Academicianul VIRGIL CÂNDEA (1927-2007)
Ştiinţa istoriei şi întreaga cultură românească au suferit o apăsătoare pierdere prin
încetarea din viaţă a academicianului-profesor Virgil Cândea.
A fost unul dintre spiritele, tot mai rare, de formaţie multilaterală şi de cuprindere
enciclopedică pe teritoriul întins al „umanităţilor”, al ramurilor lor reprezentative: filosofie,
teologie, istorie şi drept. În fiecare din aceste segmente s-a validat ca specialist, ca un
savant care, prin cercetările sale, a adâncit şi a creat perspective noi în diverse direcţii şi
probleme ale cunoaşterii. Un mare orientalist, să sperăm că nu ultimul, deşi nu mulţi îl vor
egala.
În permanenţă activ, timp de peste cinci decenii, pe poziţii de seamă în cercetare, în
învăţământ, în viaţa culturală şi publică a ţării, a predat cu aceeaşi competenţă cursuri de
relaţii internaţionale, de istoria culturii, de artă religioasă etc., la instituţii superioare din
ţară şi din străinătate (Italia, Franţa, Elveţia).
De erudiţia sa au beneficiat în chip aparte istoria şi cultura sud-est europeană.
Meritele pe aceste tărâmuri i-au fost subliniate prin alegerea ca secretar general al
Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene şi de membru-corespondent al unei
importante asociaţii similare cu sediul la München. Consacrarea unei strălucite afirmări
ştiinţifice i-a venit din partea Academiei Române, al cărei membru titular şi vicepreşedinte
a devenit în ultimul deceniu al secolului de curând încheiat.
Ca mesager al erudiţiei sale, a avut numeroase şi apreciate participări la reuniuni
internaţionale.
Pentru excepţionalele sale calităţi pledează durabil lucrările, originale în dezvăluirea
de noi relaţii între cultura noastră, cea a sud-estului european şi a Orientului Apropiat.
Prin investigaţiile în aceste domenii, Virgil Cândea şi-a statornicit vocaţia
universalistă a viziunii istorice, în cadrul căreia impresionantă este fuziunea realizată,
armonic şi elevat, între teologie, filosofie, istorie şi un orizont de ansamblu al fenomenului
de cultură.
Profilul său de mare savant se asociază în amintirea tuturora cu al omului de aleasă
distincţie în relaţiile interumane. Gânduri cernite ale celor ce au avut şi vor mai avea
privilegiul de a-i admira fiinţa şi opera îl vor însoţi mereu, dincolo de hotarul trecător,
străbătut în grea suferinţă.
Acad. Camil Mureşanu

PAUL CERNOVODEANU (1927-2006)
membru de onoare al Academiei Române
În ziua de 5 septembrie 2006 s-a stins din viaţă la Bucureşti dr. Paul Cernovodeanu,
membru de onoare al Academiei Române, reputat istoric român. Prin plecarea sa dintre noi,
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istoriografia română pierde un valoros cercetător ştiinţific, care s-a dedicat cu multă pasiune
şi talent investigării unei vaste problematici aparţinând istoriei medievale şi moderne
româneşti şi universale. Format în ambianţa ştiinţifică a Institutului de Istorie fondat de
Nicolae Iorga la Bucureşti, cu accent pe încadrarea evoluţiilor societăţii româneşti în istoria
europeană, P. Cernovodeanu a beneficiat de experienţa generaţiei de istorici care purta
pecetea marelui cărturar român, încercând, la rându-i, să ducă mai departe mesajul
Întemeietorului. Împrejurările de după al doilea război mondial din ţară nu erau dintre cele
prielnice travaliului ştiinţific din domeniul ştiinţelor istorice, tânărul cercetător trebuind să
învingă numeroase dificultăţi.
Născut la 11 februarie 1927 în Bucureşti, el însuşi descendent al unei ilustre familii
de militari care s-au afirmat în Războiul de Independenţă al României din 1877-1878 şi în
Războiul de Întregire din 1916-1918, Paul Cernovodeanu a absolvit renumitul Liceu „Spiru
Haret” din capitală şi studiile superioare în istorie la Universitatea Bucureşti (1945-1950).
A urmat în paralel Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie din Bucureşti,
asigurându-şi astfel o pregătire excelentă în domeniul istoriei şi al ştiinţelor ei auxiliare.
Şi-a trecut doctoratul în ştiinţele istorice în anul 1970, elaborând, sub conducerea ştiinţifică
a acad. Andrei Oţetea, teza referitoare la Relaţiile Principatelor Române cu Anglia (16601714).
În primii ani după absolvirea studiilor universitare a funcţionat ca cercetător la
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, apoi ca muzeograf principal la Muzeul
de Istorie al Oraşului Bucureşti (1956-1963), fiind reîncadrat din 1964 la renumitul institut
de istorie bucureştean, al cărui director adjunct avea să devină în 1990.
În urma dispariţiei ilustrului istoric rămâne o operă istoriografică valoroasă, care
aparţine domeniilor istoriei relaţiilor internaţionale – politice, diplomatice şi comerciale –,
dar şi celor economice şi sociale medievale şi moderne româneşti şi sud-est europene. A
abordat totodată domenii noi, ca demografia istorică, ecologia şi climatologia, istoria
medicinii, în câmpul cărora a dat studii rezistente sub aspect ştiinţific, al informaţiei
documentar-istorice, tratării şi concluzionărilor. Alături de acestea a fost preocupat de
ştiinţa genealogiei, în care domeniu a avut contribuţii notabile, implicându-se totodată în
organizarea instituţională a acestor cercetări la nivelul Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române şi Institutului Naţional de Genealogie şi Heraldică „Sever
Zotta” creat în 1998 cu sediul la Iaşi.
Având o pregătire solidă în domeniul paleografiei, criticii şi tehnicii de editare a
izvoarelor istorice, Paul Cernovodeanu a adus o contribuţie consistentă la apariţia celor 11
volume din corpus-ul Călători străini despre Ţările Române (sec. XIV-XVIII), fiind
redactor responsabil al ultimelor dintre acestea. A deschis totodată noua serie a colecţiei
pentru secolul al XIX-lea.
S-a remarcat, în ultimul deceniu, prin colaborarea la tratatul academic de Istoria
Românilor, fiind coredactor la volumul VI privitor la secolul al XVIII-lea – începutul
secolului al XIX-lea, apărut în anul 2002.
Istoricul Paul Cernovodeanu a reprezentat ştiinţa istorică românească la numeroase
manifestări interne şi internaţionale în ultimele patru decenii, comunicările şi intervenţiile
sale fiind apreciate de participanţi.
Pentru meritele sale ştiinţifice a fost ales în 1999 membru de onoare al Academiei
Române, fiind unul dintre cei mai activi membri ai Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie
a înaltului for ştiinţific şi cultural al ţării.

