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Abstract. Constantin Karadja descends from an old aristocratic family of
Byzantine origins, from Constantinople, which ruled in Vallachia in the
18th and 19th century. He was educated as barrister at law in England.
Constantin Karadja married and established himself in Romania in 1916.
He was naturalized and joined the diplomatic service in 1920, serving
Romania in missions as consul in Budapest (1921-1922). He was the first
general consul representing Romania in Stockholm (1928-1930) and con-
tinued his diplomatic carrier in Berlin (1931-1941). Being a passionate
bibliophile and collector, Constantin Karadja founded one of the most
important collections of old and rare books in South-East Europe, which
nowadays can be found partially in the Library of the Romanian Academy
in Bucharest, as well as in the collections of the National Library in
Bucharest. He strongly believed that a country should be represented by
its culture.
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Constantin Karadja (24 noiembrie 1889 – 28 decembrie 1950) ºi-a închinat
întreaga viaþã ºi activitate profesionalã celor douã domenii enunþate în titlul arti-
colului de faþã: a fost un diplomat desãvârºit, care a reprezentat România în me-
diile internaþionale, fiind un om de culturã1 remarcabil.
Constantin Karadja era pe deplin conºtient cã prin culturã ar trebui sã fie în

primul rând exaltat patrimoniul unei naþiuni, deci s-a ocupat de cultura românã
premodernã, pe care a privit-o prin prisma integrãrii elementelor sale în cultura
europeanã. Studiile sale au fost redactate pornind de la elemente de bibliofilie
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cãutate ºi achiziþionate cu mare greutate de-a lungul vieþii. Manuscrise, incuna-
bule, carte veche etc. au alcãtuit celebra colecþie Karadja, pe care ne strãduim
astãzi sã o reconstituim.
Karadja n-a fost un bibliofil iraþional sau maniac, bibliofilia nu a fãcut-o din

snobism, ci pentru plãcerea studiului, dupã cum susþinea Dan Simonescu.2

1. Cine a fost Constantin Karadja?

Aº începe prin a cita mãrturia unui specialist ºi prieten al sãu, Dan Simonescu,
unicul cercetãtor, dupã ºtiinþa mea, care a alcãtuit un articol omagial dedicat lui
C. Karadja: „Stabilit în România, prin cãsãtorie, Constantin Karadja cere în 1919
naturalizarea ca cetãþean român care i se acordã imediat. În anii precedenþi
(1916-1919) învãþase bine limba românã, pãstrând în vorbirea ei un uºor accent
strãin. Scria ºi stiliza cu claritate ºi în limba românã. Constantin Karadja tot atât
de bine utiliza în vorbire ºi redactare urmãtoarele limbi strãine: engleza, fran-
ceza, germana, italiana, cele trei limbi nordice: suedeza, daneza, norvegiana,
greaca ºi latina. Dintre cãrturarii români contemporani N. Iorga, Ioan Bianu,
Constantin Fortunescu, N. Cartojan, ºi Demostene Russo l-au apreciat în mod
deosebit. Prin Ioan Bianu, când lucram la Bibliografia Româneascã veche (vol.
III ºi IV), l-am cunoscut personal pe Constantin Karadja. Era un om înalt, bine
fãcut, blond, de o amabilitate extremã, de o generozitate neîntrecutã în ce pri-
veºte comunicarea informaþiilor ºtiinþifice de specialitate, atunci când i le
cereai“3.
Cercetând reperele furnizate de Google referitoare la Karadja, am observat cã

douã personalitãþi din Suedia i-au dedicat o monografie, Joakim Langer ºi Pelle
Berglund. Volumul, la a cãrui traducere în limba românã lucrez în prezent, este
rodul unei cercetãri de câþiva ani ºi a fost publicat în 2009 la editura Sivart Förlag
din Stockholm.
Joakim Langer susþinea într-un interviu televizat cã „un volum despre Karadja

ar fi trebuit sa aparã de fapt acum 50 de ani“4.
M-am întrebat ce l-a determinat pe Joakim Langer sã abordeze un subiect atât

de inedit ºi de-ndepãrtat. Selectez din interviul citat mai sus un posibil rãspuns
la întrebarea mea: „Umanitatea acestui personaj m-a îndemnat sã mã apropii cu
atenþie de studierea traseului vieþii sale, susþine Joakim Langer. Nu era un om
care-ºi schimba costumul dupã vremuri, cum se spune în suedezã.Mi se pare ne-
drept ºi sunt de-a dreptul uluit cã o þarã care se poate bucura de o asemenea
personalitate nu face nimic pentru memoria sa“, îmi spunea Joakim Langer5.
Aflãm de la Joakim Langer cã a pornit cercetarea de la un fragment de ziar

gãsit în arhiva moºtenitã a tatãlui sãu, în care se vorbea despre o prinþesã pe
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nume Mary Karadja, care i-a stârnit imediat interesul. Mary Karadja era fiica ce-
lebrului industriaº ºi senator al Regatului Suediei, Lars Ohlsson Smith6.
O femeie deosebit de cultivatã, scriitoare, traducãtoare, prietenã cu scriitorii

nordici, Ibsen, Strindberg, precum ºi cu alte personalitãþi ale vremii din varii
domenii, Mary Louise Smith Karadja este un personaj cu un profil contradictoriu
ºi deosebit de interesant7.
Numele Constantin Karadja este asociat din anul 2005 de organizaþia Yad

Vashem8 cu Oskar Schindler sau Raoul Wallenberg — personalitate diplomaticã
remarcabilã, care a contribuit la salvarea multor evrei în timpul celui de al
Doilea Rãzboi Mondial, dispãrând fãrã urmã în închisorile URSS.
Karadja ajunge consul la Berlin în anii ‘30, dupã activitatea diplomaticã des-

fãºuratã în nordul Europei. Imunitatea diplomaticã ºi originea aristocratã sunt
paravane perfecte sub care reuºeºte sã salveze peste 50.000 de evrei, atât români,
cât ºi de alte naþionalitãþi. Interesant, susþine Joakim Langer, cã printre aceºtia
nu erau evrei de origine suedezã. Rapoartele transmise în þarã de la Berlin de-
monstreazã cã diplomatul C. I. Karadja încearcã disperat sã atragã atenþia auto-
ritãþilor române asupra situaþiei evreilor români din Germania9.
Gestapo aflã în cele din urmã ºi Karadja devine persona non grata în Germania,

fiind nevoit sã se întoarcã în România. Din dezamãgire totalã pentru nerecep-
tarea iniþiativelor sale repetate, Karadja îºi va da demisia din Ministerul de Ex-
terne pe 17 octombrie 194410. „Se retrage la Grumãzeºti11, unde pune în ordine
biblioteca ºi lucrãrile sale manuscrise. Izbucnise rãzboiul. Reuºeºte sã salveze
numai o parte din biblioteca sa de cãrþi rare ºi aduce la Bucureºti numai rara
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colecþie de fluturi a lui Aristide Caradja12 ºi numai ca. 100 de incunabule precum
ºi cãrþile de referinþã privitoare la incunabule. Când a vãzut distruse alte bogãþii
ale Bibliotecii sale rãmase la Grumãzeºti, care ajunsese la un fond de 6000 de
volume, el a exclamat: «aceasta este prima mea moarte», cãreia i-a urmat la 29
decembrie 1950 ºi moartea fizicã.“13
La 28 mai 1946, marcat profund ºi de tragediile întâmpinate în plan personal,

