Profesorul N. BANESCU
In ziua de 10 septembrie 1971 a plecat dintre eei vii N. Băn esc u unul.
(lintre marii bizantillologi lle care i-a avut ţara noastră. In indelungata sa viaţă .
N. Rănescu a fost un model ele comportare c ivi că· şi lJl"obitate profesională. Cercetător pasionat al trecutului , N. Bănesc u a lă sat ş tiinţei romfmeşti ca. moştenir e o
vastă opcră remar cab il ă atit prin gama lar ~ă a s ubiectclor tratate cit ş i prin C'JilcIuziiJe pe care le cuprincle.
N. Bănescu s- a. născut la. CăIăraşi. În ziua de 16 dec. 18;8 - ca fiu al avocatului Petre Bănescu. Copilăria şi - a. petrecut-o la Găieşti; liceul l-a făcu(. la
Colegiul Sf. Sa va. din Bucureşti. Ca student al facultăţii de litere şi filosofie, di'il
cadrul Universităţii din Bueureş~ el a audiat, între altele, cursurile cclebrilor dascăli a.i vremii: B. P . Haşdeu, D. Onciul, Ov. Densuşianu, N. Iorga. Gr. TocilcSCll.
Pregătirea. ştiintifică şi-a dcsă.vîrşit - o la MUnchen. unde l- a avut ca llrofesor Ile
c unoscutul bizantinist. August Heisenberg, el în s u ş i elevul nu mai puţin cunoscutului K. Krumbachel'. In anul 1914, N. Rănescu obţine titlul de doctor cu men-·
ţiunea

magna cum la ude.

Imediat după terminarea. primului război mondial, b care a participat în
ca.litate de ofiţer, N. Băneseu este numit titularul catedrei de Bizantinologie din
cadrul Facultăţii de litere şi filosofie a Universităţii cIujene. Aici, la Cluj, recunoscîndu-i-se meritele pedagogice şi profesionale, i se încredinţează, pe rind, funcţiile dc vice-decan. (lecan, l>l'orector şi rector.
In anul 1919 este ale., membru coresl)ondcnt al Academiei Române, iar in
anul 1920 Universitatea elin Atcna îi confe.ră titlul de doctor honoris causa. In
193R este ales membru activ al Academiei şi tot în acel an e chemat la BUCUl·e.ş{i
pentru a ocunO\ cated.a d e bizantinologie din ca.drul Facultăţii de litere şi filosofi e.
In 1947 a ieşit la pensie.
In 1961. al XII-lea Congres Internaţional de St·udii bizantin e il aleg-e vicepreşedinte d(' onoarc, calitate reinoitâ şi de cel de-al XIII-lea Congres Int.ernaţional de Studii hizant·in<" ale <:ărui lucrări s-au desfăşurat in anul 1966, la Oxford . In anul 1964, cu prilejul constituirii Societăţii române de studii bizalltine•.
N. Bănescu este designat ca. preşedinte de onoare al acesteia şi tot în acel an,
cu ocazia manifest.ă r ilor privind centenarul Univcrsităţ.ii din Bucureşti, i se decer -·
nează titlul de prOfesor emerit.
N. Rănescu a fost intre anii 1913 şi 1964 corespondentul pcntru România
al pres tigioasei reviste Byzantinische Zeitschrift. In acelaşi timp a făcut l)a.rte din
comitetul de direcţie al revistei internaţionale Byzantion. La noi, în ţară, a, condus citva timp ,.Revista. Istorică" şi a făcut l)arte din direcţia lui " Revue histol'Îque du sucI - est europeen".
Ca profesor, N. Bănescu a căutat să însufle studenţilor nu numai pasiunepentru bizantinologie, ci şi dragoste şi devotament pen tru valorile mora le şi spirituale ale pO j)orului nostru.
