 906- }907 ) un articol despre Mu-:.eul LtM·u :
antichitt1ţi egiptene. caldeene şi asiriene. în care sunt prezentate excep\ionalc lc
comori de cultură aflate în posesia acestei institu\ii, cu pertinente ohscrva!ii pc
marginea scmnifica\ici dezvoltării unor noi domenii ale cercetării istorice.
'

.

.

.

'

'

"

Acti vitatea cea mai laborioasă şi care a lăsat în mod evident amprenta
asupra formatiei lui intelectuale a fost Jcsrăşurată în cadrul Sorhonci, unde va
frecventa timp de şase ani cursurile de arheologic greacă clasică predate de
Lcon-Maximc Col lignon şi la care se speciali zasc mai înainte Tcohari
Antonescu. Cel care a influen!at şi înurumat însă preocupările istoricului rumân
a fost Ch. Di c hl patriarhul studii lor hizantinc·· - cum îl numea G.I. Brăti anu 1'1
- şi care a deschis o nouă epocă în s fera cercetărilor de hizantinologic,
dominându-lc vreme de aproape j umătate de secol. Tafrali urmează cursurile de
severă metodă ale savantului francez referitoare la istoria şi arheo logi a
bizantină, într-un moment când acesta tocmai pregătea apari!ia pri mului tratat
din lume des pre arta imperiului ! 1 • Î ntâlni rea lui Tafrali cu Dieh l a fos t de hun
augur pentru tânărul istoric. Prietenia statornică manifestată de pro fesorul
,

"

1'' O . Tafrali. Memoriu de titluri .yi lucniri. p. 1 5 .

l" ( ih . 1.
=1

Brălianu. np.

cit . . p. )0 1 .

C h . l >it.:hl. Ma11uel d "urt

hr;.antille. Paris.

1 9 1 0.
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francez fată de \ara noastră, pe care a vizi tat-o de mai multe ori, a contribuit
suhstantial la apropierea savantului nu numai de valorile noastre culturale, dar �i
de acei t:ărturari români cu preocupări asemănătoare, precum N. Iorga, G.l.
�2
Brătianu, l.D. Stcfănescu,
N . Bănescu s.a.
.
.
Recomandat de Ch. Diehl, Orest Tafrali va fi numit repetitor ( lector)
pentru li mba română la Ec.:ole cle.,· lwzxues orientale.,· l'ivwztes, instalată definitiv
din 1 X73 în vechea clădire de la Emle du xen ie maritime, unde va funqiona
timp de doi ani ( 1 9 1 0- 1 9 1 1 ). Paralel a luat în custodie una din cele mai mari
hihlioteci de artă şi arheologic din lume, creată de Charlcs Doucet �i care prin
donatic a intrat în posesia Sorhonci �1• Dovedind o mare pricepere. istoricul
român s-a ocupat de organizarea acesteia. alcătuind totodată pentru uzul
a�ezământului un Repertoriu geneml de artc1 hi::.antimi. rămas acolo Îfl
manuscris. Un prim rezultat al acestui efort a fost studiul său intitulat Les
monument.\' mumaim· cl 'apres les puhlicatiom recents 24, în care - asemeni
"hulcti nului istoric" publicat de A.D. Xenopol în ..Revue histori4ue" - Tafra li
oferea o imagine generală asupra artei române�ti, aşa cum se ogli ndea ea în
unele publica\ii de la noi . Rezumând di versele păreri despre monumentele din
România, istoricul manifestă un a�.:ut spirit �.:ri tic, formulând numeroase
observatii şi îndreptări mai ales pc marginea studiilor lui Al. Tzigara-Samurca�
(Arta in România, B ucureşti, 1909) şi Popescu Cegăncanu ( Cmztrihuţiwzi la
studiul artei naţionale, B ucureşti, 1 909), cărora li se reproşează îndeosebi
chesti uni de metodă . .
Preocupat de problema învăţământului 2�. de viitorul studiilor clasi�.:e în
România şi noile dezbateri asupra ane i . Tafrali se arată receptiv la discu�i ilc
simi lare din spatiul francez, traducând �i puhlidnd în "Noua revistă română'' 2"
un arti�.:ol al lui Gahricl Honotaux despre criza învă\ământu l u i , însotind tex LUI
cu câteva reflectii
desti nate îndeosebi celor interesati' în bunul mers al culturii
.
intelectuale la noi 27• Militând pentru reintroducerea limbii clcne în şcoală şi în
� : D. Zamfir�scu. A ccellfe şi rm�filttri. Bucur�şti. l lJI!3. p. 1 07 - 1 3 5 .
� .' Ilie M inca. op. cit. . p. 3 7 .
� � Î n ,.Revue arehcologi4ue". IL Il) 1 0. p. K 1 -95. reprodus de O. Tah·ali. MtHm1�es
d 'arcllt!nln�ie et d 'epi�rapllie hy:.antines. Paris. I l) 1 3 . p. 5 1 --7 2. Asupra studiului s-a .:xprimat
N. Iorga în .. Neamul românesc" Jin 7 noiembri.: l lJ 1 O : v.:zi şi O. Tafrali. Rli.I'{JWIS d-lui N. lnr�a.
în ..Noua revistă română". IX. I l) 1 O. nr. �. p. 1! I -K2.
�· Î ntr.: 1 904- 1 905. Tafrali fusc:se profesor suplinitor Je limba latină la liceul Sf. Sava din
Bucureşti.
:• O. Tafrali. Studiile clasice 1 i invl7[ti111ÎIIItul ,\'l!l'Unclar. în .. Noua revistă română", IX.
.
'
19 I l . nr. 20. p. 378-382.
:7 Articolul a generat polemica eu C.S. Hasnaş : vezi .. Noua revistă română". X. 1 9 1 0. nr.
5. p. 72-75 : nr. 1 O. p. 1 �9- 1 5 4 : nr. I l . p. 1 7 3 : nr. 1 5. p. 2 l lJ-220 ; nr. 20. p. 290-293 : nr. 2 1 .
.