C. I. Karadja susþine o emoþionantã prelegere la Seminarul de Bibliologie al
Universitãþii din Bucureºti14, în memoria datei la care a cãzut cetatea Constanti-
nopolului (29 mai 1453), în care relateazã cu argumente furnizate de martori
oculari în cronicile ºi documentele vremii dezastrul prin care au trecut colecþiile
de la Constantinopol ºi soarta dramaticã a manuscriselor bizantine care au ajuns
în colecþii europene ºi din Statele Unite ale Americii. Pe lângã datele istorice deo-
sebit de interesante furnizate sub pretextul comemorãrii Cãderii Constantinopo-
lului, la o citire profundã, comunicarea este o finã mãrturisire de credinþã a di-
plomatului Karadja, care a îmbinat armonios destinul de cãrturar cu cel de diplo-
mat. „Socotesc de altfel cã tocmai diplomaþia noastrã ar putea avea un câmp
frumos de activitate contribuind la îmbogãþirea bibliotecilor ºi colecþiilor noastre
naþionale, atât de sãrace în comparaþie cu alte þãri. Nu este în genere cunoscut
cât datoresc bibliotecile naþionale din apus activitãþii diplomaþilor þãrilor res-
pective. Am vãzut personal cum unii colegi prieteni, belgieni ºi suedezi, lucrau
în aceastã privinþã ºi am redactat chiar instrucþiunile permanente necesare pentru
serviciul nostru — numai sã fie ele aplicate. Cred cã V. A. Urechia avea dreptate
când scria acum cincizeci de ani «cã noi, de la Ministerul de Externe eram sã
facem cea mai bunã politicã actualã, studiind cu zel ºi pricepere vechea istorie a
naþiunii». Exemplele lui Vasile Alecsandri ºi Constantin Exarhu pe care le lãuda
Urechia n-au fãcut pânã acum ºcoalã la Ministerul nostru de externe.“15
În ultimii ani ai vieþii este ales membru de onoare al Academiei Române, la

3 iunie 194616. Exclus din Academie, va fi reabilitat la 3 iulie 199017.
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În ciuda iniþiativelor sale umanitare ºi culturale, Constantin Karadja pare a fi
cãzut între scaune, cum se spune în suedezã. În România pare cã nu se integra
din perspectiva contextului politic ºi a mentalitãþii care nu îi puteau accepta
onestitatea ºi verticalitatea, iar Suedia o pãrãsise din 1929.
Între anii 1947 ºi 1950, rãmas fãrã salariul de diplomat ºi fãrã pensie, era un

simplu angajat pe post de traducãtor al Ambasadei Suediei din Bucureºti. „Cred
cã noi, suedezii, suntem ruºinaþi de cum l-am tratat“, susþine Joakim Langer în
interviul citat. Destinul diplomatului ºi omului de culturã Karadja ridicã ºi astãzi
nenumãrate semne de întrebare.

Ce s-a întâmplat cu muzeul Constantin Karadja, de pildã, cel din casa ridicatã
de diplomat, pe str. Mora18 din Bucureºti, este o întrebare pe care ne-o punem în
continuare. Se înscrie oare în soarta tragicã a marilor colecþionari ºi a elemen-
telor colecþiilor acestora, dupã 1945?
Ar fi foarte interesant de reconstituit ºi lista de picturi pe care familia Karadja

o deþinea. Era oare iconografia acestora istoricã? Aveau legãturã cu elementele
vastei biblioteci Karadja, alcãtuitã din incunabule, carte veche europeanã ºi ro-
mâneascã, precum ºi manuscrise?
Cum despre picturi nu am reuºit sã adunãm elemente, ne vom referi în arti-

colul de faþã la stadiul actual al cercetãrii cu privire la manuscrise ºi carte veche
ºi studiile redactate de Karadja.
Pânã în prezent nu am reuºit sã identificãm piesele colecþiei de tablouri pe

care o deþinea, dar avem date despre incunabule ºi cãrþi rare din colecþia sa, care
se aflã în diverse depozite din Bucureºti, ºi ºtim din mãrturiile familiei cã
tezaurul de argint îl depozitase în beciurile19 Ambasadei Suediei la Bucureºti la
finele anului 1949. Ulterior a fost declarat dispãrut. „O parte din biblioteca mea
personalã a trecut prin douã rãzboaie, nu fãrã rãni dureroase — multe mii de
volume lipsã sau în zdrenþe. ªtim cu toþii cã astfel de poveºti jalnice trec ca un
fir roºu de-a lungul istoriei patrimoniului cultural al þãrii.“20
A reuºit oare sã aducã la Bucureºti întreaga bibliotecã de la Grumãzeºti?
În ciuda rãspunsurilor primite de la demnitarii vremii, Constantin Karadja rã-

mâne în România dintr-o preþuire profundã a þãrii soþiei sale. Aºteptãm ca isto-
ricii sã cerceteze ultima perioadã a vieþii lui Constantin Karadja, asupra cãreia
planeazã în continuare multiple semne de întrebare.
În conformitate cu relatãrile familiei, se stinge din viaþã la finele anului 1950,

înainte ca organele Securitãþii sã încerce sã îl ridice din reºedinþa sa de pe Gri-
gore Mora...
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2. Domeniile de cercetare

Constantin Karadja a fost, pe lângã avocat ºi diplomat de carierã, un mare om
de culturã, un caz particular în care ºtiinþa s-a îmbinat în mod optim cu pasiunea
ºi preþuirea pentru subiectele cercetate.
Activitatea sa publicisticã ºi de cercetare ar trebui urmãritã din perspectiva

celor douã coordonate care i-au marcat viaþa profesionalã: diplomaþia ºi cultura.
Din mãrturiile mamei sale, Mary Smith Karadja, scrisul a fost o perpetuã

preocupare a fiului ei, dupã cum deducem dintr-o scrisoare transmisã pe 16 iulie
1923 prietenului fidel al familiei, Birger Mörner21: „Nu am cuvinte sã îþi mul-
þumesc pentru cã l-ai ajutat pe Constantin sã-ºi publice câteva opere în Suedia.
Situaþia lui este lipsitã de speranþã ºi este disperat. Faptul cã îl ajuþi sã publice
este o adevãratã licoare vindecãtoare pentru melancolia lui. M-am tot certat cu
el ani de-a rândul ºi l-am sfãtuit sã se ocupe de scris, dar nu am reuºit sã îl con-
ving“22 (tr. n.).
Ca o etapã urmãtoare a cercetãrii, ne propunem sã analizam scrierile lui

