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Argument  

 

Cercetarea de față a avut în vedere analiza demersului istoriografic al unui autor 

reprezentativ pentru sfârșitul de secol XIX și începutul celui următor. Sarcină dificilă, nu lipsită 

de provocări, dar incitantă din perspectiva rezultatelor la care noi considerăm că am ajuns. A 

încerca să pătrunzi un discurs istoric, din perspectiva unei epoci, a unui curent istoriografic sau, 

mai simplu, a unei interpretări personale a autorului, nu poate avea însă sorţi de izbândă, fără o 

adâncă aplecare asupra textelor considerate esenţiale de istorici sau a celor ignorate până la acest 

moment, din care trebuie extrasă esenţa. 

 Pe parcursul cercetării atenţia noastră s-a oprit atât asupra operelor edite ale lui Nicolae 

Densuşianu, căci despre el este vorba, pe care am încercat să le descifrăm din perspectiva 

discursului istoric cu numeroase alte ocazii, dar şi asupra elementelor situate în acelaşi spectru al 

analizei istorice pe care le regăsim în însemnările personale ale istoricului, destul de puţine de 

altfel, dar mai ales în corespondenţa purtată cu membrii familiei, cu prietenii, colaboratorii sau 

diversele sale cunoştinţe, precum şi cu unii dintre cei mai reprezentativi contemporani ai săi. 

Toate aceste documente, foarte multe dintre ele inedite, radiografiază evenimente şi schiţează 

portrete, amintesc de monumente istorice şi de artă astăzi dispărute ori propun un alt mod de 

abordare a unor relaţii şi realităţi de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-

lea. Ele vor servi în acelaşi timp şi ca bază pentru interpretări viitoare, scrierile de orice fel ale lui 

Nicolae Densuşianu meritând în continuare o mult mai mare atenţie. 

Am încercat să creionăm nu atât calităţile şi plusurile scriiturii din operele edite sau 

manuscrise, din însemnările personale sau din corespondenţă, cât dăruirea pe care Nicolae 

Densuşianu a pus-o de-a lungul activităţii sale în munca pe care a depus-o, şi rezultatele acestei 



munci în plan ştiinţific. Iar când ne referim la priceperea lui, discutăm despre elementele de 

discurs istoric, despre metoda şi concepţia ce răzbat din paginile însemnărilor sale, de orice fel, şi 

care ne pot conduce la o viziune de ansamblu asupra diverselor aspecte ale cercetării istorice în 

care s-a lăsat angrenat. 

Scopul nostru a fost acela de a îmbina într-o teză unitară, intitulată Discurs istoric la 

Nicolae Densuşianu, documentele studiate pe parcursul celor trei ani de cercetare doctorală în 

cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la care trebuie adăugată şi perioada 

petrecută în vederea redactării disertaţiei de master cu titlul Discurs istoric romantic la Nicolae 

Densuşianu: „Revoluţiunea lui Horea”, susţinută în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ 

superior. Spre regretul nostru, am constatat că cele mai multe ori Nicolae Densuşianu, cu toate 

preocupările sale diverse şi în pofida rezultatelor, uneori remarcabile în câteva dintre domeniile 

de care a fost interesat, a fost ignorat atât în plan istoric, cât şi în plan lingvistic, etnografic sau al 

altor ştiinţa auxiliare ale istoriei. Printre acestea se numără inclusiv bibliologia sau 

biblioteconomia, ştiinţe de care autorul a fost efectiv legat timp de 31 de ani, la început în 

calitate de suplinitor al lui Ioan Bianu la  Biblioteca Academiei Române, apoi, din 1884 ca 

bibliotecar al Bibliotecii Centrale a Ministerului Apărării Naţionale, astăzi Biblioteca Militară 

Naţională.  

Informaţiile referitoare la activitatea ştiinţifică a istoricului Nicolae Densuşianu (1846 – 

1911) se găsesc dispersate în mai multe fonduri documentare şi arhivistice. Pe parcursul derulării 

proiectului doctoral1 s-a avut în vedere identificarea surselor documentare şi arhivistice, care pot 

oferi informaţii despre istoric, despre scrierile sale şi despre laboratorul de lucru al acestuia, prin 

                                                
1 Cercetarea respectivă face parte din proiectul POSDRU/88/1.5./S/63269, intitulat „Bursele doctorale, premiză 
pentru creşterea competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică” şi derulat de Şcoala Doctorală din cadrul 
Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, suportul financiar fiind asigurat de Fondul Social European şi de 
Guvernul României. 



studiu în principalele biblioteci şi arhive din ţară, dar şi din străinătate. În acest din urmă caz 

dorim să menţionăm faptul că în perioada mai – iulie 2011, am efectuat şi o mobilitate externă, 

în vederea studierii şi acomodării cu bibliografia europeană în domeniul istoriografiei şi istoriei 

sfârşitului de secol XIX şi a începutului de secol XX. Stagiul extern a fost derulat în Biblioteca 

Centrală şi în bibliotecile unor facultăţi din cadrul Universităţii din Viena, şi a fost îndrumat de 

către Prof. Univ. Dr. DHC Franz Grieshofer alături de, bineînţeles, coordonatorul acestei teze de 

doctorat, Prof. Univ. Dr. Iacob Mârza, cărora le mulţumesc şi pe această cale.  

