Cuvânt înainte
Modelele sunt necesare mai mult ca oricând. Ritmul în care se
dezvoltã umanitatea, implicit ºi þara noastrã, s-a intensificat, mutaþiile
ce au loc în societate ºi în devenirea fiecãrui om creeazã adesea adevãrate stãri de confuzie. Nici sistemul de învãþãmânt nu le mai poate
asigura tinerilor un climat în care fiecare dintre ei sã-ºi poatã gãsi
modelele cuvenite. Locul ºtiinþelor cu caracter umanist se restrânge
sub presiunea, oarecum fireascã, creatã de expansiunea ºi necesitãþile
ºtiinþelor exacte. Cartea de faþã este, astfel, menitã sã umple un gol.
Portretele dau viaþã cursului general al devenirii – îl însufleþesc,
îl « coloreazã », îl « umanizeazã » într-un fel. Prin ele poate fi trezit
interesul chiar ºi pentru momente istorice aparent prin nimic atrãgãtoare. Modelele sunt pilduitoare – « învaþã », educã, sugereazã cãi de
urmat, ieºiri din situaþii complicate, ce par uneori de nedepãºit.
Portretele mai au un rost, mai ales în zilele noastre : acela de a oferi
exemple uitate sau neºtiute din trecut într-o lume în care figurile
exemplare, din pãcate, au cam dispãrut, o lume în care dãruirea de
sine, jertfa, iubirea de þarã au fost înlocuite de profit ºi îmbogãþire,
individualism exclusivist ºi multã necinste.
Fãrã îndoialã, mersul înainte al societãþilor umane, astãzi ca ºi
ieri, presupune o implicare a tuturor, cãci acþiunile individuale se
pierd cu uºurinþã sau sunt neîndestulãtoare. Pe de altã parte, este evident cã întotdeauna intervenþia unor personalitãþi care înþeleg sensul
evoluþiei joacã un rol decisiv în desfãºurarea proceselor istorice. « Personalitãþi » sunt cei ce au forþa necesarã pentru a-ºi asuma þeluri ºi a
le atinge, dar ºi cei care sunt dispuºi la jertfã, inclusiv a propriei persoane, pentru ca þelul sã fie atins. Personalitãþile de seamã au, de asemenea, forþa de a-i atrage pe cei mulþi, de a-i însufleþi ºi de a-i conduce
pe cãile cele mai propice atingerii scopurilor. Nu arareori, marile
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figuri sfârºesc prin a se instala în imaginarul popular, cãci impresioneazã durabil ºi fascineazã chiar.
Am încercat sã pun la dispoziþia cititorului o imagine a devenirii
istorice prin oameni de seamã, cei care se gãsesc totdeauna în primele
rânduri ale marºului umanitãþii ºi, desigur, al naþiunilor, schiþând
perspective pentru deplina înþelegere a acestui avânt. În ansamblu,
portretele din volum sunt menite sã deschidã ferestre cãtre timpurile
trecute. Prin personalitãþi ne putem apropia mai pe înþeles de evenimentele istorice, putem pricepe mai uºor þesãturile complicate ale evoluþiei noastre.
Cu opt ani în urmã a apãrut prima ediþie a acestei cãrþi, sub
titlul Portrete istorice. În ediþia de faþã m-am oprit numai asupra personalitãþilor româneºti. Am adãugat 12 portrete la cele din ediþia anterioarã, am revizuit ºi am « îmbogãþit » unele dintre cele deja existente,
întregind ºi majoritatea titlurilor. Unele portrete sunt simple eseuri,
altele au la bazã un amplu studiu. În cazul celor pe care i-am întâlnit
în cursul vieþii, am introdus ºi amintiri personale, dorind sã contribui
ºi pe aceastã cale la mai deplina lor « descifrare ».
ªi de data aceasta, aria mea de interes ºi de specializare – cea a ultimelor veacuri ºi, cu deosebire, procesul complicat al constituirii României moderne – s-a reflectat prioritar în portretele cuprinse în volum.
