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Harieta Mareci  
 

Când se încearcã reconstituirea, din �fapte mãrunte�, a unei vieþi de om, când 

documentaþia râvnitã se vãdeºte insuficientã, când nu existã însemnãri sub forma memoriilor, iar 

amintirile se estompeazã, corespondenþa devine un câºtig real pentru cercetãtorul dornic sã 

gãseascã rãspunsuri, sã înlãnþuie amãnunte, sã refacã tabloul existenþei comune, cotidiene. Cu 

plusuri sau minusuri, cu exagerãri sau reþineri mai mult sau mai puþin conºtiente, scrisorile rã-
mân acele documente ce înlesnesc conturarea portretelor umane, a caracterelor, conduitelor, îm-
prejurãrilor, evenimentelor, emoþiilor sau neliniºtilor cunoscute ori trãite de cãtre semnatarii lor. 

Pornind de la aceste consideraþii, am considerat necesarã readucerea în atenþie a zestrei 

epistolare lãsate posteritãþii de Teodor Bãlan, prin intermediul unui fragment din corespondenþa 

ineditã purtatã de istoricul bucovinean cu mai tânãrul sãu confrate, profesorul Nichita 
Adãniloaie. Setul de mesaje relevã relaþia statornicitã între doi intelectuali de aleasã þinutã, pe 

care nici distanþa ºi nici apartenenþa unuia la o altã generaþie decât a celuilalt nu i-a împiedicat sã 

dialogheze ºi sã colaboreze. 
Fãrã a intenþiona o revenire asupra biografiei lui Teodor Bãlan ºi nici asupra traiectului 

devenirii ca specialist a destinatarului celor mai multe dintre documentele ce urmeazã, profesorul 

Nichita Adãniloaie
1, dorim doar sã fixãm reperele sau cadrul în care aceste epistole au fost 

redactate, expediate ºi primite, pornind de la ideea cã încã înainte de anul 1960, istoricul 

bucovinean, stabilit la Gura Humorului, se confruntase cu pasivitatea ºi cu ignoranþa, în formele 

lor cele mai diverse. Era perioada în care apariþia unor studii semnate de cãtre Bãlan fusese 

tergiversatã, iar eschivãrile ºi modalitãþile de a ocoli respingerea categoricã generaserã o situaþie 

de-a dreptul ingratã. De pildã, Sistemul fiscal din Moldova pânã în secolul al XIX-lea � proiect 
generos, dacã nu chiar �Lebenswerk-ul� istoricului, aºa cum avea sã se consemneze într-una 
dintre epistole2 - i se returnase autorului, fãrã ca refuzul editãrii sã fie imediat ºi clar exprimat, 

motivându-se, mai întâi, interpretarea incompatibilã cu cea a altor specialiºti3, apoi invocându-se 
�lipsa studiilor de specialitate din literatura marxistã�

4 ºi faptul cã bibliografia consultatã se 

oprea la anul 19395. La fel se procedase ºi cu manuscrisul studiului Vornicelul ºi vãtãmanul, a 
cãrui apariþie fusese confirmatã de cãtre academicianul Andrei Oþetea, în numãrul 3/1957 al 

revistei �Studii ºi materiale de Istorie medie�
6, dar care risca sã �muncezeascã prin sertare ca 

hârtie netrebnicã�
7. 

Aºadar, în peregrinãrile sale la Bucureºti, în încercarea de a afla ce alte �corecturi� ori 

