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DAN HORIA MAZILU

SCHIŢĂ BIOGRAFICĂ

Născut pe 20 aprilie 1943, la Piteşti, 
în familia Ioanei (Niculescu) şi a lui 
Constantin Mazilu, amândoi funcţionari. 
A urmat şcoala generală şi liceul teoretic 
„Nicolae Bălcescu” în oraşul natal, 
apoi cursurile Facultăţii de Filologie a 
Universităţii din Bucureşti (1961-1966). 
După îndeplinirea stagiului militar, 
a intrat prin concurs în învăţământul 
universitar, mai întâi ca preparator 
(1967-1970) la Catedra de Limbi Slave a 
Facultăţii de Limbi Slave (Universitatea 
din Bucureşti), parcurgând toate treptele 
urcuşului academic: asistent (1970-
1975), lector (1975-1983), conferenţiar 
(1983-1990) şi profesor (din 1991). Până 
în 1983 a fost cadru didactic al Facultăţii 
de Limbi Slave, ulterior al Catedrei de 
Istoria Literaturii Române din Facultatea 
de Litere. În 1972, a obţinut titlul de doctor 
în Filologie al Universităţii din Bucureşti, 

cu o teză (coordonată de profesorul Pandele Olteanu) despre personalitatea lui 
Udrişte Năsturel, publicată doi ani mai târziu la editura Minerva.

Între 1972 şi 1974, a funcţionat ca lector de limba română la Universitatea 
„Kliment Ohridski” din Sofia (Bulgaria). În 2001, a fost ales membru corespondent 
al Academiei Române. Din aprilie 2006, ocupă postul de Director General al 
Bibliotecii Academiei Române. În paralel, coordonează activităţile Sectorului 
de „Literatură Română Veche” al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. 
Călinescu” din Bucureşti.

A iniţiat şi a condus, în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, 
Seminarul de literatură română medievală „N. Cartojan” (ale cărui rezultate au fost 
publicate în paginile revistei „Noi cercetări literare”).

Este membru fondator al Centrului de Studii Medievale „Antim Ivireanul” 
(Râmnicu Vâlcea), înfiinţând totodată o şcoală de cercetări pe tipărituri româneşti 
vechi, găzduită anual, timp de zece zile, în incinta mănăstirii Cozia.
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De-a lungul vremii, activitatea ştiinţifică i-a fost distinsă cu următoarele 
premii: „Titu Maiorescu” al Academiei Române (1994), „Nicolae Iorga” al Centrului 
Naţional Ecumenic pentru Dialog Spiritual (1996), Premiul Asociaţiei Scriitorilor 
din Bucureşti (2001), Premiul „Nicolae Cartojan” al Fundaţiei Magazin Istoric 
(2007).

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

Prin cărţile sale, Dan Horia Mazilu a contribuit la recuperarea şi reintroducerea 
în circuitul valorilor estetice a unor opere literare din trecut, modificând 
substanţial perspectiva contemporană asupra literaturii române de până la 1830, 
prin transformarea unui teritoriu aparent arid într-o lume mustind de savoare. 
Diversitatea tipologică a studiilor semnate de profesorul Dan Horia Mazilu este 
impresionantă: monografii dedicate unor personalităţi 
(Udrişte Năsturel, Mitropolitul Dosoftei, Antim Ivireanul) 
sau texte literare (Varlaam şi Ioasaf); lucrări care au 
conturat graniţele unui gen (proza oratorică), delimitându-
l de celelalte teritorii ale vechiului scris românesc, şi 
stabilind, în interiorul acestui conglomerat de compuneri 
diverse, necesarele clasificări ordonate în jurul distincţiei 
fundamentale dintre oratoria laică şi cea religioasă; 
cercetări capabile să demonstreze pertinent că se poate 
vorbi despre un Baroc şi o Renaştere în spaţiul autohton, 
sincrone cu cele din alte teritorii ale Europei răsăritene. 
Buna cunoaştere a literaturii bizantine, precum şi a celei 
ucrainene sau polone, a facilitat accesul învăţatului la 
rezervorul de modele din care s-a nutrit o bună parte a 
cărturarilor noştri din vechime. Fenomenul literar românesc a fost astfel corelat cu 
o tradiţie culturală est-europeană, evidenţiindu-se frecvent punctele de contact, 
precum şi circulaţia unor motive şi procedee compoziţionale. 