Cui i se adreseazã aceastã carte ? Bineînþeles, oricui doreºte sã
se apropie de figuri marcante ale trecutului, dar mai ales profesorilor
ºi tinerilor. Acestora din urmã, prin diminuarea treptatã a învãþãmântului istoriei ºi, în general, a contactului cu disciplinele umaniste, informaþia istoricã le-a fost mult restrânsã. Ei sunt însã cei dintâi care au
nevoie de exemple, de modele pentru a acþiona, în condiþii diferite
ºi într-o altã epocã istoricã, pentru ca România sã-ºi poatã ocupa locul
cuvenit printre celelalte naþiuni. Cu siguranþã, scoaterea din uitare a
acestor personalitãþi-model le este de folos noilor generaþii ºi poate
inspira chiar apariþia unor noi modele.
Dan Berindei
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Eudoxiu Hurmuzaki
dãruitul strângãtor de izvoare

Eudoxiu Hurmuzaki, pe care un biograf contemporan cu el l-a
descris drept « cel mai modest om din lume », a contribuit din plin
la constituirea României moderne. « Liniºtit, serios, tãcut, puþin comunicativ ºi de o simplicitate spartanicã în port ºi în trai – spune despre el
Teodor ªtefanelli –, nimeni n-ar fi putut ghici ce comoarã de ºtiinþã ºi
energie se ascunde sub aceastã înfãþiºare simplã ºi modestã. [...] Pare
cã-l vãd ºi astãzi, mic de stat, cu înclinaþiune spre grosime, cu faþa sa expresivã, barba latã, mai mult albã decât surã ºi cu un pince-nez care îi
atârna pe piept, prins de o sferiþã de mãtase neagrã ; cu mâinile veºnic
la spate sau în buzunare... »
Aparþinând Hurmuzãkeºtilor – prestigioasa familie bucovineanã
ce-ºi gãseºte replica doar în familia Goleºtilor munteni în privinþa dãruirii cãtre þarã – Eudoxiu Hurmuzaki, dispãrut în 1874, a consacrat
naþiunii cei 62 de ani ai existenþei sale. Biografia sa ne dezvãluie o
necontenitã activitate : ºcolar pe bãncile ºcolii bucovinene, student pe
cele ale Universitãþii vieneze, jurist, bãrbat de stat ºi, desigur, istoric.
Deºi contemporanii vedeau în el tipul « unui bãrbat de stat adevãrat cult,
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statornic ºi plin de caracter » (Dimitrie Sturdza), posteritatea l-a nedreptãþit într-o oarecare mãsurã, scoþând în evidenþã realizãrile sale din
domeniul istoric ºi lãsând pe un plan secund meritele politice ale acestui vlãstar al Hurmuzãkeºtilor – în necrologul consacrat lui Eudoxiu
din Românul, familia sa este numitã « floare a Bucovinei ». Într-adevãr,
acest om de bine n-a pledat doar pentru drepturile câmpulungenilor sau
pentru cele ale provinciei sale natale – acesteia i-a apãrat autonomia
cu pricepere ºi energie atât în 1848-1849, cît ºi în 1860-1861, când
a ameninþat-o iar o contopire administrativã cu Galiþia, pentru a se
afla în anii urmãtori în fruntea ducatului bucovinean. Concepþiile lui
Hurmuzaki nu se mãrgineau la un patriotism local. Atât pe tãrâm ºtiinþific, cât ºi în viaþa publicã, el s-a afirmat fãrã sfialã ca român. « O mãrturisim franc ºi sincer – spunea – cã iubim pe fraþii noºtri români din
þarã ºi strãinãtate, pe cei din Transilvania, ca ºi pe cei din Moldova, îi
iubim cu acea dragoste fireascã care este explicabilã între conaþionali. »
Nu întâmplãtor, relatându-i mamei sale, în 1854, întâlnirea cu Hurmuzaki în tren, între Leipzig ºi Dresda, Alexandru Odobescu îl numeºte
pe acela « un român [...] locuind la Viena ºi ocupându-se de istoria naþionalã ». Apartenenþa lui Eudoxiu Hurmuzaki la comunitatea româneascã
a fost subliniatã la moartea sa. Atunci Familia lui Iosif Vulcan a scris
« prin moartea lui, naþiunea noastrã a pierdut un fiu bun al ei » – pe
prima paginã apãrea elogiul adus de V. Bumbac « Umbrei mãreþe a
baronului Eudoxiu Hurmuzaki » din partea societãþii România Junã.