·
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general pentru revitalizarea studi ilor clasice, Tafrali abordează şi necesi tatea
învăţării artei, care "departe de a fi un lux după cum sunt de părere habotnicii �:e
cred în evanghelia lui Spen�:er, e însăşi viata superioară, cură\ită de micimi , de
interes, de egoism ; e avântul spre ideal, �:arc dă aripi �.:rca\i uni i, îndeamnă la
muncă , la perfectionare si fără de �.:are viata ar fi ca moartă" ' arta " tinde a se
'
'
transforma astăzi într-o �uă religie : �.:ultul rrumosului" 1".
Calitătile dovedite i-au deschis istoricului român largi posibilită\i de
manifestare în mediul stiintific francez, colaborând nu numai la mari reviste de
. specialitate, precum : .Rc ertoire d ' art et d ' archeologie'· 1�. dar căpătând
promisiuni ferme din partea profesorilor săi "de a ocupa într-o zi o �.:atedră în
111
învătământul superior francez" • Însă adevărata consacrare abia de acum va
începe, prin contactul direct cu monumentele Gredci. Dacă o primă călătorie,
de mai multe luni, îi oferise şansa de a vedea Eleusis, Corintul, Atena �i
Olimpia, studiind cu "mare aten\ie" mai ales săpăturilc întreprinse în ultimi lc
două locali tăţi ·1 1 , i mpulsul hotărâtor a veni t din partea lui Ch. Diehl. G. M i llet şi
J. Doucet. care-i vor îndrepta atentia asupra Salonicului. Momentul nu era
întâmplător, întrucât în 1 9 1 1 se aflase de intentia dărâmării vech ilor ziduri ale
ora�ului . Î n acest context, Tafrali oh\ine sprij inul generos al lui J. Doucet şi l.
Kalinderu, ca prin cercetări la fata lo�.:ului să studieze aceste monumente, să le
fotografieze şi să scrie câteva studii, a�.:tivită\i în care a fost ajutat de arhitectul
G. Guilamila şi fotograful Devismcs. Î n paralel Tafrali consultă şi o scrie de
manuscrise greceşti aflate la Bibliotc�.:a Natională din Paris. �.:cea �.:e du�.:e la
·
depistarea unui număr mare de texte inedite, suisori , dis�.:ursuri, des�.:rieri etc.
Toate a�.:cste acti vită\i fadlitează formarea unei imagini de ansamblu asupra
Salonkului în secolul 1 4.
De altfel, încă din 1 909 Tafrali se arată preocupat de câteva aspecte
partkulare, precum datarea mozaicurilor şi a bisericii S fântul Dimitrie din
Salonic 12, porni nd de la câteva ins�.:riptii publkate anterior de P . N . Papagiorgiu
. 11 •
în "Byzanti nischc Zeitschrift
Cu acest pri lej istoricul român încearcă să
dovedească, pc haza unui manus�.:ris din secolul 1 2. d biserica nu a suferi t del:ât
un incendi u par\ial în sec. 7, mai pre�.:is în vremea lui Hcradiu, �.:ând fonll a
distrus doar lemnăria interioară şi plafonul. Simultan apărea în rev ista
·

�

p

.

�" O. Tafrali, /anlşi studiile clasictt şi ini'C1(cimcintul secunclar,

în rev . cit.. nr. 10. p. 1 53 .
această revistă a colaborat permanent timp de tn:: i ani : vezi coresponden1a �.: u A .
Rcinach. M . Auherl, E . de Stoop. J. Condamin î n Memoriu de titluri ş i publicaţiuni. p . 1 7-�0.
·1" O. Tafrali. Critica operefor arheoloxice .yi istorice. laşi . 1 9� 1 . p. 4.
11
ldcm. Memoriu de titluri şi puhfim{iuni. p. 6.
'' lucm. Sur la date de f 'Exlise !r des mn.ntiques de Suint-Dt!mt!tritl.l' de Salmti<{Ut:, în
.. Rcvu.: an:ho.!olog.il(uc''. XIII. 1 YOY. p. X:>- 1 ( I l l n.:pruJus în ,\4.!hmxe.•· ,/ 'arclr.!uluxie er
d 'epixraphie b,,·:amilles. p. 1 -�I.J ) .
·'·' Byzantinische i'..eitsch1ift". XVII. 1 90!!. p. 3 � 1 -3 !! 1 (�:u �3 p l. ) .
�·'
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Institutului rus din Constantinopol un studiu semnat de Th.I. Uspenskij, Câteva
mozaicuri din Biserica Sl Dimitrie din Salonic "' , în care se ajungea la rezultate

