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PROFESORUL KEITH HITCHINS
(1931 – 2020)

Îi sunt dator pentru rândurile ce 
urmeazã în primul rând profesorului 
Glenn E. Torrey, care a fost primul meu 
învãþãtor în problemele româneºti, pen-
tru cã mi-a împãrtãºit amintirile despre 
profesorul Hitchins ºi despre momen-
tele de început ale studiilor fãcute de 
americani în România. Profesorul Torrey 
a aparþinut celui de-al doilea grup de 
bursieri americani din programul Ful-
bright, din 1961 – 1962. Mi-au fost de 
ase menea folositoare contribuþiile lui 
Hitchins (pp. 63 – 64) ºi Torrey (p. 140) în Liliana Ursu, Ioana Ieronim ºi Arhie-
piscopul Hrisostom, Sã vezi lumea cum o vãd ceilalþi, Bucureºti, Editura Vremea, 
2003; Keith Hitchins ºi istoria românilor (editor Nicoleta Sãlcudeanu), Vatra, Târgu 
Mureº, vol. 33 (2006), nr. 7, pp. 29 – 87; contribuþiile lui Keith Hitchins (pp. 50 – 
52, 139 – 149) în Remus Pricopie, Dorina Guþu, and Mihai Moriou, eds., Fulbright 
Ripple Effect on International Education (Efectele Fulbright asupra educaþiei pe 
plan internaþional; Bucureºti: Comunicare.ro, 2010); Vasile Puºcaº, Keith Hit-
chins: Honesty and the Writing of History (Keith Hitchins: onestitatea ºi scrierea 
istoriei), în Transylvanian Review, vol. 20 (2011), nr. 3, pp. 88 – 125 (bibliografie 
pp. 101 –125); Lucian Boia, Tineri americani în România în Dosarele secrete ale 
agentului Anton. Petru Comarnescu în arhivele Securitãþii, selectat ºi cu introdu-
cere ºi comentariu de Lucian Boia, Bucureºti, Editura Humanitas, 2014, pp. 
231 – 273; ºi Marcel Popa (ed.), Keith Hitchins at 85. Biographical and Professional 
Information (Keith Hitchins la vârsta de 85 de ani. Informaþii biografice ºi profe-
sionale), Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2016, o bibliografie cuprinzãtoare, 
care include un numãr incredibil de recenzii realizate de profesorul Hitchins.

ISTORICI PE CARE I-AM CUNOSCUT

    PAUL E. MICHELSON
   (Huntington University, S.U.A.)

În noiembrie 2020, am 
pierdut o mare persona-

litate internaþionalã a studiilor 
româneºti, în cel de al 90-lea 

an de viaþã: Keith A. Hitchins, 
profesor de istorie la Univer-
sitatea din Illinois, Cham-
paign-Urbana, unde a predat 

din 1967 pânã când s-a retras, 
în 2019. Profesorul Hitchins a 
fost nu doar mentorul ºi priete-
nul iubit ºi respectat al multor 
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Profesorul Keith A. 
Hitchins s-a nãscut 

în Schenectady, New York, 
în 1931. A studiat la Union 
College, o instituþie de ºtiinþe 
umaniste din Schenectady, 
obþinând licenþa în 1952. Edu-
caþia umanistã a determinat 
abordarea largã, interdiscipli-

narã, pe care a utilizat-o în 
studiile sale în general ºi în 
studiile româneºti în mod spe-
cial. În 1953, a obþinut masterul 
în istorie la Harvard University, 
urmat de doctorat în 1964.

A fost asistent ºi profesor 
asistent de istorie la Wake 
Forest University între 1958 – 
1965, profesor asistent la Rice 
University între 1965 – 1967, 
apoi, din 1967, a fost numit 
profesor asociat la University 
of Illinois, unde ºi-a petrecut 
restul ilustrei cariere. A ajuns 
rapid profesor titular în 1969, 
odatã cu publicarea primei sale 
cãrþi, bazatã pe o cercetare ex-
trem de riguroasã ºi foarte bine 
scrisã: The Rumanian National 
Movement in Transylvania, 
1780 – 1849 (Miºcarea naþio-
nalã a românilor din Transilva-
nia, 1780 – 1849).