Karadja din bibilotecile suedeze, dar în prezent ne vom opri asupra studiilor pe
care am reuºit sã le identificãm în bibliotecile bucureºtene.
Studiile ºtiinþifice semnate de Constantin Karadja, pe care le-am recuperat

din biblioteci bucureºtene, par a fi la prima vedere un puzzle. Trãdeazã preocu-
pãri aparent diverse ºi fãrã legãturã între ele. Privite însã din prisma relaþiei cu
elementele de bibliofilie colecþionate de diplomat, legãtura dintre ele începe sã
prindã un contur.
Din studiile sale transpare o caracteristicã definitorie a civilizaþiei nordice ºi

suedeze în particular — necesitate ce pare a fi înscrisã genetic — de a preþui ºi
ocroti orice element de patrimoniul ca parte a propriului trecut, ce contribuie la
întregirea profilului prezentului.
Pentru Constantin Karadja studierea culturii române vechi, a izvoarelor isto-

rice referitoare la Þãrile Române în relaþie cu repere ale culturii ºi istoriografiei
europene, era o modalitate de a studia ºi de a încerca sã defineascã profilul unui
popor pe care l-a iubit atât de mult ºi pe care l-a ºi reprezentat cu devoþiune în
ambientul diplomatic internaþional.
Personalitatea diplomatului Karadja, dublatã de o vastã erudiþie ºi culturã, îi

permitea sã stabileascã pe lângã relaþii politice ºi punþi culturale între România
ºi Suedia, Norvegia, Danemarca ºi Germania, þãri în care a fost consul.
Constantin I. Karadja avea o educaþie foarte solidã, fundamentatã pe rigoare

ºtiinþificã ºi argumentaþie logicã. Formaþia sa de avocat s-a fãcut simþitã în mo-
dalitatea prin care aborda ºi trata o temã culturalã.
Studiile ºi prezentãrile pe care le-a efectuat dau dovadã de o solidã argumen-

taþie ºi de o deosebitã claritate în exprimare.
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21 Birger Mörner (3 mai 1867 – 10 martie 1930), nobil, diplomat ºi scriitor suedez, interesat ºi de aspec-

tele etnografice ale popoarelor vizitate. Bun prieten cu dramaturgul August Strindberg, probabil cã el a fost cel
care i-a intermediat lui Mary cunoºtinþa cu scriitorul suedez. Vezi http://sv.wikipedia.org/wiki/ Birger_M%
C3%B6rner. Birger Mörner era colecþionar (incunabule, carte veche, picturã). Pentru arhiva Birger Mörner,
donatã Universitãþii din Örebro, vezi: http://www.oru.se/ub/Filialer/Forskningsarkiv/Arkiv-och-specialsamlin
gar-i-Forskningsarkivet/Forfattararkiv/Mornerarkivet/. Aici se aflã ºi scrisorile lui Mary Karadja.

22 Joakim Langer, Pelle Berglund, op. cit., p. 84.



Aproape cã am putea alcãtui o schemã generalã a articolelor, schemã care
este de altfel caracteristicã generaþiei de cercetãtori interbelici: autorul alege o
temã punctualã, cautã apoi sã sintetizeze bibliografia ºi istoria bibliografiei de
specialitate referitoare la aceasta, formulând ulterior noutatea propriei sale con-
tribuþii.
Vom încerca sã clasificãm preocupãrile lui Constantin Karadja23 ºi sã anali-

zãm succint aceste studii ºtiinþifice, pe cât posibil în legãturã cu volumele de
carte rarã din biblioteca de la Grumãzeºti. Înregistrând considerabile pierderi în
timpul celor douã Rãzboaie Mondiale, incunabule ºi cãrþi rare din biblioteca sa
se pãstreazã astãzi fragmentar în fondul Bibliotecii Centrale de Stat ºi al Biblio-
tecii Academiei Române, din Bucureºti. Volumele au ajuns în aceste colecþii pe
douã cãi: fie donate direct de cãtre posesor, fie intrate dupã 1950 în patrimoniul
bibliotecilor, cumpãrate fiind de la Anticariat. Multe dintre volume au ºtampila
anticariatului pe copertã.
Menþionãm de la început cã o listã totalã a volumelor rãmase din biblioteca

sa este imposibil de redactat astãzi, din mai multe motive: bibliotecile nu mai
pãstreazã de multe ori repertoriul de achiziþii, sau nu ni se permite accesul la el.
Cum o fiºã a unei lucrãri din bibliotecã nu include istoricul volumului ºi infor-
maþii referitoare la donator, traseul unui volum este practic imposibil de recon-
stituit.
O parte din volume au fost poate distruse, altele, prin filiera anticariatelor,

vor fi intrat în biblioteci private.
Dan Simonescu, în studiul dedicat lui Constantin Karadja, îl considerã biblio-

log ºi istoric. Tot Dan Simonescu observã cã activitatea de bibliofil a lui Con-
stantin Karadja începe prin 1920, odatã cu intrarea lui în diplomaþie. Îmi pare
deosebit de interesant de studiat relaþia dintre elementele studiate ºi cele colec-
þionate ºi în ce mãsurã colecþia de carte rarã ºi de manuscrise a fost alcãtuitã în
concordanþã cu anumite preocupãri ºtiinþifice clare ºi bine definite.
Constantin Karadja s-a înscris în seria colecþionarilor autentici, aceia care nu

adunau obiecte pentru valoarea lor financiarã, ci pentru cã acestea s-ar fi putut
integra unui univers cultural trãit cu maximã autenticitate.

2.1. Bibliolog

Manuscrise
Dacã încercãrile de reconstituire a fostei bibliotecii Karadja ar mai avea sorþi

de izbândã, colecþia de manuscrise are soarta picturilor din muzeul Karadja ºi a
celorlalte piese. Enumerãm în rândurile ce urmeazã manuscrisele identificate
pânã în prezent.
La Biblioteca Facultãþii de Istorie se aflã o filã scrisã pe ambele pãrþi, cu o

bogatã ornamentaþie miniatã cu foiþã de aur24. Pe respectiva paginã de per-
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23 Precizãm cã numele fiecãrui articol este scris aºa cum apare în publicaþiile respective. A se observa cã

grafia numelui autorului variazã.
24 Reprezintã o primã paginã din Genezã, dintr-o biblie atlant, din Germania sec. XV. Adresãm mulþu-

mirile noastre pentru consultanþa de specialitate domnului prof. Antal Lukacs (Facultatea de Istorie, Universi-
tatea Bucureºti).



gament, jos, în mijloc se aflã ex libris-ul Karadja, iar în dreapta urmãtorul text:
„pentru ªcoala de Arhivisticã din Bucureºti, decembrie 1943, Karadja“. În ur-
ma desfiinþãrii ºcolii, în 1948, prof. Sacerdoþeanu aduce la Facultatea de Istorie
mai multe piese, printre care ºi aceastã filã de pergament, înregistratã ms.
2/1949.
Am cãutat în Biblioteca Academiei Române un Pomelnic ctitoricesc de la