diferite în ce priveşte data incendiului şi a reparatiilor, fapt ce va determina pe
Tafrali să publice un nou articol intitulat Sur les reparations fetite.\· au VIl-e
.\·ih·le il I 'Eglise de Saint-Dbnetrius de Salonique '�. El aduce aici un plus de
argumente în favoarea opiniei sale, şi anume că bazilica a fost zidită la
începutul sec. 5 de prefectul Iliriculili, Leontius, şi nu în sec. 7, când a
beneficiat de prima refacere 1". Punctul său de vedere, întemeiat pe o exigentă
interpretare a izvoarelor istorice, a fost imediat admis de Ch. Diehl în Manuel
d 'art hyzcmtin (Paris, 1 9 1 0, p. 1 9 1 ), care va face totodată şi o comunicare la
"Academie des inscriptions et Belles-Lettres" din Paris 17•
Cercetând la fa{a locului vechile ziduri bizantine din Salonic, descifrînd
inscriptii şi adunând toate informa\iile epigrafice şi arheologice, Tafrali îşi
crează astfel baza necesară unei întreprinderi de mare valoare şi utilitate,
concretizată într-un volum despre Topogrc!fla Salonicului JH. Este de remarcat
însă faptul că deşi oraşul se bucura de mare însemnătate, el nu re\inuse în mod
deosebit aten\ia cercetătorilor. În afara ahatelui Belley ( Ob.\·ervations sur
l 'histoire de la viile de Thes.mlonique, în "Memoires de l ' Academie des Belles
Lettres", XXXVlll, 1 777), numai bizantinologul german Thoma Tafel se
ocupase de istoria şi topografia oraşului în două lucrări : Historia Thes.mlonicae
(Tiibingen, 1 835) şi De Thessalonica e jusque agro (Berlin, 1 839) ; în rest
exis(au doar câteva studii datorate lui M . Dimitsas, P.N. P.apagiorgiu, A.
Adamantiu w sau S. Lambros 40• lnvestigând amănuntit vechile ziduri ridicate de
un general al lui Theodosiu cel Mare, Orest Tafrali a oferit nu numai un studiu
aprofundat asupra topografiei antice şi bizantine a cetă{ii, dar s-a putut fixa
pozi{ia anumitor edificii, precum agora, hipodromul, portul ş.a. În acelaşi timp,
istoricul a identificat vechile bazilici ale căror nume nu se mai cunosteau
.
întrucât fuseseră transformate în geamii, stabilind totodată, atunci când
.\.1 /zvjestija ru.1·ska�:o archeolo�:iceska�:o instituta v Kon.1·tantinopo(ie. XIV. 1 909. p. 1 � 1 .
J� Î n .. Revue archcologique". 1 909. p. 38 1 -386 (reprodus in MtUcm�:e.l· . . . p. 30-39).
Jh Vezi şi J. Laurent. Sur la ciute deJ e�:li.1·e.1· de Saint-Demetriu.1· et de Sainte Soplzie el
SalonicJue. în ..Byzantinische Zeitschrift", IV. 1 1!95. care: sustinea că biserica a fost complet
dist111să de foc spre mijlocul sec. 7 şi. in consecintă. monumentul actual ar data din acest veac .
·
.u Ch. Diehl. LeJ mo.mique.1· de Saint-Demetriu.1· de Salonique. în Mbnoire.1· puhlie.1· par
'
/ 'Academie de.1· ln.\·cription.\· et Belle.I·-Lettre.l', XVIII. 1 9 1 O. p. 225-247.
'"
· O. Tafrali, Topo�:raphie de The.l'.valonique, Pa1is. 1 9 1 3 . XII + 220 p.
J•J Abia în · 1 9 1 4 Adamatiu va ofe1i o lucrare mai cuprinzătoare : 'H flu�avrtv'l
B&uuaJ.. o vtKq, Athena, 1 9 1 4 .
.j() Spi1idon Lambros va face o elogioasă prezentare a lucrărilor l!Ji Tafrali despre Salonic în
N&o� 'EJ..Â. 'I VOJ.IVIlJ.IW V', X. fasc., 1 9 1 3, p. 36 1 -363, reprodusă în O. Tafrali, Critica operelor
arheolo}:ice şi i.1·torice. p. 89-9 1 .
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mărturiile erau sigure, data ridicării lor. Aşadar, Tafrali studiază atât topografia,
cât si monumentele orasului, foarte valoroase fiind cele 68 de ilustratii ale
prin� ipalelor obiective, î� parte dispărute încă din timpul războiului ital�-turc
( 1 9 1 1 - 1 9 1 2). Importanta lucrării constă în aceea că, din Peninsula Balcanică,
Salonicul devine al doilea oraş care poseda o asemenea topografie, numai Atena
beneficiind până atunci de un plan arheologic, în vreme ce pentru
Constantinopol. bunăoară, nu se învrednicise încă nimeni 4 1 •
C u u n asemenea orizont asupra celei de-a .,doua capitale a Bizanţului"
(după expresia lui Ch. Diehl), interesul lui Tafrali se îndreaptă acum spre
evenimentele secolului 1 4, când Salonicul devine teatrul unor lupte religioase şi
mişcări sociale, iar pentru prima dată în lumea bizantină s-a constituit o
guvernare municipală democratil:ă şi independentă. Studierea acestor fapte
putea deschide domeniului noi perspective. constituind un important capitol al
istoriei Imperiului roman de răsărit în perioada de declin. Utilizând cu mare
folos informaţiile dobândite în elaborarea Topoxraflei şi a scrierilor inedite
aflate la Biblioteca Natională din Paris şi la Liceul grec din Salonic (Grigore
Palamas, Isidor din Salonic. Niwlas Cabasilas, Dimitrie Kidonis, Ioan
Cantacuzino, Manuel Malaxos, Nikephor Xantopulos, Ioan Staurakios ş.a.),
Orest Tafrali va publica Thes.wlonique au quator:.ieme siecle 41, prima lucrare
în care se analizează organizarea municipală, via\a religioasă, socială şi politică
a acestui oraş. Căutând să stabilească locul Salonicului în istoria Bizanţului, ca
centru al renaşterii greceşti şi factor descentralizator sub forma democraţiei,
cărturarul român ia în discuţie structura etnică a locuitorilor - într-o vreme în
care oraşul era obiectul discordiei între greci şi bulgari -. analizează
administraţia imperială, municipală şi cclesiastică, starea socială şi economică,
armata, J·ustitia
etc. ;
miscarea stiintifică,
literară si
'
,
,
, artistică, cultul sfintilor,
'
acordă o atenţie specială evenimentelor politice şi îndeosebi mişcării zelotilor
( 1 342- 1 349) îndreptată contra aristocraţiei din Salonic şi a nesychaştilor, .,crise
revolutionnairc redoutable nce de l' âpretc des haines sociales, pittoresque el
presque unique exemple de la vie communalc dans l ' empire byzantin" 4\ care a
dus la instaurarea unui regim popular favorabil lui Ioan Paleologul al V -lea 44 •
Lucrarea s-a bucurat de o foarte bună primire în lumea ştiinţifică, fiind
premiată de "Academie des lnscriptions et Belles-Lettres'' şi "Association pour
l ' encouragement des etudes grecques" din Paris 4�. În raportul citit la 9 mai
'