Prin demersul iniţiat, care va fi continuat şi în anii următori în vederea publicării unei 

lucrări de sine stătătoare, s-a dorit strângerea exhaustivă (în măsura, realistă, a posibilităţilor), a 

informaţiilor care pot să conducă la conturarea unui profil mai accentuat al istoricului ardelean, 

inclusiv redarea unor aspecte necunoscute care pot reieşi, de exemplu, nu numai din opera 

propriu-zisă, ci şi din descifrarea însemnărilor personale sau din adunarea la un loc a 

corespondenţei lui Nicolae Densuşianu. Astfel, se va putea beneficia într-un final, ce încă nu 

poate fi cunoscut, de o viziune de ansamblu asupra discursului istoric la Nicolae Densuşianu, 

prin analiza amănunţită a metodelor de lucru, a concepţiei sale ştiinţifice şi a modului în care a 

reuşit să se impună şi să rămână în lumea istoriografică modernă, chiar dacă nu aşa cum ar fi 

meritat, datorită calităţii lucrărilor sale în varii domenii. 

 Receptat de-a lungul timpului preponderent secvenţial (doar din perspectiva anumitor 

teme sau subiecte), periodic, sau legat strict de anumite aniversări, precum bicentenarul răscoalei 

lui Horea, istoricul Nicolae Densuşianu a beneficiat în ultimul deceniu şi jumătate de o atenţie 

sporită, în special prin încercările de recuperare a discursului său istoric, a preocupărilor sale de 

interes militar sau a disputelor de ordin religios în care a fost implicat. Din păcate, o abordare 

unitară a problematicii scrisului istoric, etnologic, filologic etc., la Nicolae Densuşianu nu a fost 



încă realizată, chiar dacă studii separate au evidenţiat aspecte diverse. Din acest punct de vedere, 

inclusiv o parte din preocupările noastre de până acum au atins un spectru mai larg al 

preocupărilor, finalizate în cele din urmă în redactarea unei serii de articole prezentate la sesiuni 

ştiinţifice şi publicate, sau în curs de publicare, în reviste de specialitate sau în volume colective.  

 Proiectul doctoral finalizat prin teza de faţă se doreşte a fi un debut al unei întregi acţiuni 

de identificare exhaustivă, în măsura în care acest lucru este posibil, a surselor arhivistice şi 

documentare în care se regăsesc scrieri, însemnări, corespondenţă etc., pentru a se putea crea o 

bază de date necesară studierii activităţii istorice, lingvistice, etnografice etc. a lui Nicolae 

Densuşianu. Baza de date constituită a fost deja utilă pe parcursul cercetării doctorale, dar mai 

ales va servi cercetării ulterioare, în special după, sperăm noi, definitivarea acesteia.  

 În lista obiectivelor concrete auto-impuse, s-a numărat, în primul rând, identificarea 

tuturor materialelor publicate de Nicolae Densuşianu în revistele vremii, texte semnate sau 

nesemnate. Căci trebuie amintit, la acea vreme exista o „modă” în presa vremii (din a doua 

jumătate a secolului XIX), ca autorii să nu-şi pună semnătura în dreptul unor articole considerate 

mai puţin relevante, dar care pentru cercetătorul actual pot fi de un interes deosebit în vederea 

descifrării evoluţiei scrisului (literar, istoric, etnografic etc.), al „personajului” în discuţie.  

O parte dintre articolele nesemnate au fost identificate anterior şi menţionate în 

bibliografia lui Densuşianu de către Nicolae Edroiu, unele le-am descoperit noi, în cadrul 

cercetării fondurilor publicaţiilor la care autorul Revoluţiunii lui Horea a colaborat, pe viitor 

nefiind excluse şi alte asemenea „descoperiri”. Aici se mai cuvine să precizăm că, spre exemplu, 

Mihail Straje aminteşte doar pseudonimul „Radu Năsturel”, fără a menţiona cea mai frecventă 

formă a semnăturii lui Nicolae Densuşianu din perioada de debut în revitele literare ale vremii: 



„N.D.”. Cu atât mai mult trebuie precizat acest fapt, cu cât nu omite acest lucru în cadrul 

majorităţii autorilor cuprinşi în dicţionarul său. 

 A urmat apoi, lucru mult mai uşor de întreprins, analiza studiilor istorice, filologice, 

etnografice etc., precum şi a volumelor publicate, redactate sau coordonate de Nicolae 

Densuşianu, precum şi a ediţiilor de documente îngrijite de acesta. Printr-un astfel de demers am 

dorit să propunem realizarea unei viziuni de ansamblu asupra scrierilor de orice natură (inclusiv 

literare, spre exemplu), ale lui Nicolae Densuşianu, chiar o eventuală digitizare a acestora pentru 

o mai facilă consultare ulterioară de către specialişti, tocmai pentru a putea pe viitor să 

reconsiderăm la nivel unitar, întreaga operă a autorului ardelean. Bineînţeles, din această 

perspectivă, va mai fi nevoie de documentare în acele biblioteci unde există fondurile 

publicistice şi de carte necesare unei asemenea abordări.  