Telegraphul bucureºtean a fãcut o semnificativã apropiere între « pierderea eruditului ºi patriotului cetãþean Eudoxiu Hurmuzaki » tocmai
atunci când ºi « din Paris o scire analogã ne anunþã moartea marelui istoric
Jules Michelet », iar în Românul un amplu necrolog a scos în evidenþã
meritele dispãrutului, « mai presus de toate bun român ºi stâlp al naþionalitãþii sale din Bucovina ».
Eudoxiu Hurmuzaki s-a numãrat printre cele câteva zeci de tineri intelectuali moldoveni, munteni ºi transilvãneni care au înþeles
momentele de cotiturã pe care le trãia românimea ºi ºi-au consacrat
viaþa creãrii unui stat modern ºi unitar, independent. Într-o strânsã
conlucrare, simþind cã aparþin aceleiaºi entitãþi ºi având ca obiectiv
suprem constituirea statului naþional, tinerii acestei generaþii au acþionat neobosit, pe toate cãile sociale ºi politice abordabile, recurgând
la nevoie ºi la arma revoluþiei ºi înþelegând în acelaºi timp necesitatea
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dezvoltãrii unei culturi naþionale, prin intermediul cãreia sã se poatã
afirma valorile spirituale ale poporului lor. Ei n-au fãcut « artã pentru artã », nici ºtiinþã pentru ºtiinþã. Toatã strãdania, adesea ºi jertfele lor
au avut în vedere înainte de toate þelul mãreþ al reînvierii naþiunii ºi afirmãrii României ca o realitate europeanã.
Hurmuzaki n-a fost în aceastã privinþã, o excepþie. Viaþa ºi-a dãruit-o conaþionalilor, activitãþii publice ºi istoriografiei. În aceasta din
urmã a vãzut domeniul în care, prin însuºirile sale – cunoºtea, printre
altele, opt limbi –, putea contribui în cea mai mare mãsurã la îmbogãþirea culturii româneºti. Istoriografia românã modernã îºi avea originile
în activitatea marelui Dimitrie Cantemir, care se aplecase deopotrivã
asupra istoriei poporului român ºi istoriei universale ; se adãugase apoi
la realizãrile acestuia, din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea ºi
primele decenii ale veacului urmãtor, harnica activitate a corifeilor ªcolii
Ardelene, dintre care neîndoielnic li s-a impus contemporanilor – de la
Tudor Vladimirescu ºi pânã la Mihail Kogãlniceanu – Petru Maior, cu
a sa Istorie pentru începutul românilor în Dacia, ce a vãzut lumina tiparului în
1812. Lui Dionisie Fotino, tradus în româneºte abia în anul Unirii de
George Sion, ºi cronicarilor întârziaþi ai aceleiaºi perioade – unui Dionisie Ecleziarhul, unui Naum Râmniceanu, unui Zilot Românul sau
unui Alecu Beldiman – avea sã le urmeze generaþia cãrturarilor « europenizaþi », animaþi pe tot teritoriul locuit de români de conºtiinþa necesitãþii unei afirmãri a valorilor naþionale în domeniul istoriei, în cadrele
practicate de þãrile înaintate. Nu întâmplãtor se regãsesc preocupãri
legate de istorie la mai toþi oamenii de culturã marcanþi din epocã : la
Asachi sau Sãulescu în Moldova, la Aaron Florian ºi Iosif Genilie în Þara
Româneascã, la Bariþiu în Transilvania, rolul dominant revenindu-le
însã lui Kogãlniceanu ºi Bãlcescu.