�1 Vezi şi Louis Bn!hicr, in ,,Journal des Savants", mai 1 \1 1 3. no. 3. p. 232.
�� Cu o pre fată d e Ch. Dichl. Patis. 1 9 1 3 . XXVI + 3 1 2.
�-' Ch . Dichi. Prej(tce. la O. Tafraii. The.ualonique au quatorzieme .�iecle, p. A.
H Vezi şi Gh. Brătianu. Privile�:eJ etfrund1ise.1· municipales dcm.f l 'empire hywntin. Paris
Bucarcst, 1 936. p. 1 1 7- 1 20.
�� Cf. Scrieri noi de.1·pre Salonic, in .,Noua revistă română . XIV. 1 9 1 3 . nr. 4. p. 49.
"
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1 9 1 3 în cadrul Societăţii studiilor greceşti, A. Puech aprecia la superlativ
scrierea lui Tafrali, subliniind faptul că prin aceasta s-a ajuns la deplina
înţelegere a ..unui capitol până mai ieri necunoscut" 4•. De altfel, elogiile au fost
numeroase, Louis Brehier incluzând lucrarea printre cele mai importante apariţii
din anii 1 9 1 3- 1 Y 1 4 : "Tafrali - arăta profesorul de la U niversitatea din
Clermont-Ferrand - a scris o carte cu desăvârşire nouă, care aruncă o lumină
neaşteptată asupra vitalităţii societă\ii elene în ajunul cuceririi turceşti, precum
şi asupra simpt<)melor răului social care trebuia să-i paralizcze apărarea" 47.
Aprecieri asemănătoare au m�i apărut sub semnătura unor prestigioşi savanţi,
precum J.B. Buri (în "English Historical Review, XXIX, 1 9 1 4, no. CXIII,
p. 1 28 ) , H. Stocks (în .,Zeitschrifl fi.ir Kirchcngcschichte", 1 9 1 3, p. 622), E.
Gerland (în "Berliner Philologische Wochcnschrift", no. 1 6 din 1 7 aprilie 1 9 1 5 ,
p. 500--502), S. Salaville (în .. Echos d' Orient", mai-iunie, 1 9 1 3 , p. 2 1 4-255)
ş.a., pentru ca "The Homiletic Revicw" din New-York să cpmparc lucrările lui
Tafrali cu ceea ce a făcut Fuste! de Coulangcs prin La cite antique : .,Dr. Tafrali
has brough to the study of this city, as it was in the critica! fourteenth century, a
vast amount of lcarning, patience, ami critica! acumen" (no. 6, iunie, 1 9 1 3 , p.
5 1 6). Ch. Diehl sublinia în "Revue des ctudes grecques" (XXVII, 1 9 1 4, p.
222-223) că "il faut lui savoir gre d' avoir cntrepris avcc un zele, une
conscience, une aplication infatiglabes, une ctude originale ct neuve, ou
yuiconque s' intercssc aux etudes de Byzance trouvera a apprendre
infiniment" 4 " . Valoarea celor două lucrări a fost recunoscută şi prin decernarea
lui Tafrali a unei medalii de argint, opera marelui gravor Chaplain, din partea
Asociatiei
franceze pentru încuraJ· arca studiilor '-'!!recesti
, si
' bizantine 4Y, asociatie
'
'
reprezentată prin personalităţi de marcă, precum A. Fallieres (fost preşedinte al
Franţei), Estournelles de Constant, Bonnat, Fougeres (directorul Şcolii franceze
din Atena), G. Karo (directorul Şcolii germane din Atena), Th. Homolle, M .
Collignon, G. Maspero ş.a.
Cele două lucrări veneau de fapt în întâmpinarea unui alt deziderat, de mai
mare anvergură, dar care viza în fond o monografie a Salonicului. Apărută mai
târziu, în 1 9 1 9, Thes.mlonique des origine.\· au X/V-e siecle lărgeşte mult aria de
investigaţii prin tratarea unor aspecte noi ori necunoscute, precum modul de
administrare a provinciilor greceşti aflate sub stăpânirea romană sau importanţa
•• lhidem. Vezi şi Critica operelor arheolo�ice şi i.worice. p. 6 1 -62.