Iniþierea profesorului în 
studiile româneºti a început în 
1957 – 1958, la Institut d’Études 
Roumaines (Institutul de stu-
dii româneºti) de la Sorbona, 
Paris, unde a studiat sub tutela 
filologului ºi distinsului literat 
Emil Turdeanu ºi a filologului 
Jean Boutière. Apoi, în 1960 – 
1962, a fost unul dintre primii 

Paul E. Michelson este Distinguished Professor Emeritus 
de istorie la Huntington University din Indiana. A studiat sub 
tutela lui Glenn E. Torrey la Emporia State University din 
Kansas ºi ºi-a obþinut doctoratul la Indiana University, sub 
îndrumarea lui Barbara Jelavich, Charles Jelavich ºi Norman J. 
G. Pounds, în 1975. A fost preºedinte (2006 – 2010), secre tar 
(1977 – 2006; 2010 – 2015) ºi editor (1978 – 2006) al Socie-
tãþii de Studii Româneºti. A studiat cu burse IREX ºi Fulbright 
în România în 1971 – 1973, 1982 – 1983 ºi 1989 – 1990. 
Lucrarea sa Romanian Politics, 1859 – 1871: From Prince 
Cuza to Prince Carol (Politica româneascã, 1859 – 1871: De 
la principele Cuza la principele Carol) a fost aleasã de Choice 
Magazine în 1998 ca o lucrare academicã de excepþie ºi a 
primit Premiul „Nicolae Bãlcescu“ pentru istorie din partea 
Academiei Române în 2000.

învãþaþi americani, cunoscut 
pentru generozitatea ºi amabi-
litatea sa. A fost vestit ºi pentru 
informaþiile vaste despre cãrþile 
ºi publicaþiile româneºti ºi 
pentru biblioteca sa legendarã, 
împãrtãºind din amândouã fãrã 
ezitare. Mai presus de toate, 
era renumit pen tru maniera 
neîntrecutã în care cunoºtea 
trecutul românilor ºi cultura 
ºi civilizaþia româneas cã. De 
altfel, el vorbea aproape 20 
de limbi ºi a fost ºi un expert 
respectat al istoriei, literaturii 
ºi culturilor georgiene, tadjice 
ºi kurde, contribuind ºi la Ency
clopaedia Iranica.

Profesorul Hitchins a fost 
ºi un deschizãtor de drumuri 
pentru studiile româneºti în 
Statele Unite. A aparþinut pri-
mei generaþii de americani 
specializaþi în studii româneºti, 
iar vizitele sale cu caracter de 
pionierat în România, scrierile 
sale, contactele ºi eforturile 
sale rãbdãtoare de a parcurge 
în amãnunt detaliile culturii ºi 
mediilor academice româneºti 
au deschis drumul pentru gene-
raþiile urmãtoare. Reuºita lui a 
fost una cu efecte în timp, din 
mai multe puncte de vedere.
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doi bursieri ai programului 
Fulbright în România, dincolo 
de Cortina de Fier. Începând cu 
1960 – 1961, a lucrat la Insti-
tutul de Istorie din Bucureºti, 
unde a fost sprijinit din plin de 
directorul Andrei Oþetea, une-
ori dincolo de limitele oficiale. 
Oþetea a fost cel care a insistat 
ca arhiviºtii ºi bibliotecarii 
sã permitã tinerilor bursieri 
americani, precum Hitchins, 
acces la cãrþi ºi la arhive, pentru 
a putea sã contribuie la cu-
noaºterea culturii ºi trecutului 
românesc în Vest, ceea ce ar fi 
fost în avantajul României ºi al 
civilizaþiei româneºti.