 În sfârşit, cercetarea a vizat şi studierea materialelor existente în fondurile deja cunoscute, 

precum Arhiva Nicolae Densuşianu şi Arhiva-S Nicolae Densuşianu de la Biblioteca Academiei 

Române, identificarea actelor existente în varii fonduri documentare, precum corespondenţa 

purtată cu contemporanii săi, diferite însemnări rămase prin bibliotecile şi arhivele cercetate de el 

etc., dar şi găsirea unor posibile variante (ciorne) ale operelor deja editate. Din acest punct de 

vedere, toate însemnările sunt importante, ele contribuind la creionarea unui portret cât mai 

apropiat de realitate şi, în plus, la stabilirea unor detalii legate de laboratorul de lucru al 

istoricului. 

 În ceea ce priveşte metodologia proiectului, ea cuprinde procedee specifice 

managementului cercetării istoriografice fundamentale, bazate în primul rând pe cercetarea 

fondurilor arhivistice şi documentare. Toate activităţile au fost corelate în funcţie de succesiunea 

obiectivelor, iar rezultatele obţinute au fost analizate şi comparate, cel puţin la nivel incipient, cu 



cele din literatura de specialitate pentru a evidenţia  gradul de originalitate şi contribuţiile proprii 

în domeniul aflat în discuţie. 

  

Capitolul I 

Consideraţii introductive 

Pe parcursul acestui capitol am încercat să creionăm o serie de aspecte legate, într-o 

primă parte, de situația politică, socială și culturală a epocii în care se formează și evoluează ca 

istoric Nicolae Densușianu. Căci toate evenimentele politice în special, dar şi sociale şi culturale, 

petrecute pe teritoriul românesc, s-au circumscris modelelor europene sau chiar mondiale. Unirea 

de la 1859, instaurarea Hohenzollernilor, promulgarea Constituţiei sau obţinerea Independenţei 

s-au încadrat practic într-un trend universal. În plan cultural, istoriografia a fost și ea tributară 

celor două concepții privind modernizarea societății. Astfel, adepţii unei dezvoltări după modelul 

occidental susţineau necesitatea industrializării şi urbanizării (Dionisie Pop Marţian, A. D. 

Xenopol, Petre S. Aurelian etc.). În schimb, susţinătorii dezvoltării prin conservarea societăţii 

tradiţionale româneşti considerau că un astfel de tip de modernizare se îndepărta de dezvoltarea 

naturală, organică a ţării noastre. 

Deceniile sfârşitului de secol XIX au însemnat însă, din punct de vedere cultural, 

constituirea şi afirmarea unui cadru favorizant cultural. Deşi se poate considera că deceniile 

postpaşoptiste s-au caracterizat, pentru românii din Transilvania, printr-un climat de stagnare 

politică, în schimb, în domeniul cultural şi ecleziastic, putem vorbi despre conturarea unui culoar 

de afirmare. 

Iar în acest context politic şi cultural din Transilvania îşi fac apariţia o serie de 

intelectuali preocupaţi de domeniul scrisului istoric, văzut ca o legitimare a năzuinţelor şi 



luptelor politice ale românilor din această provincie istorică. Printre ei se înscrie şi Nicolae 

Densuşianu, a cărei formare intelectuală începe în deceniul şase al respectivului veac, se 

desăvârşeşte şi atinge apogeul spre sfârşitul secolului al XIX-lea, pentru a intra într-un con de 

umbră datorată propriei sale autoizolări, în ultimii ani de viaţă. 

Foarte pe scurt am încercat apoi să aducem în prim plan câteva idei privind direcțiile în 

istoriografia sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX, căci perioada poate fi 

considerată decisivă pentru dezvoltarea istoriei şi istoriografiei româneşti. Procesul de 

modernizare, obţinerea independenţei, amplificarea luptei naţionale şi încununarea ei s-au 

reflectat şi în scrisul istoric, care a contribuit la rându-i la sprijinirea marilor deziderate ale 

epocii. 

Dezvoltarea istoriografiei a fost favorizată şi de progresele realizate pe plan organizatoric. 

Au fost înfiinţate universităţile din Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864), ca şi Societatea Academică 

Română (1867), devenită apoi Academia Română, cu o secţiune specială pentru istorie. 

Învăţământul istoric s-a extins la nivel liceal şi gimnazial, a sporit considerabil producţia 

tipografică, au fost editate importante reviste culturale în care s-au regăsit şi preocupări istorice, 

după cum acestora le-au fost rezervate unele periodice speciale. În aceste condiţii, tot mai mulţi 

cărturari s-au arătat preocupaţi de cercetarea trecutului, îndeosebi a celui naţional, după cum s-au 

diversificat şi direcţiile cercetării. Totodată, în perioada la care ne referim alături de privirile de 

sinteză asupra istoriei s-a realizat şi o importantă specializare, mai ales în domeniul istoriei vechi 

şi medii, în conformitate cu tendinţele pozitiviste din istoriografia europeană. 