3

In memoriam

549

Ne consolăm cu faptul că în urma plecării lui Paul Cernovodeanu dintre noi rămân
imaginea omului şi istoricului, una deosebită, şi opera sa ştiinţifică prin care numele şi
contribuţiile lăsate vor dăinui.
Nicolae Edroiu
membru corespondent al Academiei Române

ANDRÁS MAGYARI (1927-2006)
Într-o zi de vară fierbinte, 16 iunie, a anului trecut, András Magyari s-a întors din
Cluj în frigurosul Joseni, satul său natal. S-a întors, după voinţa sa, pentru veşnica odihnă
sub ţărâna pe care o iubea atât de mult.
Prin moartea profesorului András Magyari ne-a părăsit unul dintre cei mai de seamă
istorici care – timp de cincizeci şi trei de ani – a servit cu dăruire ştiinţa istorică promovată
la Facultatea de Istorie şi Institutul de Istorie din Cluj.
Născut în 17 noiembrie 1927, cu studii secundare în Gheorgheni unde mediul şi
profesorii l-au făcut pe András Magyari să-şi descopere încă de foarte tânăr chemarea
pentru cercetarea trecutului, a devenit licenţiat în istorie, în anul 1952, la Facultatea de
Istorie a Universităţii „Bolyai”. După o scurtă ucenicie, de un an, la Muzeul din Aiud, a
devenit preparator, pe urmă asistent la Catedra de istorie universală a Universităţii
„Bolyai”. În Universitatea unificată „Babeş-Bolyai”, a parcurs din 1959 toate treptele
carierei universitare, lector – 1966-1979, conferenţiar – 1979-1981, profesor – 1921-1998.
A rămas profesor consultant până la decesul său. Experienţa în domeniul administraţiei
academice i-a fost pe deplin recunoscută prin alegerea sa ca şef de catedră – 1992-1998,
membru al Senatului Universităţii Babeş-Bolyai – 1990-196, prorector al acestei instituţii –
1990-1996.
În viaţa ştiinţifică din Transilvania, András Magyari a devenit cunoscut prin faptul că
a fost printre cei care au elaborat volumul de studii istorice dedicat marelui medievist Lajos
Kelemen, cea mai importantă realizare ştiinţifică a şcolii istoriografice maghiare din
Transilvania în anii ’50. De atunci şi până la moartea sa lista lucrărilor sale a crescut
necontenit, adăugându-se an de an multe articole şi studii, colaborări la sinteze.
András Magyari a susţinut un strălucit doctorat la Universitatea din Bucureşti, sub
îndrumarea lui Andrei Oţetea, în anul 1973: Expansiunea Imperiului Habsburgic spre
Orient la sfârşitul secolului al XVII-lea şi urmările ei. Situaţia şi evoluţia acestui imperiu,
şi mai cu seamă a părţii sale de est, din punct de vedere politic, diplomatic, instituţional,
socio-economic şi cultural rămânând pe tot parcursul vieţii sale una din principalele teme
ale cercetărilor desfăşurate. Abordând problematica imperiului de pe poziţii noi, prof.
András Magyari s-a numărat printre primii care au scos în evidenţă o trăsătură însemnată şi
pentru istoria ţării noastre, anume că extindere spre Est a imperiului, obţinerea Ungariei şi
Transilvaniei au însemnat nu numai o creştere teritorială pentru Casa de Habsburg, dar şi o
creştere a numărului de probleme pe care le avea de rezolvat. Habsburgii care urmăriseră o
politică imperială, ce tindea în anumite momente să devină universală, s-au confruntat
acum cu necesitatea apărării acestei zone. Profesorul Magyari a fost cel care în istoriografia
noastră a identificat momentul când Habsburgii şi-au dat seama că vocaţia lor veritabilă era
cea de putere dunăreană, fapt ce a însemnat că şi Transilvania ajunsă în stăpânirea lor
începuse să se îndrepte spre o direcţie de dezvoltare proprie.