�completãri� mai erau necesare pentru ca monografia Câmpulungului Moldovenesc sã vadã, în 

sfârºit, lumina tiparului
8, Teodor Bãlan i-a întâlnit pe câþiva dintre cei ce aveau sã-i devinã 

colaboratori pentru urmãtorii ani. Printre ei se numãra Nichita Adãniloaie, ºeful secþiei de istorie 

modernã a românilor din cadrul Institutului de Istorie �Nicolae Iorga�
9, el însuºi bucovinean, 

originar din Plaiul ªarului. 
Rânduielile neînþelese ale soartei au fãcut ca cei doi sã exploateze, ani de zile, 

beneficiile dialogului scris, singurul în mãsurã sã reducã distanþele, sã pãstreze activ schimbul de 

idei ºi sã poarte cu el, peste timp, imaginea istoricului dispus sã împãrtãºeascã din acumulãrile 

sale (prin iniþiativa de a ceda dublete din lucrãrile publicate), din cunoºtinþe (fãcând trimitere 

directã la surse bibliografice), din intenþii (neastâmpãrul creator la cei 79 de ani îndemnându-l sã 
solicite noi documente pentru colecþiile sale), dar ºi din frustrãrile legate de soarta manuscriselor 

trimise spre publicare. 
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Datând din anii 1963-1966, cele 11 scrisori inedite (8 puse nouã la dispoziþie, cu 

generozitate, de cãtre profesorul Nichita Adãniloaie, iar 3 provenind din fondul personal Teodor 
Bãlan aflat la Arhivele Statului  din Suceava)10 vorbesc despre încurajare ºi solidaritate, despre 

cunoaºtere ºi informare reciprocã, despre bucurii ºi neliniºti ºi tot ele recompun efigia 

cercetãtorului rãmas fidel chemãrii sale, mesei de lucru ºi documentelor ori lucrãrilor de pe ea. 
 

* 
1. 

        (carte poºtalã) 
G[ura].H[umorului]. 15/VIII 63 

  Mult Stimate D-le Adãniloaie! 
 Te rog sã binevoieºti a-mi comunica lista lucrãrilor mele pe care le posezi, ca sã-þi 

pot trimite cele pe care nu le ai. 
Mulþumindu-þi pentru vizita care m-a onorat, rãmân al Dumitale, 
     T. Bãlan 
 

2. 
        Gh. 5/XI 1963 
 Mult Stimate Domnule Adãniloaie! 
 Confirm primirea scrisorii D-tale din Craiova cu data de 30 oct.a.c. 
 Voiam de mult sã-þi trimit a doua serie de lucrãri ale mele. Dar bãnuind cã eºti 

�pe teren�, am aºteptat pânã voi primi dela D-ta un semn de viaþã. 
 Cãrþile pe care încerc sã þi le trimit sunt: 

1. Din corespondenþa lui Mihail Kogãlniceanu cu fraþii Hurmuzachi 1840-
1865. 

2. Câteva documente bistriþene, 1946, scoase din Muzeul Brukenthal din 
Sibiu. 

3. Rãscoala þãranilor din ocolul Cplgului moldovenesc din 1805. 
4. Der Ursprung der Familie Constantinovici-Grecul, 1930. 
5. Forum Nobilium din Bucovina 

Nu le voi trimite decât atunci când vei sosi la Suceava-Gurahumor, sau când voi ºti cã 

Te-ai aºezat definitiv la Bucureºti. 
În ce priveºte reforma agrarã din Bucovina din anul 1848, îþi atrag atenþia asupra lucrãrii 

mele intitulatã: 
�Împãmântenirea þãranilor din Bucovina din anul 1848� 
apãrutã în �Convorbiri Literare� Anul LXXVII nrl. 2, februarie 1944 pag 206-222. 
Sã nu treci este ea, f[iin]dcã aduce material nou inedit. 
În aceastã lucrare este citatã toatã bibliografia. 
Fiindcã te afli la Craiova adaog o rugãminte: 
Într-unul din numerele �Arhivei Olteniei� a fost publicatã o scrisoare a deputatului þãran 

din Bucovina din 1848, anume Miron Ciupercovici. N-am apucat s-o copiez. Se poate sã fie ºi 

douã scrisori ale lui. Te rog sã fii atât de bun ºi sã-mi copiezi aceastã scrisoare sau aceste 

scrisori, cu indicaþia locului unde se gãsesc publicate. Am nevoie de ele. 
Cu acest prilej îþi atrag atenþia, cã aceastã scrisoare a lui Miron Ciupercovici nu este 

identicã cu studiul lui T.G. Bulat intitulat: �O danie domneascã urmatã de o insurecþie þãrãneascã 