În sfârșit, în ultima parte a acestui capitol ne-am oprit asupra istoriografiei privitoare la 

Nicolae Densușianu. Căci importanţa ştiinţifică şi politică a unui istoric este confirmată, în 

primul rând rând, de ecourile pe care opera sa, ce nu trebuie neapărat să primeze cantitativ, le 



transmite de-a lungul timpului. Cu cât utilizările, interpretările sau reeditările se realizează şi la o 

distanţă mai mare în timp, cu atât valoarea respectivei opere ştiinţifice este implicit recunoscută.  

Opiniile exprimate de-a lungul timpului, pornind de la C. I. Istrati și Alexandru Lapedatu, 

până la Manole Neagoe și Nicolae Edroiu, neocolind nici specialiștii hunedoreni, precum 

Ioachim Lazăr, Adela Herban sau Maria Razba, sunt încununate de considerațiile asupra 

problematicii exprimate de Pompiliu Teodor. Viziunea profesorului clujean stabileşte, vizavi de 

Densuşianu, câteva puncte de reper. În primul rând era un istoric cu atenţia îndreptată spre 

domenii istorice diverse, însă analizând cu precădere, cel puţin în ultima perioadă a vieţii lumea 

folclorului, pentru a stabili străvechi legături cu strămoşii romani. Văzut ca un reprezentant al 

romantismului, bazat pe ideile definitorii de la mijlocul secolului al XIX-lea, beneficiind de 

intuiţia unui autentic istoric, Densuşianu a reuşit să creioneze din vastitatea şi varietatea 

documentelor firul esenţial care să facă din scrierea sa una a cărei valoare dăinuie mai bine de un 

secol. Din perspectiva lui Pompiliu Teodor, istoricul Densuşianu s-a raliat unei tendinţe a 

istoriografiei româneşti din perioada respectivă, aliniindu-se altor personalităţi remarcabile în 

domeniul istoriografiei. 

 

Capitolul II 

Nicolae Densuşianu: aspecte curriculare 

Pe parcursul acestui capitol am încercat să readucem în atenție câteva elemente deja 

cunoscute despre viața, activitatea și opera lui Nicolae Densușianu. Lucrurile au fost analizate cu 

minuțiozitate de către specialiști, dar în măsura în care au avut la dispoziție informații uneori 

lacunare nici sintezele nu sunt încă complete. Născut la Densuș, școlit la Hațeg, Blaj și Sibiu, 

Nicolae Densușianu a optat pentru o pregătire în domeniul științelor juridice. Ulterior însă, 



marcat de spiritul locului natal, precum și de personalitatea profesorilor săi de la Blaj, începe să 

cocheteze cu istoria și cu științele auxiliare acesteia. La început timid, apoi dedicat total, după 

primirea însărcinării din partea Societății Academice Române de a studia în arhivele și 

bibliotecile din Transilvania și Ungaria, el devine un istoric prin vocație, unul care și/a pus 

amprenta asupra istoriografiei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 

XX. 

Munca depusă de Nicolae Densuşianu de-a lungul celor aproape patru decenii de 

activitate, se remarcă, în primul rând, printr-o varietate a temelor ce au intrat în atenţia 

cercetătorului, de la istorie la etnografie, de la epigrafie la bibliologie, neomiţând nici culegerea 

şi pregătirea pentru tipar a izvoarelor sau doar adunarea lor fie direct, prin cercetare în arhive şi 

biblioteci, fie indirect, cu ajutorul chestionarelor. Determinată de aceste teme trebuie întreprinsă 

o minimă şi necesară periodizare a activităţii ştiinţifice desfăşurate de autor între publicarea 

primelor încercări literar-istorice, din anii ’60 ai secolului al XIX-lea, şi până la apariţia postumă 

a Daciei preistorice, în 1913. 

În ceea ce priveşte etapele de creaţie şi modul cum evoluează de-a lungul timpului 

discursul său istoric, trebuie precizat că prima dintre aceste etape acoperă preocupările sale 

întreptate, oarecum în spiritul epocii romantice, spre poezie şi proză, fără a ocoli însă şi primele 

încercări de studii ştiinţifice. Aici trebuie amintite scrieri precum Scrutări mitologice la români, 

Elementul istoric în poezia poporală, Elementul latin în Orient sau O colonie macedo-română în 

Transilvania, care fără a se constitui în puncte de reper ale istoriografiei, conturează embrionar 

preocupările istoricului de mai târziu.  