În 1961 – 1962, tânãrul bur-
sier s-a mutat la Cluj, epicen-
trul natural al cercetãrilor sale. 
ºi mai important, momentul a 
fost începutul unei prietenii de 
o viaþã cu Pompiliu Teodor, 
care lucra atunci la secþiunea de 
manuscrise a filialei Bibliote-
cii Academiei Române. Având 
aproape aceeaºi vârstã (Teodor 

s-a nãscut în 1930, Hitchins 
în 1931), împãrtãºeau practic 
aceleaºi direcþii de cercetare: 
istoria culturalã ºi politicã a 
secolului al XVIII-lea, dar ºi 
multe alte domenii. Profesorul 
Teodor cunoºtea în detaliu 
lucrãrile ºi manuscrisele cori-
feilor ªcolii Ardelene, pe care 
le-a împãrtãºit în mod generos 
ºi fãrã rezerve cu profesorul 
Hitchins.

La Cluj, profesorul Hit-
chins a fãcut cunoº-

tinþã ºi cu cel mai important 
specialist român al secolului 
al XVIII-lea, David Prodan. 
Deºi marxist toatã viaþa, acesta 
a avut dese conflicte cu nomen-
clatura partidului comunist ºi 
a fost un adevãrat cãrturar, a 
cãrui abordare multidiscipli-
narã a trecutului a fost admiratã 
ºi imitatã de Hitchins. Profeso-
rul Hitchins a scris mai târziu 
despre Teodor ºi Prodan cã l-au 
„ajutat probabil mai mult decât 
îºi dau ei seama prin discuþiile 

noastre despre istoria românilor 
din Transilvania“.

La Cluj ºi la Sibiu în 1961 
– 1962 ºi mai apoi, profesorul 
Hitchins a stabilit o legãturã 
strânsã ºi cu Mihail Triteanu, 
director al Bibliotecii Acade-
miei Române, care nu doar cã 
l-a sprijinit în mod generos pe 
Hitchins, dar ºi, din ce mi s-a 
spus, l-a ajutat sã-ºi transporte 
în Statele Unite sute dintre 
cãrþile cumpãrate, trecând peste 
birocraþia obiºnuitã. Printre cei 
pe care i-a remarcat profesorul 
Hitchins de-a lungul anilor 
se numãrã ºi István Semlyén, 
director adjunct al Filialei 
Bibliotecii Academiei, care l-a 
sprijinit „în diverse moduri“; 
ªtefan Pascu, rector al Univer-
sitãþii Babeº-Bolyai; Sofron 
Vlad, directorul Institutului 
Teologic Ortodox din Sibiu, 
care l-a „ajutat când era mare 
nevoie“; ºi protopopul Ioan 
N. Beju, directorul Bibliotecii 
institutului respectiv, faþã de 
care profesorul Hitchins avea, 
„mai presus de toþi,... o datorie 
deosebitã... pentru sprijinul sãu 
profesional ºi moral constant“.

Cariera de pionierat a 
profesorului Hitchins 

a cãpãtat amploare naþionalã ºi 
internaþionalã la Rice Univer-
sity, un centru pentru studiul 
Habsburgilor din S.U.A. Prin-
tre obligaþiile sale profesionale 
se numãra ºi cea de editor 
asociat la Austrian History 
Yearbook (Anuarul de istorie 
austriacã), ce începuse sã aparã 
din 1965. Astfel a devenit parte 
a domeniului studiilor habsbur-
gice, nou apãrut, în S.U.A., ºi 
i-a cunoscut pe mentorii mei, 
Charles ºi Barbara Jelavich, 
de la Indiana University. Soþii 
Jelavich au fost principalele 
personalitãþi ale domeniului 
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pentru majoritatea celei de-a 
doua jumãtãþi a secolului al 
XX-lea, Charles Jelavich fiind 
membru de mult timp al US 
Committee to Promote Studies 
of the History of the Habsburg 
Monarchy (Comitetul State-
lor Unite pentru promovarea 
studiilor istoriei monarhiei 
habsburgice). Profesorul Hit-
chins a ajuns un bun prieten 
ºi colaborator al soþilor Jela-
vich – de multe ori i-am auzit 
vorbind despre el cu respect ºi 
admiraþie.