în munþii Sucevei ºi o jurisprudenþã a Domnului Moldovei din 1810�, apãrut în �Arhivele 

Olteniei� an III, nr. 3 iulie-septembrie 1931, p. 149-173. 
Aceastã din urmã lucrare a lui Bulat a fost acum folositã de mine în Istoricul meu despre 

C[âm]p[ulun]gul Moldovenesc. Deci nu am nevoie de ea. 
Cu mari mulþumiri anticipate ºi cu salutãri prieteneºti 
Al D-tale 
T. Bãlan 
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 3. 

 6.X.1963* 
Stimate tov. profesor, 

Revenit de curînd în Bucureºti, dupã o absenþã de 6 sãptãmîni, am gãsit scrisoarea dvs. 

care mã aºtepta de mult timp. Amabilitatea dvs. de a-mi oferi unele lucrãri proprii, nu poate decît 

sã mã bucure. De altfel, ca istoric, mã intereseazã, în mod deosebit, trecutul sbuciumat al regiunii 

despre care dvs. aþi scris, cu competenþã, regiune în care am vãzut ºi eu lumina zilei. Pãcat însã 

cã despre aceastã provincie istoricã atît de frumoasã s-a scris prea puþin în ultimii 20 de ani. 
Dacã timpul îmi va permite voi încerca, în viitor, sã-mi aduc ºi eu modesta-mi contribuþie la 

lãrgirea bibliografiei necesare unei istorii a Bucovinei. Începutul l-am fãcut cu împroprietãrirea 

din 1921, lucrare ce va apãrea, anul acesta, în revista �Studii�. 
În privinþa lucrãrilor dvs. trebuie, cu regret, sã mãrturisesc cã nu posed, în biblioteca 

mea decît urmãtoarele: 
1. Fraþii George ºi Alexandru Hurmuzachi ºi ziarul �Bucovina� (1924) 
2. Documente bucovinene, vol.III, 1573-1720 (1937) 
3. Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc (1960) 

Dacã mi-aþi putea trimite unele lucrãri, din celelalte, în cazul cã aveþi mai multe 

exemplare, v-aº rãmîne îndatorat. 
Multe salutãri ºi urãri de sãnãtate dvs. ºi soþiei dvs. 

N. Adãniloaie 
 

* Arhivele Naþionale Suceava, Fond personal Teodor Bãlan, pachet III, doc 1, f.1-2, orig. 
 

4. 
 Dragã Domnule Adãniloaie! 
 La scrisoarea D-tale din 6/X a.c. Îþi trimit urmãtoarele lucrãri ale mele, pe care le-

am gãsit într-una din lãzi ce se gãsesc în pod: 
1. Suprimarea miºcãrilor naþionale din Bucovina, 1923. 
2. Teodor Racoce ºi Cherstomaticul românesc, 1925. 
3. Berladnicii, 1928. 
4. Teodor Racoce: Cherstomaticul românesc din anul 1820, 1930. 
5. Vornicia în Moldova, 1931. 
6. Documente bucovinene, vol. I, 1507-1653, 1933. 
7. Rãspuns d-lui Constantin V. Dimitriu, 1935. 
8. Rolul lui Vasile Bodnarescu în preajma Unirii, 1938. 
9. Domnul Moldovei Grigorie Ghica ºi ziarul �Bucovina� 1850, 1943. 
10. Lãmurirea unei confuzii istorice, 1945. 

Pânã acum Îþi trimit aceste 10 lucrãri. Când va sosi primãvara ºi voi mai avea putinþa sã 
mã sui în pod, voi cãuta într-o a doua ladã. Poate gãsesc alte lucrãri, pe care þi le voi trimite. 