Maturitatea ştiinţifică trebuie plasată, însă, abia după anul 1878, momentul în care 

demarează binecunoscuta sa documentare prin bibliotecile Transilvaniei şi Ungariei, şi ea poate 



fi urmărită, în opinia noastră, până în 1897, când este editat ultimul volum coordonat de Nicolae 

Densuşianu din Colecţia Hurmuzaki. Efortul este imens, mai ales că operele tipărite se suprapun 

peste o muncă de teren istovitoare şi de lungă durată. Principalele puncte de reper ale acestei de-

a doua etape de creaţie sunt următoarele: în 1880 apar Cercetări istorice în arhivele şi 

bibliotecile Ungariei şi ale Transilvaniei; în 1884 apare Revoluţiunea lui Horea în Transilvania 

şi Ungaria, 1784 – 1785. Scrisă pe baza documentelor oficiale; din 1885 publică, periodic, 

rapoarte în revista Societăţii istorice din Berlin, „Jahresberichte der Geschichtswissenschaft”; tot 

în 1885, reuneşte în volum o serie de materiale apărute anterior în „Columna lui Traian”, 

Monumente pentru istoria Ţării Făgăraşului; între 1887 şi 1897 se ocupă de editarea celor şase 

volume din Documente privitoare la istoria românilor etc.  

Cea de-a treia etapă a activităţii ştiinţifice este marcată în primul rând de domeniul în care 

îşi desfăşura activitatea: Biblioteca Marelui Stat Major al Armatei. Prin urmare, în proporţie 

covârşitoare regăsim o serie de studii de istorie militară, comparativ cu studiile de istorie veche 

sau de lingvistică. Esenţial rămâne, însă, faptul că energia ultimilor ani de viaţă este canalizată 

spre  conceperea Daciei preistorice, motiv pentru care se îndepărtează de lumea ştiinţifică, pe de 

o parte autoexcluzându-se prin izolare, iar pe de alta fiind marginalizat de contemporanii săi prin 

ignorare. 

Poate că valoarea intrinsecă a unora dintre contribuţiile sale nu se ridică peste media 

concepţiilor prezente în epocă, sau e marcată tocmai de sensul general al acestora, însă pentru 

noi se constituie în adevărate surse de cercetare a formării ulterioare a discursului istoric la 

Densuşianu. Plecând de la anumite scrieri de tinereţe, urmărind apoi, evolutiv, celelalte lucrări 

ştiinţifice, se poate creiona în cele din urmă un parcurs academic ce şi-a lăsat amprenta asupra 

istoriografiei româneşti, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Căci Nicolae 



Densuşianu nu poate, sau nu ar trebui să fie ignorat, atunci când se are în discuţie o viziune de 

ansamblu asupra cercetării istorice din România, rolul său fiind hotărâtor nu numai prin munca 

fizică depusă în colecţionarea de documente care altfel s-ar fi pierdut sau ar fi fost descoperite 

mai târziu, dar şi prin valoarea ştiinţifică a operelor sale publicate, chiar dacă ne referim aici 

numai la Revoluţiunea lui Horea, colaborarea la Colecţia Hurmuzaki sau impactul pe plan 

internaţional al rapoartelor sale istoriografice. De fapt, toată munca lui ştiinţifică de mai târziu îşi 

are rădăcinile în aceşti ani ai primei etape de creaţie, mai mult literară, dar şi parţial istorică şi 

etnografică. 

 

Capitolul III 

Discursul istoric al lui Nicolae Densuşianu în opera edită 

Între lucrările, redactate de Nicolae Densuşianu de-a lungul celor aproape patru decenii 

de activitate, unul dintre cele mai importante locuri îl ocupă, fapt deja evidenţiat, Revoluţiunea 

lui Horea în Transilvania şi Ungaria, 1784 – 1785. Scrisă pe baza documentelor oficiale, volum 

apărut la aniversarea a o sută de ani de la evenimentele din Munţii Apuseni,  în 1884,  şi premiat 

un an mai târziu de către Academia Română cu premiul „Ion Heliade Rădulescu”. 

După cum se cunoaşte, colecţionarea şi publicarea izvoarelor este apanajul curentului 

romantic în istoriografie, alături de apariţia şi/sau dezvoltarea unor noi ştiinţe auxiliare şi 

susţinute de editarea revistelor istorice, care asigură astfel contactul cu metodele moderne ale 

cercetării istorice, pe baza unor principii normative adoptate la publicarea izvoarelor. Începând 

cu perioada la care ne referim, izvoarele narative, interne şi externe sunt asociate cu informaţiile 

documentare descoperite în arhivele din ţară şi străinătate, putându-se vorbi în epocă de crearea 

unui adevărat stil ştiinţific. Nicolae Densuşianu nu a putut face excepţie de la caracteristicile 



impuse la vremea sa în redactarea unei lucrări, însă marele lui merit constă în modul cum 

reuşeşte să utilizeze imensul material documentar, cum pune „fântânile” să vorbească. 