Profesorul Hitchins a par-
ticipat la conferinþa deschizã-
toare de drumuri, organizatã 
la Indiana University, despre 
„Problema naþionalitãþii în 
cadrul monarhiei habsburgice“, 
din aprilie 1966, organizatã de 
soþii Jelavich în colaborare cu 
profesorul R. John Rath, de la 
Rice. A fost un moment im-
por tant în relaþiile academi-
ce româno-americane, când 
pentru prima datã o delegaþie 
românã importantã a partici-
pat la o conferinþã americanã. 
În mare mãsurã, faptul a fost 
posibil datoritã contactelor 
create de profesorul Hitchins în 
România, inclusiv cu conducã-
torii delegaþiei, Andrei Oþetea 
ºi ªtefan Pascu. Lucrãrile con-
ferinþei au fost publicate în trei 
volume masive ale Anuarului 
de istorie austriacã, profesorul 
Hitchins fiind editor asociat. 
Mulþi ani dupã eveniment, 
„Conferinþa despre Habsburgi 
din Indiana din 1966“ a fost 
un punct de referinþã adesea 
amintit în mediul academic.

Activitãþile de pionie-
rat ale profesorului 

Hitchins au continuat la Uni-
versitatea Illinois, acolo unde 
lumina cãlãuzitoare a studiilor 
de slavisticã ºi est-europene, 

sprijinul Universitãþii din Illi-
nois. Profesorul Hitchins scria 
în articolul introductiv From 
the Editor (Din partea editoru-
lui) cã imboldul pentru apariþia 
noii publicaþii a survenit în 
urma reuºitelor schimburilor 
româno-americane dintre 1960 
ºi 1970. „Pentru unii dintre noi, 
care am participat la aceste 
schimburi, ni s-a pãrut cã a so-
sit vremea sã extindem scopul 
colaborãrii, prin includerea 
noilor cercetãri, realizate de 
ambele pãrþi ale Atlanticului“. 
Spera ca „studiile din Statele 
Unite cuprinzând toate aspecte-
le culturii ºi istoriei româneºti“ 
sã fie astfel impulsionate ºi de 
asemenea sã ofere un forum 
pentru cercetãtorii români „sã 
vorbeascã unei audienþe mai 
largi... despre noile direcþii de 
cercetare ºi despre schimbãrile 
în interpretarea istoriei surve-
nite în þara lor“. ªi într-adevãr, 
Studii româneºti a realizat 
aceste obiective în prea-scur-
tul sãu deceniu ºi jumãtate de 
existenþã.

Contactele mele cu pro-
fesorul Hitchins oglin-

desc ceea ce au spus adesea 
mulþi alþii. Când am devenit 
membru al Comitetului So-
cietãþii de Studii Româneºti 
în 1976, iar apoi secretar în 
1977, el era activ ca membru 
fondator al comitetului (1973 
– 1978). Aceasta în ciuda cu-
noscutei sale reticenþe sã îºi 
risipeascã energiile cãlãtorind 
la conferinþe ºi întrerupându-ºi 
programul de lucru. Odatã 
l-am întrebat despre aceasta, 
iar el mi-a rãspuns sincer cã a 
merge la o conferinþã însemna 
sã piardã cel puþin cinci zile cu 
drumul ºi participarea, toate cu 
un prea mic folos. În schimb, 
dacã rãmânea acasã, putea sã 