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Inflex ibil în dispretul pe care-l avea fat.ă de tot ceea ce dezonora trad i ţiile
noastr(' naţionale, n -a p~(>gt"tat nici un moment pent.ru a v esteji politicianismul
v eros şi demagogia . Alături de marele său profesor N. Iorga - el s - a ridicat împotriva opresiunii sîngeroase din anul 1907. In amintirea noas tră va rămîne mereu
vie a titudin ea sa curajoasă împotriv a celor care l- au asasinat p e N . Iorga.
Opera lui ştiinţifică cuprinde subiecte dintre cele mai variate. N. Bănescu
.a abord a t teme de lit e ratură universală , oprindu-se cu precădere asupra marilor
tragcdj('n i greci (Eschyl, SQfocle, Euripide); a tratat teme privind literatura românească d in secolul trecut ; a cercetat unele probleme de gramatică şi literatură
b i zantină ; dar cea mai mare parte a aetivit:ăţii sale ştiinţifice a rezervat-o istoriei
poporului nostru . El este savantul care a scos la lumină date noi, necunoscute pină
atunci - referitoare la rela-ţiil e d i ntre regiunile dunărene şi cele al e Bizanţului .
Oprindu-se indc,HlI'OapC a~npra epocii bizantine, N . Bănescu - în chip necesar s -a ocupat de istoria Dobrogei dintre secolele VI- XIV. Intr- o suită Înh:eagă d e
lucrări JlUblicate în limba română si f ran ceză N. Rănescu a cercetat toate docu_mentel e literar,e privind situaţia socială, economi că, politică militară şi culturală
a ţinu turilor de la Dunărea de jos. Excelent cunoscător al limbii greceşti bizan tine el s -a ocupat şi cu descifrarea unor monumente s igilografice descoperite in
Dobrogea.
N. Bănescu este acela care a s tabilit lista Ii;ate panilor (conducătorilor) pro. " inciei bizan t in e Paristrion în ale căr ei graniţe era cuprisă , in veacurile X - XI.
şi Dobrog.e a . Tot el este acela care analizînd rolul pecenegilor la Dunărea de
jos .- a a juns la concluzia că năvălirea acestora nu a dus la dist.rugerea vieţii
economice şi politice din Dobrogea - aşa cum se credea pină atunci. N. Bănescu
a demo nstrat, odată pentru totdeauna, că în veacul al XI - lea, Dobrogea - departe
. de a fi
provincie răvăşită de năvălirca pecenegilor - a cunoscu t o mare prosl)(>ritate economic ă . Astăzi concluziil e lui, consemnatc în celebra sa lucrare " Les
, ducht~s b y zantins (le Paristrion (Paradounavon) et de Bulgaric" , sint cert ificate de
invesOga ţii1e arheologiee.
Din enumerarea lucrărilor lui N. Rănescu rezultă că cele mai import.ante
d intre ele sint rezervate trecu tului Dobrogei. Din a cest punct de vedere cI poate
fi socotit. - pe drept cuvint - un istoric al Dobrogei.
Iat.ă de ce disuariţia profesorului N. Bănescu ne provoac ă nouă celor care
ne ocupă m d e istoria Dobrog,e i - o profundă durere. Drept p rinos memoriei sale
aducem recunoştinţa noastră şi hot.ărîr('a de a merge i n cercetarea ştiinţifică p e
~ drumu~ile deslu ş ite de el.