"' Cf. ,.Noua revistă română", XIV. 1 9 1 3. nr. 7. p. I I I : Bn!hicr va analiza cele două lucrări
despre Salonic şi în LLtrou.\',\'e men.I'Uel i/lustrt!, VII, 1 9 1 3, nr. 78. p. !1 1 1 -8 1 3, reproducând din
volumeh: respective numeroase ilustralii.
"" Vezi şi O. Tafrali, Critim operelor arlu:olo�:ice şi istorice.
"'1 Cf. M . Dobrescu, O medalie of'eritt1 unui invt1(CU romun, în .,lluistratiunea natională". n.
1 9 1 4, fehr., p. 1 6.
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oraşului în răspândirea creştinismului. Publicată la Ernest Leroux. editura
Academiei Franceze unde rareori pătrundeau străinii 511, cartea reprezintă
încununarea a 1 2 ani de cercetări începute încă din 1 906, când Tafrali era
"departe de a gândi că Salonicul va căpăta un loc de primă importantă în istoria
contemporană" 5 1 • Beneficiind de ajutorul şi sugestiile lui Louis Brehier şi
Maurice Dupont, istoricul român oferă o lucrare aproape unică prin rigoarea
cercetării si interpretării izvoarelor antice. Pornind de la fondarea orasului,
atribuită diadohului Casandru în 3 1 6--3 1 5 a. Ch., Tafrali suhli.niază importanta
acestuia atât prin poziţia geografică, cât şi prin forlificaţiile ridicate de-a lungul
timpului. Faptul că încă din epoca macedonean?i Salonicul poseda un şantier
naval iar portul era capabil să adăpostească o mare t1otă de război va conferi un
loc privilegiat aşezării , mai ales în timpul stăpânirii romane. Autorul
reconstituie cu minuţiozitate viata internă, recurgând la interpretarea
numeroaselor inscripţii descoperite în perimetrul oraşului ; de asemenea trece în
revistă frământările religioase în vremea Imperiului bizantin şi subliniază
importanta Edictului din Salonic (28 februarie 380), prin care Teodosie 1
interzicea arianismul iar ortodoxia devenea religie oficială de stat. Ca şi în cazul
primelor două lucrări, Thes.mlonique des orixines au X/V-e siec:le s-a bucurat de
o foarte bună primire în lumea ştiintifică, fiind şi ea premiată de "Academie des
Inscriptions eL Belles-Lettres" din Paris în cadrul �edintei din I l iunie 1 92 1 .
Cu o asemenea deschidere asupra istoriei şi civilizatiei bizantine, Tafrali
îşi însuşise de fapt temeiurile necesare întelegerii depline a locului românilor în
istoria sud-estului Europei şi a rolului jucat de acest spaţiu în evul mediu. Numit
încă din 1 9 1 3 profesor titular la catedra de arheologie şi antichităti a Facultăpi
de litere din · Iaşi 52, loc unde se găseau pe atunci personalităţi de frunte ale
culturii noastre (Al. Phi lippide, Tr. Bratu, Ilie Bărbulescu, G. Pascu, 1. Petrovici,
D. Gusti, 1. Ursu, A.D. Xenopol ş.a.), Orest Tafrali a desfăşurat o activitate
deosebit de rodnică nu numai în direqia formării unor cadre bine pregătite, dar
şi prin elaborarea de lucrări temeinice şi initiative de mare interes.
Înfiintată abia din 1 894, această catedră se at1ase multă vreme sub
conducerea lui Teoharie Antonescu, fost discipol al lui Odobescu şi care
practicase mai putin investigatiile de teren. Spre deosebire de predecesorul său,
Tafrali a colindat aproape întreaga Românie, alcătuind o bogată colectie
arheologică şi dând dovadă de stăpânirea unor bune metode de investigape
.