Ralph T. Fisher Jr., punea baze-
le a ceea ce avea sã devinã unul 
dintre cele cinci mari cen tre 
pentru aceste studii din Statele 
Unite. Profesorul Hitchins a 
fost probabil convins, în parte, 
sã meargã la Illinois de efortu-
rile susþinute ale lui Fisher, de 
a crea cea mai mare bibliotecã 
pentru studii de slavisticã ºi 
est-europene din ca drul unei 
universitãþi din America. Când 
Fisher a ajuns la Illinois în 
1958, biblioteca avea un bu-
get de achiziþii minus cul, de 
5.000 de dolari pe an; pânã în 
1965 – 1966, crescuse la peste 
100.000 de dolari pe an. Pro fe-
sorul Hitchins a jucat un rol 
major în construirea colecþiei 
româneºti. În anii 1980, colecþia 
din Illinois, alãturi de serviciul 
sãu de referinþe de slavisticã 
ºi laboratorul de varã pentru 
studii ruse ºi est-europene, 
au devenit o resursã naþionalã 
indispensabilã ºi o destinaþie 
academicã importantã.

O altã contribuþie impor-
tantã a profesorului Hitchins în 
anii de început ai studiilor ro-
mâneºti au fost cele cinci volu-
me ale publicaþiei Rumanian Stu
dies (Studii româneºti), pe care 
a editat-o între 1970 – 1986 cu 
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lucreze mult mai mult la mul-
tiplele sale proiecte. Aºadar, 
erau cu atât mai valoroase 
acele ocazii când contribuia la 
lucrãrile Societãþii de Studii 
Româneºti sau când se hotãra 
sã participe la conferinþe. ªi nu 
încape îndoialã cã sacrificiile 
sale personale au avut un rol 
important în crearea Societãþii 
de Studii Româneºti ºi în dez-
voltarea studiilor româneºti în 
Statele Unite ºi în lume.

Am beneficiat de asemenea 
ºi am apreciat amabilitatea sa 
de a-mi rãspunde la întrebãrile 
legate de probleme bibliogra-
fice, deºi domeniul meu de 
cercetare nu se suprapunea cu 
al sãu. Am participat la câteva 
dintre laboratoarele de varã de 
la Universitatea din Illinois, 
mai ales ca sã pot utiliza co-
lecþia româneascã. ªtiam cã 
adesea cãrþi ce nu puteau fi 
gãsite altundeva le aflam acolo. 
Am beneficiat ºi de eficienþa 
serviciului de referinþe de sla-
visticã.

Am colaborat de asemenea 
pentru scurt timp cu profesorul 
Hitchins în cadrul proiectului 
ambiþios, însã nefinalizat, al 
profesorului James G. Chas-
tain, Encyclopedia of Revo
lutions of 1848 (Enciclopedia 
revoluþiilor din 1848). Fusesem 
invitat de Cornelia Bodea sã 
coeditez articolele româneºti 
din cadrul proiectului. Pânã 
spre mijlocul anilor 1990, 
editasem ºi terminasem 34 de 
articole. Printre acestea, erau ºi 
cinci, realizate în mod expert 
de profesorul Hitchins, despre 
George Bariþiu, Simion Bãr-
nuþiu, Timotei Cipariu, Avram 
Iancu ºi Andrei ªaguna. Din ne -
fericire, din mai multe motive, 
proiectul nu a fost niciodatã în-
cheiat, deºi cele 34 de articole 

au fost publicate online.

Numãrul mare de lu-
crãri ale profesorului 

Hitchins vorbeºte de la sine, 
însã trebuie evidenþiate aici 
câteva. Printre articolele sale 
de început se numãrã un articol 
bibliografic, scris în colaborare 
cu Lajos Jordáky The History 
of the Habsburg Monarchy 
(1789 – 1918) in Romanian 
Historiography since 1945 
(Istoria monarhiei habsburgice, 
1789 – 1918, în istoriografia 
româneascã de la 1945 încoa-
ce), publicat în Anuarul de 
istorie austriacã, vol. 4 (1968), 
pp. 303 – 334, care ilustreazã 
atât colaborarea cu cercetãto-
rii români, cât ºi cunoaºterea 
sa neîntrecutã a cãrþilor ºi 
biblio grafiei româneºti. În mod 
interesant, mult mai târziu, a 
publicat un articol bibliografic 
comprehensiv în The American 
Historical Review (Revista 
americanã de istorie), vol. 97 
(1992), nr. 4, pp. 1064 – 1083, 
intitulat Historiography of the 
Countries of Eastern Europe: 
Romania (Istoriografia þãrilor 
Europei de Est: România).