Strãduinþele acestei perioade – evocate atât de N. Iorga în largul
sãu studiu publicat în Prinos lui D.A. Sturdza, cât ºi de Ioan Bogdan
în discursul sãu de recepþie la Academie – nu pot fi cuprinse în amploarea lor fãrã a þine cont de contribuþia majorã a lui Eudoxiu Hurmuzaki la dezvoltarea istoriografiei româneºti.
Ceea ce credea Bãlcescu cã ar putea fi rodul unei societãþi compuse din cãrturarii români cu preocupãri istorice a fost realizat de
Hurmuzaki singur prin sârguinþã, devotament ºi sacrificii. Pe drept
cuvânt a caracterizat el acþiunea de depistare ºi copiere a documen214
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telor cãreia i s-a dedicat drept « o întreprindere de amploare, pentru
care trebuie mulþi bani ºi rãbdare, atât ºtiinþã cât ºi voinþã, dar care,
în cele din urmã, va fi foarte folositoare ». Preocupãri identice în privinþa documentelor interne avuseserã ºi autoritãþile româneºti ale
vremii, sub administraþia generalului Kiseleff – se alcãtuise atunci o
comisie pentru strângerea de izvoare « spre luminarea geografiei ºi a
istoriei þãrii » –, iar în vremea lui Alexandru Ghica s-a constituit o
comisie orânduitã de Obºteasca Adunare a Þãrii Româneºti pentru a
cerceta ºi copia documentele mãnãstireºti. Practic însã, rezultatele nu
au fost concludente. Nici lipsurile semnalate de Kogãlniceanu ºi Bãlcescu – cel dintâi arãta în 1843 cã documentele ce interesau cursul
sãu de istorie naþionalã se gãseau « prin þeri strãine [...] în bibliotecile
Ungariei, Poloniei, Transilvaniei, a Moscovei, Petersburgului, Vienei ºi chiar a Stockholmului » – n-au fost remediate prin iniþiative
concrete. Singur Eudoxiu Hurmuzaki a izbutit sã-ºi întreprindã cercetãrile nu numai la Viena, ci ºi la Budapesta, Cracovia, Lemberg,
Innsbruck, München, Stockholm, Paris, Veneþia, Milano ºi Roma.
Aceste cãlãtorii aveau sã fie reluate – de data aceasta sub auspiciile Societãþii Academice Române – abia dupã moartea lui Hurmuzaki, în
anul cuceririi independenþei. Atunci, Tocilescu a putut face cercetãri la
Odesa, Kiev ºi Moscova. Cãlãtorii de studii similare au fost întreprinse
în anii urmãtori de N. Densusianu, C. Esarcu, Al. Odobescu etc.
Uriaºul fond de documente externe referitoare la români a fost
strâns de Hurmuzaki cu pasiune, ca o sacrã datorie. El ºi-a exprimat
convingerea cã « este necesar sã se jertfeascã unii indivizi pentru binele public ºi sã fie gata sã cheltuiascã, în mãsura mijloacelor sale,
timp, muncã ºi bani pentru promovarea unei laturi a culturii spirituale a naþiunii lor », arãtând cã alesese « domeniul istoriei, care la
români stã încã în mare suferinþã ». Hurmuzaki declara cã munca
uriaºã la care se angajase era fãcutã « pentru naþiunea românã » ori
« în interesul naþiunii ». Lucrând nu ca un simplu culegãtor de documente, ci ca istoric, Hurmuzaki urmãrea sã reconstituie, pe baze
înnoite, « o istorie documentatã a Moldo-Valahiei ºi a naþiunii româneºti în general », animat – cum a scris-o el însuºi – de « dorinþa
clarificãrii istoriei româneºti ».