Grila naratologică de lectură aplicată unor scrieri aparent monotone şi stereotipe, 
precum cele aparţinând istoriografiei, a readus în atenţia specialiştilor paginile 
cronicarilor munteni, cu inflexiunile lor caracteristice: de la „savoarea imprecaţiei” 
autorului „Letopiseţului cantacuzinesc”, până la „retorica encomionului” elaborată 
de Radu Greceanu sau la „simularea obiectivităţii” pusă în scenă de cel care a 
compus „Anonimul brâncovenesc”. Sub pana lui Dan Horia Mazilu, cronicile 
Valahiei îşi dezvăluie indubitabil talantul de expresivitate.

În monumentala Recitind literatura română veche (3 volume), ne oferă o 
sinteză asupra culturii noastre de până la 1800, propunând un sistem coerent de 
genuri şi de specii literare, în interiorul căruia hagiografia, istoriografia, proza 
oratorică sau parenetică, literatura de colportaj şi lirica de toate tipurile îşi află 
locul firesc, reuşind să sugereze tabloul unui scris românesc divers, nuanţat, aflat 
adesea la înălţimea modelelor occidentale. Efortul exegetic este impresionant: 
trecerea de la un gen literar la altul (cu convenţiile lor specifice), străbaterea unor 
distanţe spaţiale şi temporale apreciabile, surprinderea unor trăsături comune cu 
cele ale altor literaturi răsăritene – toate acestea creionează portretul unui savant 
care îmbină talentul călinescian de a survola vaste întinderi culturale cu acribia 
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filologului obişnuit să lucreze pe manuscrise, să compare variante, să ofere soluţii 
legate de datarea, localizarea sau filiaţia textelor analizate.

Lărgirea constantă a instrumentarului metodologic cu care este citită şi 
interpretată literatura română se reflectă şi în studiile publicate în ultimii ani sub 
egida Editurii Polirom. Cercetătorul îşi părăseşte aici haina de filolog pentru a 
intra în pielea „mentalistului”, capabil să surprindă aspecte ale vieţii publice şi 
private şi să recompună, ca într-un puzzle, chipul unor realităţi dispărute. Textele 
devin pretexte pentru descifrarea unor atitudini, sensibilităţi şi comportamente 
din mentalul românesc. 

Relaţia cu Celălalt, privirea în care îl învăluim sau prin care ne lăsăm „citiţi” 
constituie obiectul de studiu al unor discipline precum imagologia şi comunicarea 
interculturală. Un istoric literar abil reuşeşte să defrişeze aceste teritorii şi să le ia 
în posesie, filtrând totul prin oglinda textelor. Este resortul intim al cărţilor Noi 
despre ceilalţi. Fals tratat de imagologie (Iaşi, Ed. Polirom, 2001) şi Noi printre 
ceilalţi sau despre literatura peregrinilor (Bucureşti, Ed. Ager, 2003), în care Dan 
Horia Mazilu suprapune discursurile unor personaje risipite în spaţiu şi în timp, 
pentru a creiona o suită de crochiuri imagologice, prin prisma cărora putem 
intui raporturile de acceptare sau de respingere, sistemele de influenţare sau de 
dominare, dihotomiile de tipul centre-periferii.

