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IN MEMORIAM MIHAIL MACREA

Mihail Macrea provine dintr-o zon� binecuvântat� pentru cultura român�, din 
împrejurimile Sibiului, unde au v�zut lumina zilei �i Ioan Lupa�, D.D. Ro�ca, Ioan 
Moga, Onisifor Ghibu �i Andrei O�etea. Cel pe care-l omagiem ast�zi s-a n�scut la 
S�cel, la 19 iulie 1908.

Dac� Pârvan e întemeietorul, în 1919, a �colii de istorie antic� �i arheologie 
la universitatea româneasc� din Cluj, împreun� cu o pleiad� de istorici, arheologi 
�i � lologi clasici veni�i de peste mun�i – D.M. Teodorescu, Emil Panaitescu, G.G. 
Mateescu, �t. Bezdechi �i Theodor Naum – Mihail Macrea face parte din a doua 
genera�ie de istorici ai antichit��ii, format� deja la Cluj.

Înc� student, Mihail Macrea începe în 1929 cercetarea �tiin�i� c� în domeniul 
numismaticii, la atunci întemeiatul Institut de Studii Clasice al Universit��ii. Dup� o 
licen�� luat� magna cum laude cu teza Circula�ia monetar� în Dacia, tân�rul Macrea 
e trimis la �coala Român� din Roma, cum era cunoscut� în acei ani Accademia 
di Romania. Acolo î�i des�vâr�e�te preg�tirea între 1931 �i 1933, în chiar vremea 
inaugur�rii edi� ciului construit de Petre Antonescu. În anii ’30, printre tinerii forma�i 
la Roma se g�seau Octavian Floca, Nicolae Lascu, Dionisie Pippidi, Ion Iosif Russu, 
ca s�-i pomenim doar pe câ�iva dintre cei repede a� rma�i în cercetarea antichit��ii. 
În 1937 devine doctor cu teza Contribu�ii la studiul trofeului în arta roman�, subiect 
pe care-l preg�tise la Roma.

Revenit la Cluj, parcurge treptele ierarhiei universitare �i academice, la 
Institutul de Studii Clasice, la Muzeul acestuia �i la Universitate, ca �ef de sector la 
Institut, conferen�iar universitar din 1948 �i profesor din 1964. 
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Cel care scrie aceste rânduri s-a num�rat printre studen�ii ce i-au purtat pe 
umeri sicriul în care fusese adus din Germania în toamna lui ’67, c�ci a murit ca un 
soldat la datorie, în momentul întoarcerii de la un congres de studii clasice. Avea 
doar 59 de ani.

La centenarul na�terii sale se cuvine s� ne întreb�m: ce a însemnat Mihail 
Macrea în peisajul istoriogra� c al epocii �i ce r�mâne valabil din opera sa?

A început ca numismat, disciplin� pe care n-a abandonat-o cu totul, chiar dac�, 
treptat, s-a îndreptat spre arheologie �i istorie a antichit��ii daco-romane în general. 
A f�cut cercet�ri arheologice de tân�r, cu mijloacele �i tehnica de s�p�tur� atunci la 
mod�. Desigur, �coala arheologic� interbelic� de la Cluj nu se ridica la nivelul celei 
de la Bucure�ti, la Cluj lipsea un Ion Nestor ori un Vladimir Dumitrescu. Mihail 
Macrea nu a f�cut parte decât incidental din largile colective de cercetare de la cet��ile 
dacice din Mun�ii Or��tiei ori din colectivul de la Ulpia Traiana, s�p�turi conduse 
de Constantin Daicoviciu. Acestea erau �antierele de „top” ale Clujului interbelic 
�i postbelic. Macrea �i-a îndreptat cercetarea de teren spre dou� direc�ii: arheologie 
dacic� �i arheologia epocii romane. Prin urmare, a f�cut s�p�turi la Bologa, Râ�nov, 
C�pâlna, Mehadia, Porolissum, Bre�cu, Inl�ceni, Arpa�u de Sus, Ca�ol�, Calbor �i 
Buciumi, a�a încât publica�iile sale se refer� la epoca dacic� clasic� �i mai ales la 
epoca roman� în Dacia. Perioada postroman� nu a lipsit din preocup�rile sale, dar a 
r�mas pe plan secund.

Bibliogra� a sa nu este prea vast�. În 44 de ani, între 1932 �i 1976, au ap�rut 
75 de lucr�ri semnate de el singur ori în colaborare. Din acestea, în timpul vie�ii 
sale, a publicat 65, pân� în 1967. Desigur, a�a erau vremurile, când nu exista goana 
dup� cât mai multe articole, când nu exista ISI, când nu se num�rau pagini, când 
important era ce publicai, nu cantitatea, �i nici – pân� la un punct – în ce revist� 
publicai. Rezultatul este c�, propor�ional cu num�rul de lucr�ri publicate, foarte mult 
din bibliogra� a sa este util �i ast�zi. Nu a crezut de cuviin�� s� publice � ecare ciob, 
� ecare cui de � er descoperit în s�p�tur�. Când, în primii ani dup� r�zboi, a trebuit 
s� �in� un curs universitar de istorie universal�, cu greu a consim�it la multiplicarea 
întâiului fascicol, despre principatul lui Augustus, numai pentru uz intern, la cererea 
studen�ilor, c�ci nu considera c� este o lucrare încheiat� �i demn� de a �  publicat�. 
Mihail Macrea nu f�cea parte din aceia dup� a c�ror dispari�ie nu r�mâne nici un 
manuscris prin sertare. A propos de sertare, dat� � ind �i moartea sa subit�, aluziile 
pe care le face Macrea în publica�ii, cum c� este înaintat cu lucrul la o carte despre 
armata roman� în Dacia, ne îndeamn� s� ne întreb�m pe la ce colaboratori �i elevi 
„credincio�i” magistrului au ajuns noti�ele �i manuscrisele sale ?