Prima sa carte, The Ruma
ni an National Movement in 
Transylvania, 1780 – 1849 
(publicatã de Harvard în 1969), 
l-a poziþionat clar drept un cer-
cetãtor de prim rang al studiilor 
româneºti. Nu doar cã i-a pus 
în valoare abordarea ºtiinþificã 
impecabilã, ci a evidenþiat un 
moment major al  is toriei 
românilor. Lucrarea a subliniat 
ºi rolul hotãrâtor al preoþilor ºi 
fiilor de preoþi în cadrul miºcã-
rii naþionale româneºti din 
Transilvania, un fapt ce fusese 
adesea trecut cu vederea.

A doua carte a profesorului 
Hitchins a fost Orthodoxy and 
Nationality. Andreiu ªaguna and 

the Rumanians of Transyl vania, 
1846 – 1873 (Ortodoxia ºi na-
þionalitatea. Andrei ªaguna ºi 
românii din Transilvania, 1846 
– 1873), publicatã la Harvard, 
în 1977. A fost pentru prima 
datã când viaþa ºi activitatea 
acestei figuri importante a 
românilor transilvãneni au fost 
puse în evidenþã într-o limbã 
occidentalã. Precum în prima 
sa carte, profesorul Hitchins a 
folosit cunoºtinþele dobândite 
privind sursele de arhivã ºi 
publicate într-o manierã ce reda 
meritul deplin personajelor 
istorice, fãrã însã a cãdea în 
capcana pãrtinirii, care cel mai 
adesea compromitea scrierile 
despre acest subiect.

Ideile din aceste douã 
lucrãri importante au 

fost dezvoltate în alte trei cãrþi, 
publicate în România: The Idea 
of Nation: The Romanians of 
Transylvania, 1691 – 1849 
(Ideea de naþiune: Românii din 
Transilvania, 1691 – 1849), la 
Editura ºtiinþificã ºi Enciclo-
pedicã, 1985; A Nation Disco
vered: Romanian Intellectuals 
in Transylvania and the Idea 
of Nation, 1700 – 1848 (O 
naþiune descoperitã: intelectua-
lii români din Transilvania ºi 
ideea de naþiune, 1700 – 1848) 
ºi A Nation Affirmed: The 
Romanian National Movement 
in Transylvania, 1860 – 1914 
(O naþiune afirmatã: Miºca-
rea naþionalã româneascã din 
Transilvania, 1860 – 1914), 
ultimele douã cãrþi publicate în 
1999 la Editura Enciclopedicã. 
Laolaltã, aceste cinci volume 
reprezintã cea mai bunã pre-
zentare apãrutã pânã acum a 
miºcãrii naþionale româneºti 
din Transilvania, de la 1691 
pânã în 1914.

Profesorul Hitchins a do-
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Momentul acela, varã, toamnã – în ce an? 
–, aproape de zãgazul mileniului. Keith 

Hitchins la o reuniune academicã, cu specialiºti 
strãini dedicaþi României ºi mulþi români din in
telligentsia, desigur. Din þesãtura umanã ºi de idei 

aleg o clipã care mi-a rãmas definitiv imprimatã în 
inimã. Când a venit momentul lui Keith Hitchins 
sã vorbeascã – pupitrul pentru vorbitor ºi scaunele 
participanþilor erau instalate în parc –, soarele se 
cernea pieziº printre ramuri în dupã-amiaza aurie. 