La confluenţa dintre antropologie, istoria imaginarului şi cea a reprezentărilor 
colective se situează analiza unui act cultural, ce se revendică deopotrivă din 
magie şi din credinţă: blestemul. Istoria lui este urmărită încă de la Geneza biblică, 
trecând prin literaturile antice (greacă şi romană), prin mitologiile nordice, pentru a 
fi apoi „radiografiată” în perimetrul mentalităţii româneşti. Cartografierea tipurilor 
de blestem (punitiv, protector, cu rol de interdicţie, „de apărare”) are drept suport 
excerpte din scrieri mai mult sau mai puţin cunoscute ale culturii noastre din 
vechime: molitvenice, cărţi populare, texte ale unor autori consacraţi, precum 
Gavriil Protul, Neagoe Basarab, Miron Costin, Antim Ivireanul, Dimitrie Cantemir 
ş. a.

Dimensiunea maleficului prezentă în imaginarul 
medieval românesc este surprinsă cu fineţe într-o lucrare 
(Lege şi fărădelege în lumea românească veche, Iaşi, 
Ed. Polirom, 2006) descinsă parcă din filonul „cetăţii 
asediate” de frică a lui Jean Delumeau sau al „istoriei 
infernurilor” lui Georges Minois. Balanţa dintre lege şi 
fărădelege pare a se înclina în favoarea celui de-al doilea 
termen, căci peisajul lumii româneşti vechi este marcat 
de violenţă, diversitatea uimitoare a tipurilor de moarte 
consemnate în cronici, în special a celor provocate, 
sugerând ideea de ingeniozitate macabră, prin recursul 
la diferite mijloace pentru săvârşirea crimelor.

O arheologie a vieţii private, pe palierul înalt al 
societăţii (Voievodul dincolo de sala tronului, Iaşi, Ed. 
Polirom, 2003) ne oferă informaţii de culise despre locuinţele, vestimentaţia, 
educaţia, loisir-ul, iubirile, intimitatea şi credinţele conducătorilor noştri, 
reconstituind un modus vivendi la care n-am putea avea acces decât prin intermediul 
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martorilor – mai mult sau mai puţin credibili – din epocă. Pentru Dan Horia Mazilu, 
„martorii” rămân, indiferent de subiect, textele, pe care ştie să le aşeze mereu sub 
o altă lupă măritoare, pentru a scoate la iveală o nouă faţetă a unei lumi cufundate 
în tăcerea veacurilor ce ne despart de ea.

Talentul de scriitor al cărturarului nu este egalat decât de cel de orator, iar 
generaţiile de studenţi fascinaţi de harul de povestitor al Profesorului pot da mărturie 
despre felul în care o materie aparent „marginală” precum literatura română veche 
poate căpăta un loc semnificativ pe „harta” interesului lor profesional.
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Interviu

Dan Horea Mazilu:
„Eram convins de necesitatea unei noi citiri a textelor...”

T.N: Stimate domnule profesor, care au fost motivele care v-au făcut să vă 
îndreptaţi spre litere, şi în mod special spre istoria literaturii române „vechi”?

D.H.M: Cred că primul contact (transformat apoi în „imbold”) poate fi plasat în 
perioada „pre-liceală”, când în casa bunicilor din partea mamei s-a aflat la dispoziţia 
mea, în pod, câteva veri la rând, toată biblioteca formată din manualele de liceu ale 
mamei şi ale surorilor ei – încă două au izbutit această performanţă –, veritabile 
comori, dacă le aşezam lângă cărţile mele de şcoală. Şi pe vremea reprezentată 
de acele cărţi existau manuale alternative, dar nu mai mult de trei pentru fiecare 
clasă (nu ca hărmălaia din ziua de azi), cele semnate de Gh. Adamescu fiind mereu 
recomandate elevilor. Adamescu compusese un manual întreg de literatură veche 
– cu multe exemplificări – pentru nu mai ştiu care clasă de liceu. Impresia lăsată de 
lectura acestor cărţi – cu toată căldura din podul casei – trebuie să fi lăsat urme ...

T.N: Dacă au existat în timpul liceului sau în timpul studenţiei profesori sau 
personalităţi culturale care au influenţat sau stimulat preocupările şi v-au îndrumat 
în aceste studii?