Lucrarea fundamental� a lui Mihail Macrea e Via�a în Dacia roman�, ap�rut� 
postum, în 1969. A fost prima sintez� din istoriogra� a româneasc� ce privea întreaga 
provincie, a fost cea mai complet� lucrare despre Dacia roman� �i a r�mas pân� azi, 
la aproape patru decenii de la apari�ie, o carte fundamental�. Cum cercetarea nu st� 
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în loc, pentru unele chestiuni tratate în carte exist� acum informa�ii în plus, uneori 
importante, în alte privin�e s-a schimbat în timp, � re�te, viziunea istoriogra� c�. Este 
limpede acum c� necropolele de la Ca�ol� �i Calbor nu sunt dacice. N-a� îndr�zni îns� 
s� a� rm c� Mihail Macrea a for�at nota, f�cându-le dacice cu rea credin��; eroarea 
�ine, mai degrab�, de nivelul cuno�tin�elor din epoc�. În cea mai mare parte, cartea 
din 1969 este valabil� �i acum. Acesta este succesul postum al str�daniei, al muncii 
con�tiincioase, uneori în condi�ii de s�n�tate precar�.

Mihail Macrea nu a f�cut concesii politice. Este adev�rat c�, nede�inând func�ii 
r�sun�toare, asupra sa nu se exercitau nici presiuni de aceast� natur�. Nu a scris la 
comand�, cel pu�in nu în sensul la care au consim�it unii istorici dup� al Doilea R�zboi 
Mondial. Mica sintez�, bro�ura din 1943, La vita romana in Transilvania, �inând 
seama de vremurile tragice în care ap�rea, chiar �i de limba în care era publicat�, 
poate �  considerat� ca � ind destinat�, f�r� îndoial�, �i propagandei externe. Dar ce 
mijloc onest �i, din p�cate, � rav, de a combate nedreptatea de la Viena ! 

Mihail Macrea a revenit, în câteva rânduri, asupra caracterului st�pânirii 
romane în Dacia ajungând, în Via�a în Dacia roman�, la o pozi�ie echilibrat� cu privire 
la civiliza�ia roman� implantat� într-un teritoriu cucerit. În viziunea lui Macrea, 
echilibrat� a fost �i „balan�a” etnic� – daci �i romani – din procesul etnogenezei 
române�ti. Dup� moartea sa, în anii ’70 �i ’80, unii istorici români, care n-au prea 
contat nici atunci, iar acum au fost uita�i de tot, au înclinat foarte mult aceast� balan�� 
spre traco-dacism.

Rela�iile interumane din breasla arheologilor �i istoricilor se n��teau �i se 
între�ineau atunci, ca �i acum, dup� chipul moral al � ec�ruia. Nu lipseau nici atunci 
amici�ia �i inamici�ia, vanit��ile, frica de superior, lingu�eala, calomnia cras�, mica 
bârf� pseudoinocent�. Mihail Macrea a avut respectul cuvenit fa�� de Constantin 
Daicoviciu, mai mare ca el cu 10 ani. Dar n-a preluat idiosincraziile acestuia, m�car 
c� era înregimentat în breasla clujean� din cl�direa muzeului, fort�rea�a cu curte 
interioar� unde st�pân absolut, senior medieval, era Constantin Daicoviciu. Mihail 
Macrea chiar a locuit, pân� la sfâr�itul vie�ii sale, ca �i al�i colegi, în cl�direa muzeului 
clujean. A dat spre lectur� manuscrisul c�r�ii sale lui Dumitru Tudor, pe care se vede 
c�-l pre�uia, �i nu s-a s� it s� apeleze în acela�i sens la un coleg mai tân�r, Hadrian 
Daicoviciu.

La centenarul na�terii sale �i la pu�in timp dup� împlinirea a 40 de ani de când 
�i-a sfâr�it via�a, Mihail Macrea r�mâne o � gur� luminoas� a istoriogra� ei române�ti. 
Nu e un zeu coco�at pe un soclu, de unde statuia se sf�râm� când se clatin� soclul, e 
un om pre�uit pentru ceea ce ne-a l�sat, o pild� de via��, o pild� de abnega�ie pentru 
profesie. De câte ori deschidem Via�a în Dacia roman� s� avem �i un gând bun �i 
senin pentru Mihail Macrea.

Mihai B�rbulescu