Am amintit munca enormă depusă de istoric în identificarea acelor acte oficiale din zeci 

de arhive şi biblioteci care să aibă legătură cu Ţările Române, iar dosarele existente în 

patrimoniul Bibliotecii Academiei Române stau mărturie nu numai asupra travaliului întreprins, 

ci şi asupra capacităţilor intelectuale ale transilvăneanului. Originar dintr-o zonă cu multiple 

influenţe şi interferenţe etnice, cel al Hunedoarei, format apoi în cadrul cultural al Blajului şi al 

Sibiului, Nicolae Densuşianu colectează din depozitele pe care le vizitează documente în limbile 

română, maghiară, germană sau latină, descurcându-se cu uşurinţă în toate aceste limbi, cu 

subtilităţi şi reguli de scriere atât de diferite.  

Una dintre preocupările noastre a fost legat tocmai de aspectul privind varietatea şi 

frecvenţa notelor de subsol, în măsura în care le-am putut identifica ca aparţinând uneia sau 

alteia dintre surse. Interesul nostru s-a aplecat mai ales asupra izvoarelor inedite folosite de 

Nicolae Densuşianu, chiar dacă ponderea izvoarelor edite este şi ea semnificativă. 

Totodată, am avut în vedere modul în care Nicolae Densuşianu a înţeles să îşi canalizeze 

eforturile fizice şi intelectuale asupra căutării, identificării, copierii sau colaţionării, şi editării 

actelor şi documentelor referitoare la diferite aspecte ale istoriei naţionale, fie că era vorba 

despre o anumită zonă (precum Ţara Făgăraşului), un eveniment major (momentul 1784) sau 

istoria românilor de până la 1576. Legat de concepţia istorică, am mai precizat că Densuşianu 

este adeptul hotărât al redării fiecărui document în integralitatea sa şi, mai mult, în limba în care 

a fost redactat, tocmai pentru a i se păstra cât mai mult din spiritul cu care a fost înzestrat iniţial. 

El refuză să ofere prescurtări ale actelor oficiale pe motivul facilizării accesului şi face cel mult 

concesia redării documentelor în ambele limbi „oficiale”, slavona şi latina. 



Un alt aspect pe care l-am abordat este cel prin care am încercat să readucem în prim plan 

o etapă importantă din viaţa lui Nicolae Densuşianu, cea a ultimilor două decenii ale sfârşitului 

de secol XIX şi primii ani ai secolului XX, când o parte a eforturile sale intelectuale, dar şi 

fizice, se concentrau îndeosebi asupra redactării unor articole, unele întinse pe zeci de pagini, 

despre activitatea editorială românească în domeniul istoriei şi filologiei, ceea ce însemna practic 

o monitorizare strictă a întregii producţii de carte ştiinţifică din domeniile amintite şi anexe 

acestora. Munca epuizantă se va concretiza în final în apariţia a opt colaborări, întinse pe durata a 

peste douăzeci de ani, apărute în paginile revistei Societăţii Istoricilor din Berlin, Jahresberichte 

der Geschichtswissenschaft,  articole redactate după metode ştiinţifice moderne, ce şi-au păstrat 

valabilitatea până astăzi, şi care prezintă un conţinut extrem de variat.  

Trebuie subliniat că alegerea lui Nicolae Densuşianu pentru colaborarea la anuarul 

Societăţii Istoricilor din Berlin nu a fost deloc întâmplătoare, ci a venit ca o recunoaştere a 

valorii istoricului în respectivele domenii de cercetare, Academia Română desemnându-l în cele 

din urmă să răspândească în mediul germanic informaţii despre producţia istoriografică 

românească, la fel cum, pentru mediul francofon, această sarcină i-a revenit lui A.D. Xenopol, 

rivalitatea dintre cei doi accentuându-se odată cu respectivele colaborări şi fiind reflectată, cel 

puţin din perspectiva revistei berlineze, într-o serie de aprecieri extrem de critice.  

Evoluţia discursului istoric la Nicolae Densuşianu, interpretat strict pe conţinutul 

rapoartelor istoriografice către revista berlineză, poate fi extrem de uşor corelată cu activităţile şi 

preocupările ştiinţifice pe care istoricul hunedorean le are de-a lungul celor aproape 15 ani de 

colaborare efectivă cu Societatea Istoricilor din Berlin. Astfel, anii de început, caracterizaţi prin 

intense cercetări de arhivă, precum şi printr-o activitate editorială impresionantă, se 

caracterizează printr-un dublu aspect: pe de o parte munca de teren sau cea de redactare efectivă 



a studiilor şi volumelor nu-i lasă timp pentru a întocmi şi trimite anual rapoartele sale; pe de altă 

parte totuşi, atunci când o face, textul se întinde pe zeci de pagini, cuprinzând aproape exhaustiv 

producţia de carte istorică de pe teritoriul României de astăzi. Urmează apoi anii ’90 ai secolului 

al XIX-lea, când rapoartele sunt expediate cu mai multă regularitate, recenzând pe larg şi 

comentând destul de des aspecte legate de activitatea editorială în domeniu. În sfârşit, ultimele 

materiale, datând de la începutul seculului XX, când eforturile sale se îndreaptă în marea lor 

majoritate doar asupra Daciei preistorice, sunt doar simple treceri în reviste, seci, enumerative, 

reduse spaţial şi semnate împreună cu nepotul său, Ovid Densuşianu.  