.

'

.

"' Aici îşi tipărise A. D. Xenopol celebra sinteză La tlu!orie de l 'hi.1'toire. Pa1is. 1 908. a
cărei apa•itic a fost sărbătorită de studentii români at1ati la Paris (30 nov. ) : Tafrali s-a at1at printre
organizatorii care au luat cuvântul (cf. "Evenimentul". 1 908. nr. 249 (9 dec.). p. 1 -2.
� 1 O. Tafrali. The.1·.mlonique des oriRine.1· au X/V-e .1·iede, Pa1is. 1 9 1 9. p. 1.
�! Arh. St. Bucure�ti, Mini.�terul Jn.1·truqiunii. 27 1 5/ 1 9 1 3. f. 1 87- 1 9 1 : Arh. St. Iaşi.
Universitatea Al. /. Cuza " - Rectorat, 1 /1 9 1 3, f. 397.
..
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ştiin\ifică. De altfel. încă de la primul curs universitar linul la 26 noiembrie
1 9 1 3 şi intitulat Evoluţia arheolo!{iei şi rezultatele exploraţiunilor arheolo
!{ic:e �J. istoricul sugera intenţia unui plan de lucru vast, îndreptat spre realizarea
simbiozei între artă şi arheologie, a valorificării critice a monumentelor şi
inscriptiilor care "sunt martorii cei mai autentici ai evolu\iei civilizatiei
noastre" �4• Prelegerile ţinute între 1 9 1 3- 1 937 . în mare parte publicate, vizau
îndeosebi anlichită{ile greco-romane, izvoarele grecilor şi romanilor, arhitectura
egipteană, ceramica greacă, istoria picturii şi sculpturii, viata privată în
antichitate, mitologia greacă, arhitectura bizantină şi na�ională etc. Deosebit de
rodnică a fost activitatea desfăşurată · în cadrul seminariilor, ce se tineau
începând cu 1 9 1 6 la Muzeul de Antichită\i întemeiat din initiativa şi prin
eforturile lui. Bunăoară, numai în anul şcolar 1926-1 927 "s-au ţinut cu studenţii
peste 40 conferinte privitoare la influenţele artelor orientate asupra artei
greceşti, asupra elementelor tlorale, geometrice. animale în compoziţia
capitelurilor ; asupra influentei artei greceşti asupra artei romane şi
supravieţuirea ei în arta bizantină şi a Renaşterii ele." H . Scopul mărturisit al
acestor lucrări era de a "completa cunoştinţele studentilor noştri, de a le arăta
metodele şi a le dezvolta gustul cercetărilor proprii" �6• Pe lângă acestea se mai
făceau cursuri practice pe teren, vizitându-se vechile biserici şi monumente
arheologice, din ţară şi străinătate �7•
Paralel cu activitatea universitară, Oresl Tafrali s-a manifestat deosebit de
fecund pe tărâmul cercetării propriu-zise. Prin publicarea în 1 9 1 4 a lucrării
Bizanţul şi influenţele lui asupra ţării noastre, istoricul atrăgea atenţia asupra
însemnătăţii spaţiului românesc în păstrarea şi continuarea civilizatiei bizantine
în domeniul spiritualităţii şi al artei. În acest sens, el va publica în anul următor
lc:onoxrqf'ia imnului acatist, ce studia pentru întâia dată evolutia ilustratiei
acestui însemnat imn bisericesc. Operă de erudiţie, prin care rezolvă
controversata lui origine, lucrarea a fost apreciată de L. Brehier în "Journal des
savants" ( 1 9 1 9) iar Ch. Diehl o va cita în manualul său de artă bizantină ca
unica abordare în această directie �". Totodată, scrierea indica şi viitoarele lui
preocupări ştiinţifice. Era şi firesc ca un atât de bun cunoscător al artei bizantine
să încerce a stabili legăturile acesteia cu arta românească medievală. Iar prilejul
� .1 În .. Viata românească". VIII. 1 9 1 3. nr. 1 1 - 1 2. p. 265-274.
,. lhiclem. p. 274.
'� Arh. SI. Iaşi. Fond. cir. . 7/ 1 927. f. 7.
�· Arh. SI. Iaşi. FaL·. de litere - core.1·pmulenra. 4/1 92 1 . f. 43-44.
� 7 În vara anului 1 92 1 . Tafrali a organizat o excuersie ştiintifică la Constantinopol. Atena.
Eleusis, Olimpia şi Delos (lhidem, f. 4 1 -42).
�K Tema va constitui mai târziu subiectul comunicării lui G. Millel la al IV-lea Congres
international de bizantinologie (Sofia, 1 934 ).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1 70