Îmi pare rãu cã nu am putut gãsi lucrãrile zise Noi documente câmpulungene ºi 
Documente bistriþene care, dupã cum vãd, te intereseazã în special. Deci sã aºteptãm sosirea 

primãverii. 
Între lucrãrile mele rãmase în manuscris se gãseºte una intitulatã: Conflictul pentru 

regiunea Dornei dintre Moldoveni ºi Bistriþeni, lucrare scrisã în baza documentelor gãsite în 

Ardeal. Noile documente gãsite le anexez la aceastã lucrare. Pãcat cã lucrarea aceasta nu poate 

vedea lumina tiparului. Ca dornean, ce eºti, lucrarea aceasta Te va putea interesa în special. Dar 

cum am întrerupt legãturile mele cu Bucureºtii, lucrarea va zace încã mult în arhiva mea 

particularã. 
Rugându-te sã-mi confirmi primirea lucrãrilor mele, rãmîn cu cele mai bune sentimente 

al D-tale 
    T. Bãlan 
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P.S. Vornicia în Moldova este lucrarea mea de docenþã, despre care N. Iorga a susþinut 

cã e model de lucrare. 
 

5. 
       [nedatatã] 
Dragã Domnule Adãniloaie, 
Mulþumesc pentru urãrile trimise cu prilejul Anului Nou, la care rãspund cu aceleaºi 

sentimente, dorindu-Þi multã bucurie ºi succes în stãruinþa D-tale. 
Îmi pare rãu cã n-ai gãsit scrisoarea lui Miron Ciupercovici în �Arhivele Olteniei�. 

Dupã cît îmi aduc aminte, scrisoarea aceasta a fost publicatã de Bulat. S-o fi publicat în altã 

revistã din Oltenia? Mi-ar pãrea rãu sã nu dãm de aceastã scrisoare. Mi-ar lipsi în colecþia mea 

de Documente câmpulungene. 
În �Arhivele Olteniei� anul III nr 3, iulie-sept 1931, pag.149-173 Bulat ºi-a publicat 

articolul despre insurecþia þãrãneascã din munþii Sucevii, iar scrisoarea lui M. Ciup[ercovici] stã 

în legãturã cu aceastã rãscoalã. 
În urma promisiunii ce Þi-am fãcut-o, am fãcut un mic pachet conþinînd urmãtoarele 

lucrãri ale mele: 
1. Din corespondenþa lui Mih[ail]. Kogãln[iceanu]. cu fraþii Hurmuzachi 
2. Câteva documente bistriþene 
3. Rãscoala þãranilor din ocolul C[âm]p[ulun]gului Moldovenesc din 1805. 
4. Forum Nobilium din Bucovina 

Aceste lucrãri sunt menite D-tale, dar nu le-am expediat pânã nu primesc o veste dela 

D-ta cã Te afli acum acasã. 
Pot sã le expediez acum? 
Aºtept avizul D-tale. 
Întreb dacã, din când în când, a[i] fi dispus sã mã serveºti cu copii de documente. Þi-aº 

fi foarte mulþumitor ºi ai face un mare servici ºi ºtiinþei romîneºti. 
Trimiþîndu-Þi D-tale ºi soþiei D-tale toate gândurile mele cele bune, rãmîn al D-tale 

Teodor Bãlan 
 
 

6. 
14. I. 1964* 

 
  Stimate Domnule Profesor, 
Eu mai stau în Bucureºti cel puþin 2 sãptãmîni, dupã care voi face o nouã deplasare pe la 

arhivele din nordul Moldovei (Iaºi, Botoºani, P. Neamþ, Fãlticeni, Suceava). Deplasarea aceasta 

va dura cam o lunã ºi e tot în legãturã cu reforma agrarã din 1864. De obicei eu fiºez sau rezum 

materialele de arhivã ºi numai pe acele deosebit de importante le copiez integral. 
 N-am înþeles din scrisoarea dvs. la ce fel de copii de documente vã referiþi. Ce 

probleme? Ce perioadã? Ce regiune? Din Transilvania ºi Bucovina am f. puþine documente 