Tot în cadrul acestui capitol ne-am oprit și asupra altor scrieri edite ale lui Nicolae 

Densușianu, plecând de la micile studii științifice din tinerețe, până la articolele scrise datorită 

naturii profesiei ce o avea, aceea de bibliotecar al Marelui Stat Major al Armatei. 

 

Capitolul IV 

Discurs istoric în texte inedite 

Pe parcursul acestui capitol am încercat să extragem elementele care definesc discursul 

istoric la Nicolae Densușianu în diferite texte rămase nepublicate. În primul rând este vorba 

despre volumele manuscrise concepute în timpul călătoriei de documentare prin arhivele și 

bibliotecile Transilvaniei și Ungariei. Fiecare filă a fiecăruia dintre cele 38 de volume e 

numerotată, la începutul fiecărui caiet se află un „Cuprins” sau o „Tablă de materii”, care redau 

în limba română titlul sau chiar o scurtă explicaţie a documentelor ce le cuprind, precum şi fila la 

care poate fi regăsit în cadrul volumului. În plus, acolo unde consideră că este cazul, Densuşianu 

intervine cu informaţii suplimentare în cadrul unor note de subsol, de margine sau intercalate, 

redactate de obicei în limba română, şi care poartă invariabil menţiunea „Nota colectorului”. 



La o analiză atentă se observă mai multe metode de lucru, de transcriere a actelor, care 

însă conduc la conturarea unei concepţii unitare. Practic, în funcţie de importanţa fiecărui 

document, de starea lui edită sau inedită, Nicolae Densuşianu îl transcrie parţial sau integral, 

aducând în faţa lectorului fie esenţialul, selectat din perspectivă proprie, fie integralitatea 

aspectelor.  

 Este o diferenţă faţă de culegerile de acte şi documente editate, unde, după cum am văzut 

mai sus, textele erau redate în totalitate, în limba de redactare şi cu scurte regeste în limba 

română. Chiar dacă metodele diferă valoarea muncii depuse de istoricul hunedorean rămână la 

fel de mare, indiferent de natura colecţiilor de documente pe care le îngrijeşte. 

Încercările de a identifica, descifra şi expune într-un demers convingător discursul istoric 

al lui Nicolae Densuşianu ne-au condus, în multe cazuri, la studierea unor aspecte extrem de 

diverse ale activităţii şi operei acestuia. Dată fiind gama mare de preocupări în care s-a lăsat 

angrenat era aproape inevitabil ca acestea să nu incorporeze şi o serie de elemente legate direct 

sau indirect de științele auxiliare ale istoriei. Foarte multe asemenea elemente le întâlnim în așa-

numita categorie a însemnărilor personale, de la însemnările marginale din cadrul colecțiilor de 

documente până la caiete distincte utilizate strict în acest scop, trecând prin însemnări pe foi 

volante ce ulterior sau constituit în diverse dosare ale Arhivei Nicolae Densușianu din cadrul 

Bibliotecii Academiei Române din București. 

Toate aceste însemnări personale se constituie în surse veritabile în ceea ce priveşte 

activitatea ştiinţifică şi discursul istoric la Nicolae Densuşianu. Coroborate cu opera edită, ele 

punctează anumite idei, accentuează unele preocupări, trasează căi de evoluţie ştiinţifică şi 

marchează modul în care concepţia şi metoda de lucru şi-au pus amprenta asupra discursului 

ştiinţific al cercetătorului. Poate că nu de fiecare dată opiniile sale sunt în concordanţă cu mersul 



istoriografiei  vremii, dar nu se poate nega faptul că pasiunea pentru cercetare, în domenii atât de 

diverse, l-a condus pe Nicolae Densuşianu pe un drum ce s-a dovedit, în final, benefic ştiinţei 

istorice româneşti. 

Un alt aspect abordat a fost cel al corespondenței. Chiar dacă de-a lungul timpului au 

existat preocupări în ceea ce priveşte publicarea corespondenţei familiei Densuşienilor, putem 

vorbi totuşi de un hiatus tocmai în cadrul domeniului nostru de interes, deoarece a fost avută în 

vedere mai ales corespondenţa către Nicolae Densuşianu a celorlalţi membrii ai familiei. Astfel, 

o serie întreagă de scrisori de prin diferite arhive aşteaptă încă publicarea şi evidenţierea 

discursului istoric care, eventual, ar putea fi regăsit în cadrul acestora. În acest sens, numai în 

cadrul Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti există în interiorul Fondului Nicolae 

Densuşianu un număr de 67 de scrisori, trimise de Nicolae Densuşianu fratelui său Aron, de-a 

lungul a aproape trei decenii, prima fiind expediată la data de 24 martie 1867, din „Cibin”, iar 

ultima 2 septembrie 1896, din Bucureşti. Cu siguranţă, cercetarea altor fonduri documentare din 

cadrul aceleaşi instituţii dar şi din alte biblioteci şi arhive va scoate la lumină un număr mult mai 

mare de scrisori adresate atât lui Aron şi Ovid Densuşianu, cât şi altor membrii ai familiei, chiar 

dacă legăturile cu ei nu au fost deosebit de strânse, cel puţin în ultima perioadă a vieţii lui 

Nicolae. 