LUCIAN N ASTASĂ

14

s-a ivit chiar în acel an, când lucrările de restaurare efectuate la Biserica
Domnească de la Curtea de Argeş, sub conducerea arhitectului Gr. Cerkez. au
dat la iveală cea mai veche pictură a lăcaşului, ..o comoară de artă inuigenă" �'' .
Interesat de acele ,.admirabile fresce bizantine", care prin ,.stilul şi arta
compoziţiunii lor fac parte din perioada ultimii renaşteri bizantine", datată
îndeobşte de Ch. Diehl şi G. Millet la începutul secolului 1 4. Tafrali supune
unei minu\ioase analize iconografia din altar, descoperind în proscomidie o
inscriptie din veacul 1 3 ne'. Dcscifrând-o. ,.noiembrie 1 2 ( ?) al anului 1 262", el
consideră că se poate aşadar preciza data sfârşirii acestui lăcaş. a cărui înăltare
era pusă de P. Antonescu, prin analogii cu biserica Killise-Djami din
Constantinopol. tocmai în secolul 1 O sau 1 1 . Dovedindu-se un bun cunoscător al
evenimentelor din sud-estul Europei în această epocă. Tafrali consideră că
biserica a fost ridicată după invazia tătarilor din 1 24 1 , confirmat şi de inscriptia
mai sus amintită. Studiul men\ional, precum şi o comunicare făcută în scris
Academiei, au stârnit o violentă reaqie din partea acelora care se încadrau. după
expresia lui Tafrali , în ,.nenorocita scoală de admiratie mutuală si cxploatare
'
stiintifică" 111 si care au scris rapoa;'le oficiale contr� istoricului iesean încă
Înai �te de a p�blica ceva, interzicându-se primirea sa în vreun monum� nt etc.112•
Furtuna declanşată a dat chiar naştere unei şedinte penibile la Academie ( 1 8
septembrie 1 9 1 5). în cadrul căreia Barbu Ştefăncscu-Dclavrancca a luat
apărarea arheologului n.' . Dincolo de polemica stârnită prin studiul lui Tafrali în
legătură cu datarea monumentului, opinie pc care o va susţine şi în articolul Les
fresque.\· de Saint-Nicolas de Curtea de Arxeş n.�. meritul său constă în aceea că
integrează civilizaţia noastră medievală într-un cadru mai larg, stabilind
totodată căile şi gradul de penetraţie a diferitelor elemente de artă bizantină în
\ara noastră. însuşite selectiv. pentru ca pe fondul vechii tradiţii să dea naştere
unei culturi originale M. Aspectul va fi pus mai mult în evidenţă abia în 193 1
''' D. Onciul. l. Bogdan. N. k•rga. Raport inaimat Amdemiei Ro11uine cu privire la
în B CMI. VIII. 1 9 1 5 . fas c . 3 1 .
p. 1 42 .
"' ' O . Tafrali. Bi.l'erica Dmnnea.1ni. Datele cltldirii şi deamlrii .mie pidurale. î n RIAF.
XVI. 1 9 1 5 (extras).
�1 Idem. Critica operelor arheolo�:ice şi istorice. p. 5.
�1 Vezi Arh. Sl. Iaşi. Uniwr.1·iwtea .. Al. /. Cuza " - Rectorat. 211 924. f. 295-296.
�J O. Tafrali. Criticu operelor arheolo�:ice şi iJtorice, p. 6 ; vezi şi D. Onciul. În citestiunea
Bi.1·ericii Domneşti de la Cur/eu de Ar�:eş. în B CMI. IX. 1 9 1 6. fa se. 34. p. 1 9-70.
M În Monuments et mt!moire.� puhlit!.� par / 'Acaclt!mie de.1· inscriptitJII.I' et Belle.I'-Lettre.l',
XXIII. 1 9 1 9. Vezi şi n:aqia lui Iorga în şedinta Academiei Române din 1 2 noiembrie 1 920. în
AAR. Dezbateri. s. II. t. XLI. 1 920- 1 92 1 . p. 1 8- 1 9, precum şi N. Iorga. Fouille.l' de la cmnmi.1·ion
de.1· monument.1· !Ji,,·torique.l' de Roumanie. în "Bulletin de 1 ' Academie des inscriptions et Belles
Leures". 1 925. jan. - li!v .. p. 52-59.
M Vezi şi O. Tafrali. Cur.1· de arlzitecturtT hiz.antinc7 şi naţirmalil. laşi. 1 928.
Biserica Dmnnea.\'L'tl de la Curtea de A n:eş ( Y octombrie / Y/5).
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când Tafrali v a tipări la Paris două volume referitoare la Monumentele bizantine
de la Curtea de A rgeş ��. După un comentariu asupra teoriilor formulate de

diverşi istorici şi arheologi români asupra construqiilor religioase din vechea
capitală a Ţării Româneşti �7• autorul dezvoltă un pertinent studiu comparativ
între bisericile de la Curtea de Argeş şi cele din Bulgaria şi Bizant (sec.
1 2- 1 3 ), sustinând că nu se poate vorbi de o intluentă a arhitecturii sârbeşti
caracteristică doar pentru secolul 1 4, ci una hulgaro-hizantină. De asemenea, el
demonstrează că picturile, atât prin porletislică, veslimentatie şi ornamente, cât
şi prin subiecte, sunt de inspira\ie i talo-bizantine. Chiar dacă rezultatele la care
a ajuns autorul nu pol fi acceptate în întregime, meritul lucrării constă în faptul
că oferă o viziune unitară şi uneori chiar convingătoare asupra fcnomenlor
politice, confesionale şi artistice sud-est europene din veacurile 1 3- 1 4 �x . În
orice caz. ..le grand ouvrage de M. Tafrali - remarca foarte bine un recenzcnt 
se mct d ' cmblee au rang des Lravaux fondamenlaux sur notre histoire primitive
el, par ses suggcslions, par ses hypothcses si scduisantes ouvre un vasle champs
des recherches pour l' avenir" (llj .
Cu toate că încă de la apariţie s-au exprimat unele rezerve asupra acestei
lucrări 70, ca rămâne totuşi cea mai temeinică conlrihu�ie referitoare la legăturile
dintre arta religioasă românească şi cea bizantină. De altfel, problema influentei
artistice a fost un subiect de predileqie pentru istoricul ieşean, aprofundându-1
în numeroase studii de certă si recunoscută valoare : Le tre.wr hvzantin et
roumain du mona.�tere de Poufl;a 7 1 , în care sistematizează colectia di � punct de
vedere stiintific si
' dă informatii detaliate asupra obiectelor 72 ; u1 mmu1stere de
Suc.:evit.�a 7.1,' Le tre.mr de nu;nc1.�tere de Suc.:eviţa 74 şi Portretele lui Ieremia
MoviW. a/ lui Alexandru cel Bun şi ale familiilor lor de la Suceviţa ; Biserica
Golia ; Monastirea Vorone( ; Biserica mi1ni1stirii Humorul ; A.�ediul