Un moment pasager – ºi de neuitat – cu Keith Hitchins la Palatul 
Elisabeta, dupã 1989. La vremea când porþile palatului (unde regele 
Mihai fusese silit sã-ºi semneze abdicarea) erau deschise, iar în sãlile 
cu eleganþa lor împletind tradiþii locale ºi europene ori în parcul tihnit 
al palatului se petreceau evenimente culturale, academice, întruniri de 
ONG-uri, think tanks…

UN AMERICAN  
CU AFECÞIUNE PENTRU ROMÂNI

vedit în continuare gradul în 
care stãpânea cunoaºterea is-
toriei pãmânturilor româneºti 
cu lucrãrile The Romanians, 
1774 – 1866 (Românii, 1774 
– 1866) ºi Rumania 1866 – 
1947 (România, 1866 – 1947), 
publicate de Oxford University 
Press în 1996 ºi 1994, respec-
tiv. Bineînþeles, paginile despre 
Transilvania rezumã lucrãrile 

sale anterioare, însã restul este 
nou. Accentul cade asupra in-
tegrãrii pãmânturilor româneºti 
în Europa, transformarea trep-
tatã a guvernãrii þãrii, fiind po-
vestea construirii unei naþiuni 
moderne. Cel mai bine pot sã 
rezum calitatea sintezei spu-
nând cã în volumul consacrat 
perioadei 1866 – 1947, care 
în mare coincide cu domeniul 

meu de cercetare, profesorul 
Hitchins fãcuse câteva afirmaþii 
care mi-au stârnit întrebãri. 
De fiecare datã, dupã ce am 
revãzut referinþele, care îmi 
erau deja cunoscute, a trebuit 
sã recunosc cã interpretarea sa 
asupra problemei respective era 
cea corectã.

În 2003, profesorul Hit-
chins a fost coautor la, 

probabil, cea mai bunã sintezã 
colectivã de istorie româneascã: 
Mihai Bãrbulescu, Dennis De-
letant, Keith Hitchins, ªerban 
Papacostea ºi Pompiliu Teodor, 
Istoria României, publicatã 
la Bucureºti, de Editura Enci-
clopedicã, cu o ultimã ediþie 
revizuitã în 2014 publicatã de 
Editura Corint. Contribuþia lui 
s-a axat pe formarea ºi dezvol-
tarea statului român între 1821 
ºi 1947, bazatã pe cele douã 
volume publicate la Oxford. 
Totul a fost încununat în 2014, 
când a publicat la Cambridge 
University Press A Concise 
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History of Romania (Scurtã 
istorie a României). Aici, în 
plus faþã de ceea ce ºtim despre 
punctele sale de vedere asupra 
epocilor 1691 – 1947, avem 
pentru prima datã perspectiva sa 
asupra întregii istorii româneºti, 
de la începuturile preromane 
pânã la perioadele comunistã ºi 
postcomunistã. Creditându-i pe 
Lucian Boia ºi pe Vasile Puºcaº 
pentru cã i-au oferit noi puncte 
de vedere, profesorul Hitchins a 
demonstrat din nou cunoaºterea 
surselor ºi maniera de a scrie. 
Nu existã un ghid mai bun prin 
încâlcelile trecutului complex al 
României. Nu degeaba Adrian 
Marino, în autobiografia pu-
blicatã postum în 2010, Viaþa 
unui om singur, îl numea pe 
profesorul Hitchins drept unul 
dintre puþinii („doi sau trei“) 
istorici americani care chiar au 
înþeles România contemporanã, 
precum ºi istoria ºi cultura sa.