Am insistat astfel asupra corespondenței cu membrii familiei, dar și cu Ioan Bianu, D. A. 

Sturdza, Francisc Hossu-Longin, Aurel Mureșianu sau alții, multe dintre scrisori fiind inedite. 

 

Concluzii 

Considerăm că pe parcursul cercetării doctorale am reuşit să creionăm cât mai fidel o 

parte din munca istoricului, punând în special accentul asupra metodei şi concepţiei lui Nicolae 



Densuşianu în ceea ce priveşte atât cercetarea arhivelor şi bibliotecilor şi întocmirea colecţiilor 

de documente, cât şi utilizarea respectivelor surse în redactarea lucrărilor ştiinţifice, exemplul cel 

mai elocvent fiind tocmai lucrarea sa principală. Pe parcursul tuturor paginilor am încercat şi, 

sperăm noi, am reuşit să creionăm un discurs istoric cât mai distinct în peisajul istoriografic al 

epocii. 

 Este acceptat aproape în unanimitate faptul că opera sa capitală, pe caza căreia este 

recunoscut şi acceptat în „republica istoricilor” (fără a avea baza instituţională, mai precis 

studiile de specialitate), o reprezintă monografia momentului 1784 – 1785. După ce am analizat 

aspectele legate de acest volum am ajuns la concluzia că reuşita i se datorează nu atât muncii 

propriu-zise, căci Densuşianu a muncit în deceniile ulterioare poate înzecit, cât mai ales 

concentrării acţiunilor sale într-o singură direcţie: răscoala lui Horea. Ulterior, diversificarea 

preocupărilor sale a condus şi la rarefierea ideilor, şi la diluarea valorii ştiinţifice. 

Nu trebuie uitat însă faptul că rigurozitatea concepţiei şi metodei pot fi întâlnite şi pe 

parcursul redactării colecţiilor sale de documente, sau pot fi regăsite şi în paginile altor volume 

publicate independent, ori al studiilor date spre tipar diferitelor reviste. Chiar dacă cele 38 de 

volume nu au fost niciodată publicate, Nicolae Densuşianu, dar nu numai el, le-a utilizat în mod 

frecvent în conceperea unor articole ulterioare. În opinia noastră, tipărirea respectivelor 

manuscrise este imperios necesară, chiar şi numai pentru simplul fapt că ar reprezenta un act de 

recunoştinţă faţă de memoria istoricului transilvănean. 

Ceea ce rămâne în principal de evidenţiat, de susţinut cu tărie, în cadrul eforturilor 

noastre viitoare este influenţa pe care rezultatele activităţii lui Nicolae Densuşianu, reflectată 

opera edită ori cea inedită, din însemnările personale sau, mai ales, din corespondenţă, a avut-o 

asupra contemporanilor săi şi a generaţiilor ce i-au succedat. Deocamdată, prin demersul de faţă, 



am încercat doar să creionăm, în tuşe distincte, portretul unui cercetător pasionat  de istorie sub 

diferitele sale forme. 

 Înainte de a încheia mai dorim să precizăm că, aşa cum rezultă din însemnările personale 

şi din corespondenţă, preocupările lui Nicolae Densuşianu în domeniul istoriei, etnografiei, 

ştiinţelor auxiliare ale istoriei, de la bibliologie la heraldică şi sigilografie, de la epigrafie la 

diplomatică, sunt multiple şi sunt reliefate nu numai prin scrierile sale edite, ci şi în cadrul 

acestor însemnări personale pe care le-am amintit anterior. Ele sunt uneori marginale, alteori sub 

forma unor note de subsol în cadrul unor proiecte mai ample, fără a lipsi, după cum am arătat 

caiete distincte ori fişe disparate. În toate cazurile însă elementul comun îl reprezintă interesul lui 

Nicolae Densuşianu pentru expunerea concretă, pentru activitatea ştiinţifică în general, interes 

din care se pot extrage câteva elemente de discurs istoric, a cărui întreagă anvergură o putem 

observa în operele edite.  

Este, bineînţeles, logic ca volumele şi studiile tipărite să se întemeieze pe o suită de 

încercări şi însemnări anterioare, contemporane sau chiar ulterioare (în acest din urmă caz fiind 

vorba mai mult de completări ce nu şi-au găsit locul sau nu au beneficiat de o cristalizare a 

formulei de exprimare potrivită până la momentul tipăririi operelor respective). Important este ca 

toate aceste însemnări personale să fie redescoperite, expuse şi încadrate tematic, astfel încât, 

până la urmă metoda, concepţia şi discursul istoric să poate fi vizualizat într-o manieră unitară. 
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