°

PETRE DIACONU

LIS TĂ CUPRINZIND O PARTE DIN LUCRĂR I LE LUI N , BĂNESCU

L L es prem ters t emoignages byza ntins sur les Roumains au B as-Danube, B N J ,

ITI, (1 922), p. 287- 310.
2. La "Roma Nu ova" aIle foci d eI Danubio, R om a, 1923, 10 p . (Publica zion i
d cU' Instit.u to per l'Eu r opa O riental e. Roma S e con da scria .. L 'Europa Ori ent 3. le", III (1923), p . 580-585. Stud i su ll a R om ania, Napoli, 1923 , p . 95-1000).
3. Changem en ts politi qllcS d ans les B alk ans a pre s la conqll ete de l ' Empire bu l·
pare el e Samue l (l OIS). Nou v eat/x dll ch es byz antins : B ulgarie ei. Paristrion ,
BS H , X (1923), p . 4 9- 7 ~ ,
4. ell ' d u c byz antin du X I- e siecle: K ata kalon Kekawnenos, BSH, X I (1924),
p.25 -30 .
.). A propos des dllches byz antins ele Paristrion e t de Bldgarie, RhS Ee, I II (1926)
p. 22 1-325.
6. La domination byzantin e sur les regîolls du B as-Danllbe, BSH (Contr ibutions
iL rhistoire de Byza nce et d es pa ys pos t byzantins), X lII (1927) . p . 10- 22 .
7. S ccau byz antin in ed it trOHv e a Silis trie, BSH , X III (1927) , p. 23- 24.
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::8. La rom anite ele 1.a Dobr olldja iL travers les siecles . 'J"'l"avail prepal'e il l'occasion
du 5-c Congres inter national de thalassotherapie de B u c a l'est-Con stanţa (m ai
1928) Bucureşti, 1928, 20 p. + carte.
'9. Unbe1ca/l.llte Stat/hal.ter cler Themen Paristrion und Bulgarien: Roman Dio9(mes Ulld Nikeph01'os Botaneiates, in Festschrift A. Heisenberg zum 60, Geburstage gewidmet, BZ, XXX (1929/30) p. 439-444.
] 0. La qllestiO/l. du Paristrion ou conclusion d'lln long debat. Communication lue
6. l'Academie Roumaine. Seancc du 2 avril J932, Byz, VIII (1933), p. 277-308"
"Il. l\.Jm·e!e vornic Iordache Golescu, Bucureşti, 1935, 30 p. (Cu n oşti n ţe folositoa r e
SE:ria C. Din lumea largkl., N. 56).
12. PZombs byzanUns clecouDcrLs iL Silistrie, Byz, X, (1935), p. 601-606 (en eo11aboration avee P~ricle Papahagi).
13. Sc:eau inedIt d~ Katahalon, katepemo de Paraclounavon. Comm unication Iue
au V-e Congres international des etudes byzantines (Section d'archeologie)
tcnu aRom e (20- 27 sept.), EO, 35 (1936) , p. 405-4 08.
14. P(i1"er i nouă asupra lui Kekaumenos, MSI, III, t. XII, 1937, p. 273-282.
15 . Parac'una ·t;o n Paraelwwvis, Balcania, 1, (1938), p. 55-58.
16. Bizanţul şi romanitatea ele la Dunăr e a ele Jos (Discurs rostit la 25 mai 1938
în şerl inţă solemnă ... Cu răspunsul Domnului N . IOl"ga), Bucureşti ]938, 38 p.
(Aca.elemia română. Di scursu ri de 1"eeep ţi0, LXXII).
17. Fan.t.aisies et realite s historiqttes. (Reponse aux ,.Toponymical ancl HistoricaI
IVIiscellanies" ele M. Bromberg, Byz, XIII, (1938). p. 73-90.
18. Sc!'a'u de Demetrius Katakalon, katepano ele Paraclot/na vo ll , EO, XXXIX (l940),
p. ] 57-J60.
19. Dobrogea bizantină. Analele Dobrogei, XIX, (l938), 2, p. 25-59.
~O. Le th i!1ne de P aristrion ParadO!l1lOVOIl (Paradounavis). Les origines. Le nom ,
BSH, XXV ( 19'14), 2, p. 139-151.
~l. Dam polis Olt Diakelle? Un episodc de la guclTe bY7.antino-petcheneguc, BSH,
XV I (19-15). 2, p . 185-191.
22. Le d ew?/"al byzantin de Sucidava? BSH, XXV (1945), 2, p. 223-224 + 1
p lanche.
~3. Pomenirea lui Mircea cel Bălrin, RI, XXXIT (1946), p. 1-7.
'2-1. Le d eclin de Famagous/('. rin du roy allme ele Chypre. Notes et clocum ents.
TIucarcst. 1946, J 16 p. + 1 ca rte (Institut roumain d'etudes byzantines. Nouvelle serie: IV). (Ver'iion franr;aisc du n° 157, enrichie d\m copieux appencliee
de document~ inedits).
:::!;). Les duches byzantins de Paristrion ( Parad o ullar;on ) et de Bulgarie, Bucarest,
10·16, .193 j) . + 3 planch:;os ct 1 ('ade (In st itut roumain d'eludes byzaniines.
NO llve!le serie: 111 ).
~6. Nof(>s de sig illographie ct de P"oso pographie, BSH. XXVII. (1946). p. 42- 55 .
27. L'ancien Etat bulgare et les pays rottmains, TIucarest, 1947.
97 p. (Institut
roumain d'etudes bizantines. NOllvelle serie V).
28. Les jrontieres ele l'ancien Etat hul.gare, in Memorial Lou is Petit. Melanges
d'histoi rc et d'ar<:heologie byzan1ines, Bucarest, ]948, p. 4-14 (Archives de
rOrient ch l"etien , I.
29. "
" OCI.U : le premier habitat de la Horde d"Aspa rllch dans l a
1' e ţjio /1 du Danube . Byz, XXVIII, in Melanges Rodolphe Guilland. 1958 (1959),
p. 433-440.
30. lmpurat.ul .11Istinîan, MO, XIV (196 2) . 1-2, p. 13-22.
31. .4 propos de }3asife Apokapes, du c de Paradounav i.s (::: Paristrion). La notice
du moi ne Theodul e (1 0;')9), RE8EE, l, (1963) p. 155-]58.
32. DeHX et"Udes byzantines 1. Au/our de Kekaomeno s .. Il. La premiere attaque
russ c el e Constanlinople (860). REB. VI. (1948), 2, p. 191-198.
33. LJisPr-ica in primele veacuri ale Bizal1ţtdtti. Politica religioasli a lui AnastaSÎtIS T, MO, XIII (196 1), 4, p. 25-37.
~q. Din "istoria impel"iului bizantin; Petioada l>rotohizantină, MO. XXI (1969),5-6,
p. 355 -~86.
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