Mânãstirea Râºca, donat (dupã cum menþioneazã surse private) bibliotecii în
1946. Nu am reuºit sã identificãm acest manuscris ºi adresãm mulþumirile
noastre celor care ne-ar putea eventual ajuta.
Tot din patrimoniul actual al Bibliotecii Academiei Române, atragem atenþia

asupra ms. rom. 554525, Istoria lui Alþidalis ºi a Zelidei26, dãruit Bibliotecii Aca-
demiei Române în octombrie 1946.
Cu atenþie pentru detaliu ºi pentru traseul anterior al manuscrisului, Karadja

noteazã de mânã pe coperta I, verso: „Cumpãrat de la Pãrinte Filaret Buliga.
Mân. Neamþu, 23/5/1926. Semnat Karadja“. O altã însemnare pe aceeaºi copertã
menþioneazã: „Dãruit Bibl. Academiei Române, octombrie 1946. Constantin I.
Karadja“. Pe prima filã, aceastã piesã este una dintre puþinele a cãror prove-
ninenþã din biblioteca de la Grumãzeºti este atestatã prin însemnarea lui Karadja
din Bibl. Grumãzeºtianã.
Manuscrisul a fost dãruit împreunã cu o scrisoare a lui N. N. Condeescu (15

noiembrie 1930)27, lipitã pe coperta patru, prin care aflãm cã autorul scrisorii
mulþumeºte pentru împrumutul manuscrisului. Observãm cã, prin generozitatea
sa caracteristicã, Constantin Karadja împrumutã cercetãtorilor piese din biblio-
teca sa, precum dovedeºte ºi scrisoarea de faþã.
Pe prima filã a ms. rom. 5887 (Biblioteca Academiei Române)28, cu scrisul

caligrafic al diplomatului, citim: „Exemplar din Biblioteca Grumãzeºtianã, pen-
tru Bibl. Academiei Române, 28 martie 1947“. Dupã cum observãm din însem-
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25 G. ªtrempel, Catalogul manuscriselor româneºti, vol. IV, Editura ºtiinþificã ºi enciclopedicã, Bucureºti,

1992, p. 337: „Aceastã istoriia s-au tãlmãcit acum întâi di pe limba franþujascã în limba moldoviniascã în zilile
prealuminatului ºi preaînaltului domnu mãrie sa Alexandru Constantin Mavrocordat voevod (1783). Istoria lui
Alþidalis ºi a Zelidiei“. Pentru bibliografie, vezi C. Velculescu, M. Moraru, Bibliografia analiticã a cãrþilor
populare laice, coordonator I. C. Chiþimia, Editura Academiei RSR, Bucureºti, 1976, pp. 117-118; Al. Duþu,
Coordonate ale culturii române, Bucureºti, 1968, p. 255.

26 Istoria lui Alþidalis ºi a Zelidei, scrisã de Vincent Voiture, în 1783, a fost rãspândit în mai multe copii
manuscrise. Versiunea româneascã a fost comandatã de Dãrmãnescu Iordache, unul dintre primii cãrturari care
au rãspândit la noi literatura francezã. Vezi Dicþionarul literaturii române de la origini pânã la 1900, Editura
Academiei Române, Bucureºti, 1979, pp. 262-263.

27 Pentru studiul alcãtuit, vezi N. N. Condeescu, „Istoria lui Alþidalis ºi a Zelidiei (1783)“, Anuarul Aca-
demiei Române, Memoriile Secþiunii Literare, seria III, tom V, mem. 5, 1931, comunicare la Academia Ro-
mânã, din 20.03.1931. Reproducem textul scrisorii: „Mult stimate Domnule Karadja, am fãgãduit mai mult
decât puteam þine… ªi ieri toatã ziua ºi astãzi am lucrat la colaþionarea cu originalul a manuscrisului ce aþi
avut bunãtatea a-mi împrumuta, fãrã totuº a duce la bun sfârºit aceastã anevoioasã întreprindere. Abuzez oare
de solicitudinea Dv dacã mai pãstrez romanul încã câtva timp? Sunt atîtea procedee de traducere ce trebuesc
notate, atâtea pasagii suprimate ce se cuvine a semnala încât douã zile erau cu totul insuficiente acestei munci.
Bazat pe bunãvoinþa ce mi-aþi arãtat în timpul primei noastre întrevederi, iau deci libertatea de a mai reþine încã
manuscrisul Istoriei lui «Alþidalis», reînoind promisiunea de a vi-l înapoia în bunã stare, îndatã ce nu vom mai
avea nevoie de dînsul. Cu vii mulþumiri ºi alese sentimente, N. N. Condeescu, profesor secundar, 17, Strada
Enãchiþã Vãcãrescu, Loco (V). Bucureºti, 15 noembrie 1930“.

28 Gabriel ªtrempel, op. cit., vol. IV, pp. 420-421.



narea de la f. 3, manuscrisul O privire politiceascã a Evropii toate din anul 1825
a ajuns în posesia lui Constantin Karadja de la profesorul A. B. Brandea29.
Am mai identificat la Biblioteca Academiei Române un alt manuscris donat,

unicul oriental, ms. or. 239, cumpãrat „la Berlin, de la Prof. Franz Babinger, în
anul 1936“, dupã cum scrie Karadja pe prima filã. Tot acolo este notat „pentru
Biblioteca Academiei Române, 31 ianuarie 1946. Karadja“. Nu cunoaºtem pânã
în prezent vreun studiu în care autorul sã fi analizat acest manuscris, dar noteazã
(pe f. 1) cã „singurul manuscris cunoscut al acestui autor se aflã la Biblioteca
Statului de la Viena. Manuscrisul de faþã este o versiune ineditã a istoriei lui
Ahmed Asim. A se vedea Fr. Babinger, Die Eschichtsschreiber der Osmanenn,
p. 340. Frumoasa legãturã orientalã contemporanã a manuscrisului de faþã a fost
ruptã ºi furatã cu ocazia prãdãrii Conacului de la Grumãzeºti, în toamna anului
1945“.
Const. I. Karadja semnaleazã ºi editãri din strãinãtate ale unor manuscrise

provenind din Þãrile Române, care prin voia sorþii au ajuns peste hotare. În acest
sens, atrage atenþia asupra unui reper semnificativ al culturii române vechi într-
o ediþie englezeascã: un manuscris semnat de viitorul dascãl al lui Dimitrie
Cantemir, pe atunci egumen al schitului Plãviceni din jud. Olt, datat decembrie
1688: „a lui Constantin Brâncoveanu vel Spãt. scoasã de Ieremia Cacavela das-
cãlul ºi egumen Plãviceanilor, dupã limba frânceascã pe limba greceascã, ºi
scrisã de popa Necula“30.

Incunabule ºi carte veche31
Constantin Karadja îºi desfãºoarã activitatea legatã de incunabule ºi carte

veche pe douã direcþii de cercetare:
— alcãtuieºte pe de o parte instrumente de lucru pentru specialiºti, precum

primul inventar al incunabulelor de pe teritoriul României32 în perioada în care
a fost consul la Berlin (1932 – 1941), în colaborare cu redacþia Gesamtkatalog
der Wiegendrucke, sub îndrumarea lui Konrad Haebler. A realizat lista incuna-
bulelor din România, pe care a predat-o în 1937 redacþiei Gesamtkatalog der
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29 „Domniei sale, domnului Constantin I. Caragea, subsemnatul oferã aceastã lucrare intitulatã O privirea

politiceascã a Evropii toate din anul 1825, în amintirea relaþiunilor prieteneºti ce am avut cu Domnia sa în anul
1919, lucrare anonimã, nepublicatã în limba românã. Subsemnatul posed acest manuscris, donaþiune de la
cumnatul meu, regretatul Ioan A. Dimitriu, moºtenitorul lui Vasile Mãlinescu. Grumãzeºti, 26 februarie 1919,
A. A. Brandea, profesor“.