inedite. Unele din acestea le-am folosit în lucrarea apãrutã în Studii 4/1963. 
Nu ºtiu care anume v-ar interesa. 
Revista Arhivele Olteniei s-a ocupat � prin îngrijitorii ºi autorii ei � ºi a publicat, în 

proporþie de 99%, materiale referitoare la trecutul Olteniei. Cînd cercetam la Craiova, am gãsit � 
îmi amintesc � ºi o scurtã însemnare a lui Bulat despre unele acþiuni din Bucovina; nici vorbã 
despre scrisoarea lui Miron Ciupercovici. Nu ºtiu în ce numãr era însemnarea respectivã. Acum 

am rãsfoit numerele menþionate de dvs., din nou. E necesarã o precizare: anul III al revistei nu e 

1931, ci 1924, iar 1931 e al X-lea an de apariþie. Am cercetat ºi anul III ºi X dar, la paginile 

respective (149-173), indicate de dvs., nu se gãseºte nici un articol semnat de Bulat, în privinþa 

insurecþiei þãrãneºti din munþii Sucevei. 
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Cînd voi dispune de puþin timp voi cerceta ºi alte publicaþii ale vremii ºi sper sã gãsesc 

pe undeva scrisoarea lui Ciupercovici. 
Multã sãnãtate, la revedere 

N. Adãniloaie 
* Arhivele Naþionale Suceava, Fond personal Teodor Bãlan, pachet III, doc 2, f.1-2, orig. 

 
7.  

 
Dragã Domnule Adãniloaie, 
Acum o lunã Þi-am trimis un pachet cu unele lucrãri ale mele. 
Întrucît n-am primit nici un rãspuns, Te rog sã binevoieºti a-mi confirma primirea. 
Cu multe salutãri ºi cu dorinþa de a ne revedea, rãmân al D-tale 

Teodor Bãlan 
 Gura Humorului 3/III 1964        
 

8. 
 

10.III.1964* 
 Stimate Domnule Profesor, 
 Am primit de mai bine de o lunã lucrãrile trimise de dvs. De la poºtã mi s-a dat sã 

completez o adresã cãtre dvs. prin care se confirma primirea lor din parte-mi. Am completat-o ºi 
vi s-a expediat dvs. Se prea poate ca ea sã nu fi ajuns la Gura Humorului. 

Întrucît am plecat apoi din Bucureºti am lãsat ca un rãspuns mai amplu sã vã dau la 

întoarcere. Prin Moldova de nord n-am mai ajuns. Poate prin mai sau iulie sã pot cerceta ºi 

arhivele de acolo. Cu zece zile în urmã, întâlnindu-mã cu profesorul Bulat, l-am întrebat dacã 

ºtie ceva de scrisoarea lui Miron Ciupercovici; unde ºi în ce revistã a apãrut? El mi-a spus cã a 

publicat unele documente bucovinene în Revista istoricã. Am cercetat revista respectivã ºi am 

gãsit în nr. XI, 2 documente, dar care erau altele, din 1782, în legãturã cu hotãrnicia unor moºii 

din Bucovina, proprietãþi ale Mitropoliei Moldovei. 
Prof. Bulat m-a întrebat ce mai faceþi ºi m-a rugat sã vã transmit salutãri ºi urãri de 

sãnãtate din parte-i. Aceleaºi urãri le aveþi ºi din partea mea, împreunã cu mulþumiri pentru 

lucrãrile trimise ºi cu omagii ºi sãrutãri de mîni soþiei dvs. 
   

Prof. N. Adãniloaie 
 

* Arhivele Naþionale Suceava, Fond personal Teodor Bãlan, pachet III, doc 3, f.1-2, orig. 
 