În prima parte a vieþii, activitatea publicã a lui Hurmuzaki a fost
relativ restrânsã, ceea ce i-a îngãduit sã consacre mult timp cercetãrii
215

Portrete istorice ale românilor
istoriei, spre deosebire de puþinul timp disponibil al unui Kogãlniceanu sau Bãlcescu. De-a lungul a 12 ani, cu unele întreruperi, între
1846 ºi 1858, el a fãcut cercetãri peste hotare, îndeosebi la Viena,
alegând documente ºi punând ca acestea sã fie transcrise de cel puþin
doi copiºti, uneori ºi de patru. Uriaºul fond pe care l-a strâns avea sã
fie cuprins dupã moartea sa, în 1876-1899, în 12 tomuri ale colecþiei
ce-i poartã numele. Nici în ultimele decenii ale vieþii, când treburile
publice i-au mai dat puþin rãgaz, « aceste cercetãri, aceste lucrãri » –
cum scria Dimitrie Sturdza – « neobositul învãþat nu le-a pãrãsit niciodatã ». « În mijlocul luptelor politice celor mai viue ºi mai arzãtoare,
în timpuri de victorie ca ºi în ore de tristeþe – adaugã el – nu scãpa un
singur moment din ochi lucrarea lui ºi rãmãsese credincios sciinþei
cãreia i se dedase cu o adevãratã predilecþiune ºi iubire. » Dupã moartea cãrturarului, fratele sãu Nicolae aprecia cã Eudoxiu se ocupase « mai
vârtos cu culegerea de documente istorice », iar prietenul sãu Bariþiu
considera cã fruntaºul bucovinean înþelesese sã se devoteze « pe toatã
viaþa sa studiului istoriei ».
Cele circa 6 000 de documente rãmase de la Eudoxiu Hurmuzaki, intrate apoi în celebra colecþie – dupã ce un prim lot servise la
întocmirea broºurii menite sã evoce la centenar pierderea Bucovinei
de cãtre Moldova –, au reprezentat un adevãrat tezaur naþional, în temeiul cãruia istoriografia modernã ºi contemporanã românã a putut
face paºi însemnaþi. Documente externe au mai fost publicate chiar
pe când Hurmuzaki era în plinã activitate de colectare, de pildã, în Arhiva româneascã ºi în Magazin istoric pentru Dacia. De altfel, unul dintre
colaboratorii lui Kogãlniceanu, care mai târziu i-a furnizat documente ºi lui Papiu, a fost Constantin Hurmuzaki, fratele mai mare al
lui Eudoxiu. Câte ceva a fost inserat ºi în colecþia haoticului Uricariu
al lui Theodor Codrescu ; de asemenea, respectându-se toate rigorile ºtiinþei din acea vreme, documente externe, transcrise chiar de
Papiu în arhivele din Prusia ºi Italia, au fost cuprinse în Tezauru de
monumente, unde precumpãnitoare au fost însã izvoarele narative externe ; în sfârºit, Hasdeu a dat ºi el la luminã un numãr de documente
externe. Toate aceste strãduinþe însumeazã însã abia o palidã contribuþie faþã de imensul aport al istoricului bucovinean. Mulþumitã eforturilor sale s-a putut realiza o colecþie de mare însemnãtate, esenþialã
pentru însãºi opera de înnoire a istoriei româneºti. N. Iorga a arãtat
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pe drept cuvânt cã « marea colecþie Hurmuzaki [...] a aruncat în urmã,
ca povestiri fãrã valoare actualã, tot ce se scrisese pânã atunci, în monografii sau în opere generale, asupra istoriei românilor ». « Se poate
zice cã niciodatã o dezvãluire de izvoare n-avusese un caracter aºa de
mãreþ, prin proporþiile ei – preciza N. Iorga în 1903 – ºi nu influenþase într-un chip aºa de hotãrâtor, preschimbând tot, ca seria de volume
care veºnicesc, înaintând necontenit, despicând negurile necunoaºterii, numele baronului Eudoxiu Hurmuzaki. »
Nici Xenopol, nici Iorga nu ar fi putut înregistra succesele cunoscute, dacã nu ar fi beneficiat de capitalul ºtiinþific strâns de cãrturarul bucovinean. Acesta, ca un autentic istoric, a dorit sã interpreteze
ºi sã înþeleagã materialul descoperit. De aceea, Fragmentele sale nu reprezintã un oarecare episod pe drumul istoriografiei moderne româneºti, ci chiar dovada capacitãþii de istoric a lui Eudoxiu Hurmuzaki.