Profesorul Hitchins ºi-a în-
ceput cariera dând tonul pentru 

cei care aveau sã-l urmeze în 
România, deschizând drumul 
pentru viitoarele generaþii de 
învãþaþi americani. A conti-
nuat de-a lungul deceniilor 
sã-ºi lãrgeascã aceste contacte 
ºi cunoºtinþe despre cultu-
ra ºi civilizaþia româneascã. 
Doar un exemplu. Când a fost 
întrebat cum ºi-l amintea pe 
Keith Hitchins, Glenn Torrey 
a povestit cu cãldurã: în primul 
rând în calitate de mentor, care 
împãrtãºea generos contactele, 
cunoºtinþele ºi cãrþile sale. 
Apoi, profesorul Torrey a 
definit relaþia sa cu profesorul 
Hitchins drept un prieten ºi 
colaborator de-o viaþã. Dupã 
cum a spus o altã cunoºtinþã 
a profesorului Hitchins, loia-
litatea sa faþã de prieteni era 
constantã ºi legendarã: odatã 
ce lega o prietenie, nu o rupea 
niciodatã.

Profesorul Hitchins a 
fost nu doar un în-

vãþat american de excepþie, 

specializat în istorie ºi studii 
româneºti, a fost poate princi-
palul expert în lume al „feno-
menului românesc“. Aparþinea 
ºcolii vechi: demn, þinea la 
standarde stricte ºi era formal. 
Dar avea un simþ al umorului 
contagios – rar l-am vãzut 
fãrã un zâmbet binevoi tor. Era 
un profesor exigent, ºi totuºi 
mulþi dintre studenþii sãi au 
spus cã era un mentor talentat 
ºi care te stimula. A fost autorul 
unor lucrãri care vor rãmâne de 
cãpetenie pentru mult timp ºi un 
mediator al culturii româneºti 
pentru publicul academic ºi 
cel larg, de oriunde. Profesorul 
Hitchins l-a lãudat odatã pe 
directorul Centrului rus ºi est-
euro pean din Illinois, Ralph T. 
Fisher Jr., apreciindu-i „ome-
nia ºi integrita tea“, aborda-
rea coope rantã ºi colegia lã ºi 
modestia. Toate acestea se pot 
spune despre profesorul Hit-
chins. Probabil nu-i vor mai fi 
mulþi asemenea. n

Istoricul a venit în faþa noastrã cu aerul lui ºtiut, 
modest, gânditor, discret melancolic, de o discretã 
ºi profundã cãldurã ºi a început evocarea Primului 
Rãzboi Mondial pe frontul românesc.

Întotdeauna este interesant sã asculþi cum 
spune un strãin povestea þãrii tale, aducând 

de multe ori detalii ºi unghiuri de vedere relevante, 
surprinzãtoare – cu atât mai mult când e vorba de 
un personaj specializat la standarde academice 
impecabile. Recunoscut ca istoricul de prim rang al 
României în lumea anglofonã, implicarea lui Keith 
Hitchins în materia istoricã româneascã debutase 
în 1960 cu o bursã Fulbright, prima acordatã în 
þara noastrã. Câteva decenii de studiu, prelegeri ºi 
volume mai târziu, el venea acum sã reviziteze o 
poveste esenþialã despre noi înºine, cunoscutã, dar 
mereu de redescoperit.

Clipa aceea de neuitat a fost când, referindu-se la 

momentele teribile ale rãzboiului în România, Keith 
Hitchins s-a oprit din ºirul prezentãrii, a ridicat ochii 
ºi a spus, cu vocea schimbatã (citez aproximativ): 
„Voi, românii, nu vã gândiþi la gravitatea situaþiei 
de cumpãnã în care v-aþi aflat: aþi fost la un pas sã 
vã pierdeþi complet þara!“. ªi ne-a privit intens, cu 
lacrimi umplându-i ochii sub lentilele ochelarilor. În 
momentul lung de tãcere, ne-a þinut în faþã, tulburã-
tor, solidar, personal, oglinda destinului. Profesorul 
a continuat apoi prezentarea, ajungând, desigur, la 
momentul minunat ºi greu plãtit al Marii Uniri.

Dacã am avea un panteon anume pentru 
strãinii care au avut/au pentru þara noastrã aceastã 
adâncã afecþiune ºtiutoare, înþelegere ºi compa-
siune, într-un asemenea templu Keith Hitchins ar 
avea un loc de frunte.

Ioana IERONIM