30 Constantin I. Karadja, „Un manuscris al lui Ieremia Cacavela din biblioteca lui Constantin Brânco-
veanu“, Revista Istoricã, XII, nr. 1-3, ian.-martie 1926, p. 16-18. Manuscrisul se aflã la British Museum, Ms.
38890.

31 Pentru activitatea de bibliolog ºi bibliofil, a se vedea ºi studiile: Gh. Buluþã, „Personalitãþi ale bi-
bliologiei româneºti: Constantin I. Karadja“, Biblioteca, nr. 11-12, Bucureºti, 1997, pp. 361-362; Adriana
ªtefãnescu Mitu, „Transilvania într-un manuscris italian din secolul al XVII-lea, existent în colecþia Constantin
I. Karadja din Biblioteca Centralã de Stat“, Biblioteca ºi Cercetarea, XI, Cluj, 1997, p. 9-21; Adriana
ªtefãnescu Mitu, „Constantin I. Karadja (1889-1950). Noi contribuþii“, Biblioteca ºi Cercetarea, XI, Cluj,
1986, pp. 274-291.

32 Dan Simonescu, loc. cit., p. 23: Lista incunabulelor pãstrate în România (343 pag). Lista lui Karadja
cuprinde, dupã cum susþine autorul, 1.345 titluri, din totalul de 1.467 aflate pe teritoriul þãrii noastre, dupã
1945. Numãrul de incunabule s-a mãrit dupã 1945, prin asimilarea de cãtre bibliotecile de stat a incunabulelor
provenite din biblioteci private.



Wiegendrucke33. Lista cuprinde 1471 incunabule pãstrate în 37 de colecþii pu-
blice ºi particulare (s. n.). Ultima descrisã, Biblioteca Grumazeºtianã (a lui
Constantin Karadja), însumeazã 70 de incunabule. Dintre acestea, 34 se aflã în
fondurile Bibliotecii Naþionale, descrise în prezentul catalog, afirmã în introdu-
cerea la catalogul incunabulelor din Biblioteca Naþionalã34 doamna Elena–Maria
Schatz. Catalogul este dedicat „memoriei marelui colecþionar ºi bibliolog român,
Constantin Karadja“.
—Constantin Karadja desfãºoarã totodatã cercetãri proprii, cu elemente ori-

ginale, referitoare la interpretarea incunabulelor ºi a cãrþilor vechi tipãrite, în
principal cele din colecþia sa. Încearcã sã integreze ºi sã priveascã aceste piese
în contextul patrimoniului cultural european, exploatând conþinutul informaþio-
nal al incunabulelor ºi cãrþilor vechi, dar totodatã ºi aspectul lor estetic (legãtorie
de carte, gravuri care ilustreazã textul, litera, oglinda paginii º. a).
Dupã faza descriptivã, marcatã de o minuþiozitate ºi un profesionalism desã-

vârºit, pe care o înregistreazã prin descrierea tehnicã a fiecãrui incunabul cunos-
cut de pe teritoriul României, în catalog, Karadja alcãtuieºte aºadar ºi studii ºi
prezentãri laAcademia Românã, prin care interpreteazã conþinutul incunabulelor
din colecþia pe care o avea, comparându-le cu elemente similare din occident.
Pe piesele deþinute, Constantin I. Karadja scrie diferite însemnãri, astãzi de o

mare importanþã (preþuri de achiziþie, preþuri de vânzare în timp ale lucrãrii,
participare la licitaþii etc.), dar ºi diferite lipsuri. În vederea definitivãrii studiilor,
referitoare la istoria românilor, legate implicit de colecþia sa de incunabule, Con-
stantin I. Karadja cautã ºi comandã în cãlãtoriile sale în strãinãtate, alte piese
preþioase ºi rare. Aceste fotocopii ºi facsimile, dupã cum susþine ºi doamna
Elena–Maria Schatz, cu toate cã nu au valoarea operelor orignile, sunt deosebit
de utile ºi demersului ºtiinþific35.
Totodatã, prezintã în reviste româneºti apariþii editoriale remarcabile în do-

meniul studierii cãrþii tipãrite ºi a circulaþiei acesteia36.
a. Autorul demonstreazã un interes deosebit pentru momentul apariþiei tipa-

rului în Þãrile Române. Într-o manierã cu totul demnã de un estet al tipãriturilor
vechi, Constantin Karadja analizeazã estetica paginii tipãrite la Coresi, spre
exemplu, oferind descrieri ºi interpretãri de literã, paginaþie etc.
Din studiul destinat lui Coresi37, remarcãm un interes deosebit pentru analiza

conþinutului textului tipãrit în legãturã directã cu estetica frontispiciilor, a iniþia-
lelor ºi nu în ultimul rând a alternanþei dintre culoare neagrã utilizatã ºi cea roºie.
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33 http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/GWEN.xhtml.
34 Elena–Maria Schatz, Catalogul colecþiei de incunabule, Bucureºti, 1995.
35 Pentru copiile din patrimoniul Bibliotecii Naþionale, vezi: Elena–Maria Schatz, op. cit.
36 Vezi recenzia din Revue Historique du Sud-Est Européen, an XV, nr. 1-3, jan.-mars 1938, p. 187:

Constantin Karadja prezintã volumul al doilea al lui dr. Carol Wehmer (Staatsbibliothek din Berlin), Beiträge
zur Inkunabelkunde. Neue Folge, II, Leipzig, 1938.Volumul este editat sub auspiciile Gesellschaft für
Typenkunde des XV. Jahrhunderts ºi Comisia Catalogului General al Incunabulelor, la care a colaborat ºi
Constantin I. Karadja.

37 Constantin I. Karadja, „Despre lucrul apostolesc al lui Coresi de la 1563“, ºedinþa de la 24 octombrie
1924, Analele Academiei Române, Memoriile Secþiunii Literare, seria III, tom II, nr. 6, 1924, pp. 545-555.
Articolul a intrat în circulaþia bibliografiei de specialitate, fiind citat în Dicþionarul literaturii române de la
origini pânã la 1900, p. 218.