Nu sunt decât « fragmente » ale istoriei, la care visase, dar ele dezvãluie o mare bogãþie de informaþii ºi un stil atractiv, precum ºi puncte
de vedere ce meritã a fi luate în considerare, spiritul de istoric al autorului, inteligenþa ºi erudiþia sa. Întocmirea lor iniþialã în limba germanã
reflectã nu numai erudiþia lui Hurmuzaki, ci ºi intenþia sa de a realiza
o istorie documentatã într-o limbã de circulaþie pentru a sluji idealurile fãuritorilor României moderne.
Eudoxiu Hurmuzaki a fost ales membru al Societãþii Academice
Române abia în septembrie 1872, trecând doar « ca un meteor » – spunea un contemporan – prin Academie, deºi a primit cu vie satisfacþie
vestea alegerii sale. Prin bogata sa colecþie, Hurmuzaki ºi-a legat însã
pentru veºnicie numele de prestigioasa instituþie. Aceasta, la rândul
ei, înainte de a primi de la ministerul Instrucþiunii spre valorificare
tezaurul de documente dãruit de fraþii ilustrului dispãrut, a înþeles a-l
omagia prin glasul lui Dimitrie Sturdza, care i-a prezentat, în septembrie 1877, o « schiþã biograficã », pricinuind, potrivit procesuluiverbal, o « emoþiune generalã ».
Roadele muncii lui Hurmuzaki se vãdesc ºi astãzi vii, confirmând vorbele lui Dimitrie Sturdza : « Memoria acestui bãrbat va fi neºtearsã nu numai în sânul Societãþii Academice, ci ori ºi unde bate o
inimã româneascã [...], mulþi bãrbaþi iubitori de sciinþã ºi laborioºi se
vor nutri la fântânele ce el a deschis exploratorilor adevãrului. »
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Românii de azi sã-ºi fi pierdut încrederea în românitate ?
Cu siguranþã, nu. Îndurã, în schimb, un serios asalt
propagandistic menit sã-i destabilizeze ºi sã le
« revizuiascã » istoria, relativizând pânã la anulare
meritele a sute de ani de efort pentru clãdirea fiinþei
naþionale. Mulþi se uitã împrejur cu justificatã lehamite :
au fost martorii a douãzeci de ani de mistificare, furt
organizat ºi nedreptate. Nu se recunosc în cei ce se
înghesuie sã-i reprezinte dupã 1989 ºi nu-ºi regãsesc
valorile risipite între insolenþa impostorilor ºi incompetenþa
instituþiilor. Unii ajung chiar sã creadã cã aºa a fost
dintotdeauna aici. Nu, a fost ºi altfel. Au existat ºi eroi,
ºi jertfe, ºi proiecte pe termen lung, ºi viziuni politice,
ºi bãrbaþi de stat. În galeria de figuri exemplare din acest
volum se citesc destule destine guvernate de patriotism,
muncã încãpãþânatã ºi dãruire profesionalã pentru ca
românii anilor 2000 sã-ºi poatã aminti de rãdãcinile lor
pozitive. ªi sã le poatã povesti ºi copiilor lor.