 

9. 
      Gh. 19 ian. 1964. 

 
Mult Stimate Domnule Adãniloaie, 
Rãspund la scrisoarea Dtale din 14 ian. a.c. primitã ieri. 
Întrucât scrisoarea lui Miron Ciupercovici nu se poate gãsi, ar fi bine sã renunþi la ea. Ea 

îmi trebuia numai pentru completarea volumului meu de documente câmpulungene, încã 

nepublicate. 
Nu greºesc dacã susþin cã aceastã scrisoare a apãrut în �Arhivele Olteniei�. 
Dar sã-i dãm pace, sã doarmã liniºtitã. 
În ce priveºte reforma agrarã din 1864, în Arhivele Statului din Suceava nu vei gãsi 

material, întrucât în Bucovina împãmântenirea þãranilor a avut loc între anii 1849-52. Dar se 
poate încerca, întrucât în Arhivele din Suceava au fost depozitate documente din satele 
regãþeneºti aparþinãtoare astãzi Regiunii Suceava. 
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În ce priveºte Reforma agrarã din Bucovina din anul 1849 etc. vei gãsi material în 

studiul meu intitulat: Împãmântenirea þãranilor din Bucovina din anul 1848, apãrut în 

�convorbiri Literare�, Anul LXXVII, nr. 2, februarie 1944, pag. 206-222. 
Nu ºtiu la ce copii de documente Te-ai referit D-ta în scrisoare! Nu-mi aduc aminte sã-þi 

fi cerut asemenea copii. 
Dacã e vorba de copii de documente atunci ar veni în vedere unele documente din 

Biblioteca Academiei, pentru care am notat cotele lor. Dacã ai avea bunãvoinþa sã mi le copiezi, 

aº fi fericit. 
În anexã îþi trimit unele din lucrãrile mele pe care Þi le-am promis. 
Sunt bucuros sã aflu cã în luna ce vine vei abate prin meleagurile noastre. De pe acum 

Îþi spun cã sunt bucuros de revedere. 
Cât despre copiile documentelor ce mi-ar trebui, iatã unele din dorinþele mele: 

1) 1551 mart[ie].21 Vaslui: Dania mitrop[olitului]. Gregori cãtrã mãn[ãstirea] Voroneþ 
Acad. Rom. peceþi 175 orig slavon. 

5. 1615 apr[ilie]. 16: Mãn[ãstirea] Suceviþa, satul Negoeºti 
ac. Rom. Doc LXI/22.orig.slav. 

6. 1597 12/VII: satul Horodnic se dãruieºte mãn[ãstirii]. Suceviþa 
Copie slav. Arh. Stat. Bucureºti M-rea Coºula IV/7 

7. 1605 11/VII: Satul Baliþa ptr. mãn[ãstirea]. Voroneþ 
Copie slavã. Arhiv. Stat. Buc., Depuneri sub aceastã datã. 
Deocamdatã atâta. 
Sper ca o sã-þi trebuiascã unele din broºurile pe care Þi le trimit. 
Cu cele mai alese sentimente, 
Al D-tale 
  T. Bãlan 
 

 
10. 

 
Dragã Domnule Adãniloaie, 

Spre mare mai surprizã ºi bucurie în ziua de 1 ian.a.c. factorul poºtal mi-a adus pachetul 
cu studii trimis de Domnia Ta. 

Îþi trimit mulþumirile mele pentru atenþia pe care mi-ai arãtat-o ºi sunt sigur cã mã voi 

putea servi cu folos de studiile trimise. 
Dorindu-Þi un An Nou fericit, ferit de nevoi ºi de neplãceri, rãmîn al Domniei tale 
Cu prietenie 
Teodor Bãlan 
 
Gura Humorului, 2 ian. 1965. 
 

11. 
   18.III.66 

Mult Stimate Domnule Adãniloaie! 
Am primit ieri un colet cu urmãt.cãrþi scrise de D-Ta: 

1) Formation de l�etat national roumain. 
2) Unirea Principatelor Române 
3) Omagiu lui P. Constantinescu-Iaºi 
4) Nouvelles etudes d�histoire 
5) Studii ºi articole de istorie vol VI ºi VII 