Coresi a reprezentat un subiect prin care Karadja demonstreazã subtil cum
om de culturã nu este doar un intelectual cu o minte sclipitoare ºi vaste cu-
noºtinþe, ci ºi un caracter autentic, de o mare generozitate, o personalitate cu ade-
vãrat pasionatã de elementele studiate.
Alãturi de studiul despre Coresi, I. C. Karadja va dona Academiei Române

un exemplar foarte rar, pe care îl achiziþionase — Apostol (1563)38. În prefaþa
ediþiei facsimilate a volumului, coordonatã de I. Bianu, acesta scria: „Încheind
aici aduc cele mai cãlduroase mulþumiri Domnului Constantin Karadja, pentru
darul preþios prin care a contribuit la întregirea unui atât de preþios monument
cultural ºi literar românesc. Mulþumesc Domnilor Prof. N. Cartojan ºi Dan Si-
monescu pentru ajutorul dat la aducerea la îndeplinire a acestei lucrãri“39.
b. C. I. Karadja este preocupat ºi de integrarea studiilor referitoare la tiparul

vechi românesc în bibliografia europeanã40. Sub coordonarea lui Hermann
Barge, într-un colectiv format din Fritz Schillmann, Otto Clemen, Jiøi Dostàl, N.
K. Kisseleff, D. Krandzalov, lucreazã articolul destinat tiparului din Þãrile Ro-
mâne, pentru lucrarea de mare anvergurã, cu reproduceri color, editatã în condiþii
de excepþie Geschichte der Buchdruckerkunst41.
c. Personalitate cu o culturã remarcabilã ºi desfãºuratã în diverse domenii, se

referã ºi la cartea veche europeanã, donând totodatã Bibliotecii Academiei ro-
mâne ºi piese valoroase (carte veche ºi facsimile), dupã cum observãm dintr-un
document identificat la Arhivele Naþionale, în dosarul 274, un articol dactilo-
grafiat42, semnat C. Karadja, „Despre lucrãrile istorice ºi geografice ale luiAeneas
Silvius“, în care autorul vorbeºte despre câteva lucrãri de mare însemnãtate pe
pe care le dãruieºte Academiei Române.
Articolul are 5 pagini dactilografiate, A4, ºi este nedatat de autor. G. Penelea

Filitti ºi Lia Brad dateazã totuºi documentul post–1940, ceea ce ne stârneºte o
întrebare: cum ne-am putea explica faptul cã majoritatea donaþiilor identificate
pânã în prezent sunt din anii ’40?
d. Cãutând studiile lui Karadja prin fiºierele bibliotecilor bucureºtene, am

observat cã, pe linia interesului pentru carte veche, o altã serie de articole este
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38 Lucrarea se aflã în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române sub cota CRV 12, III 497394.
39 I. Bianu, „Lucru apostolesc – Apostolul“ tipãrit de diaconul Coresi în Braºov la anul 1563, Cultura

naþionalã, Bucureºti, 1930, p. X.
40 A se vedea în acest sens: Constantin Karadja, „Die alte Rumänische Buchdruckerkunst“, Analele Aca-

demiei Române, Memoriile Secþiunii Istorice, tom V, nr. 3, 1940, p. 4-12 ºi 6 planºe; Constantin Karadja, „Die
ältesten gedruckten Quellen zur Geschichte der Rumänen“, Gutenberg Jahrbuch, 1934, pp. 114-136. Volum
este prezentat în Revue Historique du Sud-Est Européen, an XI, nr. 1-3, jan.-mars 1934, p. 383.

41 C. I. Karadja, „Die alte Rumänische Buchdruckerkunst“, în Hermann Barge (ed.), Geschischte der
Buchdruckerkunst, vol. II, Dresden, Leipzig, Berlin, 1928-1941, pp. 527 – 537. O ediþie se aflã ºi la Biblioteca
Academiei Române, sub cota III 232163. Ilustraþiile articolului sunt din Pravila de la Govora (1640), din
Liturghierul slavon de la Târgoviºte (1508).

42 Georgeta Penelea Filitti, Lia Brad-Chisacof, op. cit., p. 287: „Scrisoare de donaþie a unui fond de carte
Aeneas Silvius Piccolomini (Papa Pius al II-lea, 1458-1463), fãcutã de Constantin I. Karadja Academiei
Române. Cu scurte comentarii bibliografice privind lucrãrile oferite“. Documentul este datat de autoare post-
1940. Din lista de documente din scrisoare am identificat la Biblioteca Academiei urmãtoarele volume: Papa
Pius II, La descrittione de l’Asia et Europa di Papa Pio II e l’historia de le cose memorabili fatte in quelle,
con l’aggiontà de l’Africa, secondo diversi scrittori, con incredibile brevità e diligenza, Vinegia 1544 (BAR I
353593), Aeneas Silvius, In Europam, Memmingen, A. Kunne, ca. 1489 (BAR I 197933), Pii II. Pon. M.,
Asiae, Europae elegantis descriptio, 1531 (CR I 353 605), Pius II, Epistolae familiares, Nurenberg, Koberger,
16. IX. 1481 (CR III 428 186), care are ultima paginã ºi foaia de titlu smulse!



destinatã vechilor biblioteci din Moldova ºi Transilvania, integrate în context
sud-est-european43. Autorul insistã ºi asupra unor personalitãþi de prestigiu, pre-
cum Ioan Balº, care au stimulat interesul pentru colecþie ºi pentru alcãtuirea unei
biblioteci pe un anume argument44.
În timpul rãzboiului Karadja reuºeºte sã salveze colecþia de fluturi a socrului

sãu, Aristide Caradja, ºi o aduce la Muzeul Antipa din Bucureºti, unde o putem
admira ºi astãzi45. Din admiraþie pentru preocupãrile socrului sãu, Constantin
Karadja prezintã în 1929, în Aula Academiei (ºedinþa din 18 ianuarie 1929), un
subiect inedit: o specie rarã de fluture adusã de Eduard Carleson, ministrul
Suediei la Constantinopol ºi membru al Academiei suedeze, în anul 1744 în tre-
cerea sa prin Moldova. „Exemplarul, ne spune diplomatul suedez, a fost descris
de Carl von Linne în Analele Academiei de ªtiinþe Suedeze, iulie – sept.
1747“46. Probabil cu aceastã ocazie, Constantin Karadja doneazã Bibliotecii
Academiei Române o copie facsimilatã a descrierii originale fãcute de Linné, pe
care o traduce47.

2.2. Studiile istorice ale lui Constantin Karadja ar putea fi structurate ºi ele
în funcþie de argumentele tratate

a. Autorul urmãreºte prezenþa datelor istorice despre Þãrile Române în incu-
nabule ºi cãrþi vechi48. Spre exemplu, o temã îndelung cercetatã este legatã de
informaþiile cu privire la Vlad Þepeº în surse occidentale49.
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43 Constantin I. Karadja, „Sur les bibliothèques du Sud-Est Européen“, RHSEE, XI, nr. 1-3, jan.-mars

1934, pp. 314-357; Constantin Karadja, „Alte Bibliotheken der Siebenbürger sachsen und ihre wiegendrucke“,
GJ, 1941, pp. 196-207.

44 Constantin Karadja, „Un bibliophile moldave au debut du dix-neuvieme siecle, le grand ecuyer Ioan
Bals“, AAA, Bulletin de la section historique, tom XXVIII, Academia Românã, Monitorul oficial, Bucureºti,
1947, p. 107-130.

45 Pentru viaþa la Conacul din Grumãzeºti ºi preocupãrile lui Aristide Caradja, vezi: C. Motaº, „O vizitã
la Grumãzeºti la naturalistul Aristide Caradja“, Natura, an XXXI, nr. 6, Bucureºti, iunie 1942.