"" Idem. Monument.\· hyzantins de Curtea de A r.�:e.�·. 2 voi.. Pa1is. 1 93 1 .
•7 Î ntre timp apăruse şi rezultatul oficial al deswperirilor. în BCMI.
X-XVI.
1 9 1 7- 1 92 3 : Curtea Domneasctl d i n A r.�:eş. B ucureşti. 1 92 3 . 2 5 2 p.
•" Mai recent, vezi concluziile lui Daniel Barhu. Pictura muralt1 din Ţara Romcinea.1·cc1 în
secolul al X/V-lea. Bucureşti, 1 986 .
•., C. Andreescu. în .,Arhiva", XL. 1 933. nr. 3-4. p. 1 60.
7" Cele făcute de G. Balş în "Byzantion". VII, 1 932, p. 600 sunt mult prea exagerate (vezi
şi Em. Condurachi în "Arla şi arheolog ia". 7-8. 1 93 1 - 1 932. p. 60-63 ) .
71 Apărută la Paris. Paul Geulhner. 1 925. ::! voi. În legătură cu acesl suhiecl a mai publicat
şi alle texte. adunate apoi în voi. Îmlrumc1ri culturale. Arul. istorie. chestiuni .1·odale.
Bucureşti. 1 930.
n Lucrarea s-a bucurat de elogioase aprecieri în "Times Literat)' Supplement" (8 iulie
1 926) . Le Figaro" ( 1 6 nov. 1 925), "Le journal de Savanls" (mai 1 926) ş.a.
n A (Jărulă la Iaşi. Via�<t românească. 1 929. 1 03 p . . cu duhlă versiune în franceză şi
germană.
7• În ..Arla şi arheologia". 7-8. 1 93 1 - 1 932. p. 1 -H ; reprezi ntă articolul publicat în volumul
omagia! dedicat lui Ch. Diehl. care nu era însă însolil de Lcxtelc slavon�:.
·

.,
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7·' , scenă pe care o crede unică în
arta bizantină �i care reprezintă împresurarea cetăţii de către arabi în secolul 1 5 ,
iar n u cucerirea e t de turci. cum crezuse Iorga ; Frescele bisericilor din
Bucovina 1h ; Sculptura în lemn rmnlÎnea.\'cci ( 1 936), în care formulează câteva
considera\ii asupra evoluţiei şi a intluen\ei bizantine pe care o suferă sculptura
în lemn s.a .
Sunt doar câteva repere în activitatea lui Orest Tafrali ce oferă suficiente
argumente pentru readucerea în actualitate a unei opere ce prezintă destule
aspecte viabile şi care constituie, în unele dircc\ii , iniliative de pionerat. Şi nu
întâmplător prezenţa sa a fost deseori solicitată în străinătate, sus�inând
numeroase conferinte despre influenţa artei bizantine în România 17• De altfel,
sfera largă de preocupări şi temeinicia cu care aborda subiecte de o complexitate
recunoscută au făcut ca în anii 1 933- 1 934 să fie prezent cu un ciclu de 14 lecVi
la "Ecolc des Hautes Etudes" din Paris (sectia de ştiinte religioase 7" despre
Apărarea ortodoxi.\'lnului împotriva propa�:andei ca/vine 7�. suplinind în acelai
timp �i pe Mario Rocques, cu un curs asupra civilizaţiei române "".

Constantinopolului în fre.\·cele Bucovinei

.

OREST TAFRALI ET LES ETUDES DE BYZANTINOLOGIE
R e s u m e
L 'auteur presente le personnalite de l 'histmien et de l'homme de eul ture Orest Tafrali dans
la perspective de ses preoccupations de byzantinologic. un domaine ou l ' infonnation existante a
present ne pcut etrc consideree comme ..:xhaustive.
La nouv..:lle direction scicntilique et methodologique du debut du XX-e siecle concernant
la reconsideration des rccherches de byzantinologie et leur elargissement. a trouve en Orest Tafrali
un chercheur infatigable des sources ct un tigoureux hommc de science qui a su les analyser et les
valoritier.

71 .,Viitorul", XVI. 1 923. nr. 47 1 7 (27 nov.). Studiul a fost publicat şi in MtHan�:e.l· ofj"em· il
M. Gu.\'ltlve Sdrlumher�:er. Patis. 1 924. partea Il. p. 456--461 .
'" În .,Viitorul". XVII. 1 924. nr. 41102 ( I l mart. ). cu o versiune franceză apărută la Paris in
acelaşi an.
77 Ca o recunoaştere a autmitătii sale. Tafrali a fost solicitat să colaboreze la colectia initiată
de A.B . Duff, G. Galy şi L. Fabure, Diplmiuttf!.l' et /wmme.1· d'Etuts, cu un studiu apărut in 1 937
despre Niceplwre Phoca.l·.
7" Arh. St. Iaşi. Universitatea . Al. /. Cuza " Re,·torat, 1 / 1 934. f. 247.
7'' Rezumate au apărut in ..Religio" din 1 935 : Cltie.m onodo.I'.I'U e rifrmna nei .�ecoli XVI e
XVII, Roma.
"" Cf. Arh. St. laşi. Fond cit. 1 8/1 935. f. 1 25.
.
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