D.H.M: Profesorul meu de limba română din liceu – Aman îl chema şi am 
făcut cu dânsul în clasele a X-a şi a XI-a (Uman) – mi-a spus (având temeiurile lui) 
să mă duc la Filologie, dar să urmez Slavistica, pentru a putea apoi să mă ocup 
de literatura veche. Şi am făcut cum mi-a spus. Din fericire, anii studenţiei mi-
au prilejuit întâlniri cu trei dascăli a căror înrâurire a fost covârşitoare. Toţi trei 
făceau slavistică, dar erau şi specialişti consumaţi în literele vechi româneşti: prof. 
I. C. Chiţimia, polonist, dar strălucit elev al lui Cartojan; prof. Pandele Olteanu 
– preda slovaca –, reputat cunoscător al cărţilor populare şi al oratoriei sacre; prof. 
G. Mihăilă, specialist în limba slavă veche, cu merite recunoscute în studierea 
textelor vechi (a fost conducătorul lucrării mele de diplomă).

T.N: Care a fost subiectul tezei de doctorat şi sub conducerea sau îndrumarea 
cărui profesor a-ţi realizat-o?

D.H. M: Doctoratul l-am făcut (între 1968 şi 1972) sub îndrumarea profesorului 
Pandele Olteanu. Teza, despre Udrişte Năsturel (ideea a fost a mea), a apărut la 
Minerva în 1974.

T.N: Cum a-ţi ajuns să scrieţi cărţi precum Barocul sau Literatura română în 
epoca Renaşterii? Cum vedeţi astăzi problematica barocului. Se poate susţine cu 
adevărat că el reprezintă o vârstă a istoriei culturii române, o sensibilitate aparte 
sau un stil în evoluţia acestei culturi?
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D.H.M: Cum nu m-am sfiit nici cu mult timp în urmă să spun că am ajuns 
la literatura română veche ajutându-mă de „podul ucrainean”, afirm şi acum că 
lecturile din literatura ştiinţifică est-slavă şi sud-slavă (coroborate cu ochirile 
îndreptate spre Polonia şi către Europa centrală) mi-au sugerat ideea unei scotociri 
după adieri baroce în literatura noastră. Şi cred că le-am găsit. Nu doar eu am 
ajuns la această încheiere. Grupusculul celor ce dau credit ideii baroce a sporit 
(cuprinde şi vreo doi clujeni). Deci ceva trebuie să fie. Nu socot că putem descifra 
în aceste prezenţe o „vârstă a istoriei culturii române”, ci o dovadă de receptivitate, 
receptivitate instalată pe lecturi şi pe o „stare de sensibilitate” adecvată. Literatura 
română în epoca Renaşterii este o carte la care m-au împins încheierile mele de 
bizantinist. Şi atunci, ca şi acum credeam şi cred că în literatura (mai larg, în 
cultura) română a avut loc o încercare coerentă de desprindere de medievalitate 
de sorginte bizantină. Mai este mult de lucru până la definitivarea unei Renaşteri 
răsăritene, cu timpul ei, cu ţelurile ei (care nu pot fi foarte diferite de cele ale 
apusenilor), cu instrumentele ei.

T.N: Ultimele d-voastră cărţi atestă o aplecare spre o perspectivă interdisciplinară. 
Cum vedeţi domnia voastră această interdisciplinaritate între istoria literară şi 
istorie, mai mult chiar între variile discipline socio-umane?

D.H.M: Am învăţat că este bine să apelez la această perspectivă din cărţile 
regretatului Alexandru Duţu. Puteam să desprind acest chip de a lucra şi mai 
devreme, citindu-l pe Iorga, dar constatarea rămâne aceeaşi: istorie a literaturii 
vechi fără istorie nu se poate face.

T.N: Secolele XVI-XVII-XVIII sunt astăzi tot mai mult recuperate şi în cultura 
română, cel puţin în istoriografia recentă, ca făcând parte din epoca modernă. Cum 
credeţi că se acordă aceste noi tendinţe cu conceptul de „literatura română veche” 
cu care au operat şi mai operează, nume prestigioase ale istoriei literare? 