46 C. I. Karadja, „O Insectã din Moldova descrisã de marele Linné“, AAA,Memoriile Secþiunii ªtiinþifice,
Academia Românã, seria III, tom V, Bucureºti, 1929. Autorul prezintã o traducere a descrierii ºtiinþifice fãcute
de Linné, însoþit de o imagine reprezentând insecta în cauzã. Textul este prezentat în ampla bibliografie dedi-
catã operei lui Linné: Memoriae immortali Caroli Linnaei socii quondam sui D. XXIII M. MAII A. MCMVII
dedicavit Regia Societas Scientiarum, Upsaliensis.

47 Documentul are cota BAR I 93111. Pe prima paginã, autograful autorului, cu textul: „Prezentat Acade-
miei Române de Constantin I. Karadja consul general. 6 ianuarie 1929“.

48 Constantin I. Karadja, „Incunabulele ce vorbesc despre þara noastrã“, Revista Istoricã, XI, nr. 1-3, ian.-
martie 1925, pp. 13-15.

49 Constantin I. Karadja: „Incunabule povestind despre cruzimile lui Vlad Þepeº“, Cluj, Cartea Româ-
neascã, 1931, în volumul Închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 ani, pp. 1-11. Articolul
a intrat în circulaþia bibliografiei de specialitate, fiind citat în Dicþionarul literaturii române pânã la 1900, p.
708. Utilizate în studiul sãu, autorul a donat ulterior Bibliotecii Academiei Române urmãtoarele facsimile
referitoare la subiectul studiat: facsimil dupã Incunabulul Dracole Waida, Nürnberg, Marcus Ayrer, 1488,
donat în 1941 (BAR II 181 251), Dracola Waida, Augsburg, Ch. Schneitter, 27 martie 1494 (BAR cota A 510-
1), Dracola Waida, Nürnberg, P. Wagner, 1488, pe care Karadja consemneazã cã „deþine un exemplar a cãrei
paginã de titlu a fost furatã la Grumãzeºti, în iarna 1934“ (BAR cota A 510-2. Cota din biblioteca de la Gru-
mãzeºti ar fi fost XIII. 2); Dracola Waida, Bamberg, H. Sporer, 1491 (BAR cota A 510-2. Cota din biblioteca
de la Grumãzeºti ar fi fost XIII. 3), ar fi o copie comandatã dupã unicul exemplar cunoascut de la Brittish
Museum; Dracola Waida, Strassburg, 1500 (BAR cota A 510-4. Cota din biblioteca de la Grumãzeºti ar fi fost
XIII. 6), o copie dupã un exemplar din Biblioteca Regalã din Copenhaga; Dracola Waida, Bamberg, ca 1485
(BAR cota A 510-5. Cota din biblioteca de la Grumãzeºti ar fi fost XIII. I), copie dupã un exemplar din Buda-
pesta. Acest facsimil conþine douã portrete xilogravate ale Domnitorului.



b. Un alt argument al studiilor istorice este reprezentat de relatãri de cãlã-
torie ºi alte mãrturii despre Þãrile Române. Având suedeza ca limbã maternã,
autorul oferã traducerea în limba românã a mãrturiilor unor cãlãtori de diferite
naþionalitãþi50, dar ºi suedezi51, despre Þãrile Române, din jurnale, scrisori, în-
semnãri etc. De cele mai mult ori mãrturiile sunt legate de drumul de la ºi spre
Constantinopol. Textele editate de autor sunt inedite ºi sugereazã realitãþi isto-
rice, geografice, conflicte militare etc., dar pun în luminã ºi laturi ale anumitor
personalitãþi politice ºi culturale, precum Dimitrie Cantemir52. Alteori, autorul
menþioneazã în legãturã cu relatãrile de cãlãtorie cã editeazã ºi textul unei cãrþi
foarte rare, din care susþine cã nu cunoaºte decât un singur exemplar aflat la
Biblioteca Muzeului Naþional din Budapesta: Herrn Jenne’s Reisen nach t.
Petersburg, einen Theil von Deutschland, Frankreich, Kroatien, Slavonien, Ita-
lien, die Moldau, Wallachei, Siebenrugen und Ungarn nebst einem Reise Jour-
nal der Donaufahrt von Essegg bis ans Schwarze Meer, Pesth, Mathias Trattner,
1788, 308 pp.53.
c. Activitatea de cercetãtor ºi cea de diplomat se întâlnesc ºi în studiile dedi-

cate imaginii României în Suedia.
Pentru mulþi cetãþeni suedezi, România este ºi astãzi un teritoriu asupra cã-

ruia nu au prea multe reprezentãri, excepþie fãcând imagini stârnite de numele
Hagi, Vlad Þepeº, Nadia Comãneci ºi Ceauºescu. Este lesne de înþeles cât de ne-
cunoscutã le era þara noastrã în anii ’20.
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50 I. C. Caragea, „Un ofiþer austriac despre Moldova pe la 1854“, RI, VI, nr. 3-6, apr.-iunie 1920, pp. 115-

119; Constantin I. Caradja, „O cãlãtorie pe apele române ºi prin Basarabia (în 1835)“, BSRRG, XLI, Bucureºti,
1922; C. I. Karadja, „Un cãlãtor prin Muntenia“, (John B. S. Morritt of Rokeby, 1794), RI,VIII, nr. 10-12, oct.-
dec. 1922, pp. 180-184; C. I. Karadja, „Un istoric turc despre noi“ (Evliia Efendi), RI, an X, nr. 4-6, apr.-iunie
1923, p. 92-93; C. I. Karadja, „Contele de Lagarde ºi cãlãtoria sa“, RI, IX, nr. 1-3, ian.-martie 1923, pp. 6-10;
C. I. Karadja, „Raffet ca scriitor despre noi“, RI, an IX, nr. 1-3, ian.-martie 1923, pp. 10-12; Constantin I.
Caradja, „Încã o cãlãtorie pe Dunãre“ (Laurence Oliphant, 1852), BSRG, tom XLII, Bucureºti, 1924, pp. 4-7;
Constantin I. Caradja, „Scrisorile lui Kelemen Mikes (1738 – 1740). Pe Dunãre ºi prin Dobrogea (în anul
1865)“, AD, IV, nr. 4, Constanþa, 1924, pp. 2-13; Constantin I. Karadja, „Oltenia dupã Memoriile Generalului
von Bauer (1778)“, AO, an III, nr. 12, martie – aprilie 1924, pp. 225-281, pp. 302-331, pp. 410-420, pp. 504-
512; Constantin I. Karadja, „Un journal de route a travers la Bessarabie et la Dobrogea en 1710“, RHSEE, an
V, nr. 1-3, ian.-martie 1928, pp. 364-365; Constantin I. Karadja, „Le voyage de Michel Eneman de Bender a
Constantinople en 1709“, RHSEE, an V, nr. 1-3, ian.-martie 1928, pp. 365-372; Constantin I. Karadja, „Le
journal de Paul Jamjouglou de Constantinople à Hotin en 1746 traduit et publié par Constantin I. Karadja“,
RHSEE, an VII, nr. 1-3, ian.-martie 1930, pp. 17-34; Constantin I. Karadja, „Le voyage de Michael Eneman
de Bender a Constantinople en 1709“, RHSEE, VI, nr. 10-12, 1929, pp. 365-372; Constantin I. Karadja, „Visita
unor prinþi persani la Bucureºti în anul 1836“, RI, XVII, nr. 1-3, ian.-martie. 1931, pp. 75-80; Constantin I.
Karadja, „Cãlãtoria contelui Von Hofmannsegg în regiunile noastre (1794)“, AO, X, nr. 53, ian.-feb., 1931, pp.
231-234; Const. I. Karadja, „Memoriile Generalului von Bauer (1778) traduse ºi publicate de Const. I. Ka-
radja“, AO, X, nr. 53, ian.-feb., 1931, pp. 302-311; 410-420; 504-512; Constantin I. Karadja, „Un témoignage
autrichien des souffrances des Roumains du Banat à la fin du XVII-e s.“, RHSEE, X, nr. 1-3, ian.-martie 1933,
pp. 2-6.