M-am bucurat foarte mult primindu-le. 
Îþi mulþumesc f. mult pentru atenþia pe care mi-ai arãtat-o. Nu ºtiu cu ce m-aº putea 

revanºa. 
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Le voi citi pe rând. 
Cu acest prilej îmi vei da voie sã mã adresez cu o rugãminte. 
Acum 6 ani, adecã în 1960, Academia mi-a cerut lucrarea: Sistemul fiscal în vechea 

Moldovã pânã în secolul al XIX-lea. 
I-am trimis-o, iar dupã douã sãptãmâni mi s-a înapoiat lucrarea cu observarea jignitoare, 

cã, întrucît altul scrie despre acest subiect, vã înapoiem lucrarea. 
Am rãspuns cã o lucrare se înapoiazã dacã e greºitã. Întrucât nu mi se indicã nici o 

greºealã, gestul fãcut faþã de mine m�a jignit. Iar o lucrare de mare dimensiuni ca a mea nu se 
poate recenza în 2 sãptãmâni, deci ea n-a fost recenzatã, ci simplu respinsã. Întrucât lucrarea mea 

este cea mai voluminoasã ºi mai importantã pe care am scris-o, am þinut sã rup legãturile cu 

acele cercuri care au înþeles sã se poarte astfel cu mine. Nu sunt nici elev de liceu, lucrarea cãruia 

trebuie clasificatã de profesor, nici nu sunt la începutul carierei mele de istoric, cãruia i se poate 

spune cã nu ºtie scrie. Astfel am fost silit sã mã retrag ºi sã nu mai solicit nici o publicare, nici sã 
trimit la cerere lucrãri de ale mele. 

Rugãmintea mea e, ca sã binevoieºti a cãuta care este lucrarea care a fost preferatã 

lucrãrii mele, iar dacã a fost publicatã rog sã mi se indice titlul ºi autorul ca s-o pot procura la 
Cartea prin poºtã. 

A doua rugãminte este: Acum 5 ani am trimis D-lui Oþetea lucrarea mea: Vornicelul ºi 
vatamanul. De atunci am cerut-o sã mi se restituie; mi s-a promis, dar nu mi s-a restituit. Doresc 
s-o primesc, ptr. cã n-am scris-o sã muncezeascã prin sertare ca hârtie netrebnicã. Rog sã 

binevoieºti a interveni la Dl. Oþetea ca sã mi-o restituie. 
Mulþumindu-Þi încã odatã pentru prietenescul gest ce l-ai fãcut faþã de mine, Îþi trimit 

multe salutãri ºi rãmîn al Dtale 
 
Teodor Bãlan 
 
18.III.1966 

 
 

 
Résumé 

 
Tout en considérant nécessaire la remise en question de la dot épistolaire laissée à la 

posterité par Teodor Bãlan, l�auteur se propose de présenter un fragment de la correspondance 

inédite de l�historien de Bucovine avec son plus jeune confrère, le professeur Nichita Adãniloaie. 
Leurs messages relèvent la relation établie entre deux grands intellectuels, que ni la distance ni 

l�appartenance à des générations différentes ne les ont pas empêché à dialoguer et à collaborer. 
Datant des années 1963-1966, les 11 lettres inédites parlent de l�encouragenemt et de la 

solidarité, de la connaissance et de l�information réciproque, de joies et des inquiétudes. Elles 

recomposent, aussi, l�effigie du chercheur resté fidèle à sa vocation, à sa table de travail et aux 

documents ou aux oeuvres qui s�y trouvaient. 
 
 
 

NOTE: 
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2 Pavel Þugui, Scrisori primite de la Teodor Bãlan, în �Codrul Cosminului�, serie nouã, 1996, nr.2 (12), 
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5 Ibidem, p. 457. 
6 Vasile Gh. Miron, Mihai ªt. Ceauºu, Scrisori de la C.C. Giurescu, M.I. Kogãlnicenu, A. Oþetea, S. 

Puºcariu, R. Rosetti, I.E. Torouþiu cãtre Teodor Bãlan, în �Suceava�, XI-XII, 1984-1985, p. 335. 
7 Vezi scrisoarea nr. 11. 
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