După tot mai mulţi tineri istorici, care operează cu alte criterii decât „modul de 
producţie” şi „formaţiunea socială”, aceste secole aparţin şi la noi epocii moderne 
sau cel puţin unei prime modernităţi. Cum vedeţi acomodarea acestei situaţii din 
perspectiva istoriei literare?

D.H. M: Este o sintagmă pe care a impus-o tradiţia exegetică. Felurit interpretată 
de diverşi cercetători, dovadă şi punctele-terminus (multe) până la care ar ajunge 
scrisul vechi în înţelegerea cutărui sau cutărui învăţat. Nici alăturarea de cuvinte 
„literatură română medievală” (la care am mai apelat în ultima vreme) nu mi se pare 
mai fericită. Încurcăturile pot fi chiar mai mari. Eu unul sunt înclinat să văd destule 
„semne ale modernităţii” în interiorul intervalului repartizat până acum Timpului 
Vechi. Îmi aduc aminte că profesorul Răzvan Theodorescu crede că „piatra de 
hotar” în mersul culturii româneşti dinspre medieval spre modernitate (tranziţie 
care, în viziunea domniei-sale, durează până către 1800) trebuie aşezată în jurul 
anului 1550. Eu cred că se pot descifra destule elemente ale acestei importante 
modificări (mai degrabă – ziceam şi mai sus – o „desprindere de medievalitate”, 
ferită de interpretări operate cu definiţii clasice – apusene) şi în prima jumătate a 
secolului al XVI-lea.

Cred că istoria literară (nu toată, fireşte) va fi, în continuare, reticentă şi ataşată 
tradiţiei. Sunt prea mari umbrele care ne apasă ...
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T.N: A-ţi asumat, poate ca nimeni altul din generaţia domniei voastre, o 
problematică şi o grilă de lectură, ce vine în întâmpinarea unei istorii a mentalităţilor, 
a antropologiei istorice sau a unei noi istorii culturale. 

Cum vedeţi în prezent şi în viitor relaţiile acestora cu istoria literară şi dacă 
consideraţi că se conturează şi la noi o paradigmă culturală sau culturalistă în 
întreg câmpul ştiinţelor socio-umane?

D.H. M: La începutul anilor 90 opţiunile mele privind abordarea fenomenului 
literar erau depuse. Volumul I al unei cărţi la care ţin foarte mult a apărut în 
1994 (a primit şi Premiul Academiei) şi se intitulează Recitind literatura română 
veche. Eram convins de necesitatea unei noi citiri a textelor, o lectură făcută 
cu instrumentele puse la dispoziţie de ştiinţa acestor ani (istoria mentalităţilor, 
imagologia, antropologia culturală etc, pentru perioada „veche”), după cum cred că 
fiecare generaţie este datoare să refacă această lectură, cu proprii ochi, cu propriile 
unelte, din ce în ce mai rafinate.

Sunt nişte relaţii sine qua non ...

T.N: Printre istorici, în orice caz printre cei mai mulţi dintre ei, există în 
continuare rezerva şi prejudecata în a folosi literatura unei epoci, nu numai marile 
capodopere validate ca atare după criterii estetice, ci întreaga producţie lierară, ca 
sursă pentru restituirea istoriei şi sensibilităţii acestei epoci. Cum vede un istoric 
literar rolul „literaturii” ca sursă pentru istorie, pentru o istorie generală a societăţii, 
văzută dintr-o perspectivă complexă de istorie a civilizaţiei?

D.H. M: Toate textele unei epoci pot depune mărturii credibile despre cursul 
evenimentelor. Uneori autorii fac declaraţii exprese (alegerea temei, a timpului, 
fixarea unui motto etc.). Istoricul literaturii nu trebuie să ostenească în a aduna 
datele (din propria interpretare, din tâlcuirile altora) ce pot spori (absolut necesara) 
credibilitate.

 

 