51 I. C. Caragea, „Un cãlãtor despre noi: Jacob Jonas Bjoernstahl“, Revista istoricã, VI, nr. 1-2, ian.-feb.
1920, pp. 54-61; C. J. Karadja, „Un ambasador suedes la curtea lui Constantin ªerban“, RI, VI, nr. 10-12, oct.-
dec. 1920, pp. 207-218; Constantin I. Karadja, „Notele lui Rålamb despre Muntenia (1657)“, RI, XV, nr. 10-
12, oct.-dec. 1929, pp. 346-348; Constantin I. Caradja, „Notele cãpitanului suedez C. Warberg din Rãzboiul
nostru de la 1877“, GB, Cernãuþi, 1934, pp. 369-385.

52 Constantin I. Karadja, „Operele lui D. Cantemir în Biblioteca Academiei din Petrograd, dupã
însemnãrile unui suedez din anul 1735“, RI, XV, 1929, nr. 1-3.

53 Constantin I. Karadja, „Un cãlãtor pe Dunãre în anul 1786“, RI, X, nr. 1-3, ian.-martie 1924, pp. 43-50.



Karadja propaga în presa suedezã o imagine pozitivã a românului, un profil
alcãtuit din elemente istorice, etnografice, folclorice ºi culturale. „Dintre toate
þãrile Europei, România este cea mai puþin cunoscutã în Nord. Se ºtie foarte
puþin despre trecutul acestei þãri ºi cu atât mai puþin despre situaþia ei actualã ºi
perspectivele de viitor“, afirma autorul în primele rânduri ale articolului din
192954.
Prezentarea istoricã a Þãrilor Române este adusã în actualitate, insistându-se

asupra anumitor aspecte economice, printre care situaþia dificilã a agriculturii.
Articolul este ilustrat cu o imagine ineditã a unui boier valah55, adusã în Suedia

de ambasadorul lui Carol Gustav al X-lea, Claes Rålamb, la Constantinopol, în
1658, ºi de o paginã din Apostolul (1563) lui Coresi, donat de autor Academiei
Române56.
Îmaginea României în Suedia era evidenþiatã de diplomatul român ºi prin

prezentarea la Stockholm, pe parcursul mandatului sãu, a unor personalitãþi cul-
turale româneºti de prestigiu. Astfel, Nicolae Iorga se bucurã de traducerea unui
studiu referitor la personalitatea lui Karol al XII-lea ºi relaþia sa cu Þãrile Româ-
ne57 tradus ºi publicat de Constantin Karadja, ca rezumat al vizitei celebrului
istoric în 1929 la Stockholm. Cu aceastã ocazie a oferit un interviu radioului
suedez.
În Revista istoricã a lui N. Iorga, unde C. I. Karadja a publicat foarte mult,

apar ºtiri referitoare la apariþii editoriale din Suedia, furnizate probabil de consul
pentru publicul românesc, interesat de studii comparative de artã medievalã58,
precum ºi de diferite categorii de texte care atestã legãturile dintre Suedia ºi sud-
estul Europei59. Alte ºtiri prezentate în revistã se referã la articole ºi prezentãri
de carte din publicaþia de prestigiu a Academiei regale suedeze, Fornvännen60.
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54 Constantin I. Karadja, consulul general al României la Stockholm, „Rumänien. Några drag ur landets

historia och utveckling“, Svensk Tidskrift, XIX, Stockholm, 1929, pp. 1-11. Exemplarul donat de autor
Bibliotecii Academiei Române este însoþit de un rezumat în limba românã semnat ºi ºtampilat de autor. O
prezentare a apariþiei articolului, în RI, an XV, nr. 4-6, aprilie-iunie 1929, p. 189.

55 Constantin I. Karadja, loc. cit., p. 4, fig. 2.
56 Constantin I. Karadja, loc. cit., p. 4, fig. 5.
57 „Karol XII och Rumänien, av professor N. Iorga“, Svenska Dagbladet, 12 maj 1929, tradus de Consul

General Constantin Karadja. O prezentare a apariþiei articolului în Revista Istoricã, an XV, nr. 4-6, aprilie-iunie
1929, p. 189.

58 Oferim un exemplu în acest sens: prezentând apariþia lucrãrii lui Carl Ugglas cu obiecte liturgice
medievale din aur ºi argint, în RI, XX, nr. 1-3, ian.-martie 1934, p. 73: „Potirele suedeze date de Carl Ugglas
în Kyrkligt guld och silversmide, Stockholm, 1933, corespund cu totul celor din Moldova sec. XVI“.

59 C. I. Karadja prezintã volumul lui T. J. Arne, De äldre förbindelserna mellan Sverige och Turkiet,
Norrköping, 1927, unde celebrul cercetãtor suedez începe prin a analiza contactul dintre währingi ºi sud-estul
Europei, printre care ºi þinuturile Dobrogei de astãzi. T. J. Arne continuã prin analiza cãlãtoriilor ambasadorilor
suedezi spre Constantinopol, unii dintre ei fiind editaþi de Constantin I. Karadja în Revista istoricã. Pentru
acest subiect ºi sinteza bibliografiei aferente, vezi Ileana Stãnculescu, „Animal Symbolism of Northern Origin
in the Lower Danube Region (10th-11th centuries). Old and New Approaches“, Lund Archeological Review,
vol. XV-XVI, Lund, 2009-2010, pp. 161-171.

60 Vezi RI, an XIII, nr. 4-6, aprilie-iunie 1927, pp. 184-185. În cursul unui stagiu în regimul schimburilor
interacademice bilaterale, efectuat în Suedia în noiembrie 2007, colegii de laAcademie au prezentat programul
de digitalizare a publicaþiei. Astãzi numerele din 1906 ºi pânã astãzi pot fi consultate pe internet în versiune
digitalã: http://fornvannen.se/fornvannen.html.



d. C. I. Karadja a alcãtuit studii remarcabile în care a editat surse ºi docu-
mente ºi a fost preocupat de ºtiinþele auxiliare ale istoriei: heraldicã ºi genea-
logie ºi imaginea ca document istoric.
e. Studiile de economie ºi diplomaticã constituie un segment autonom al pre-

ocupãrilor celebrului diplomat. Prin calificarea sa în drept ºi economie, Constantin
Karadja oferã o analizã a economiei României în revistele de specialitate, ofe-
rind ºi soluþii cu privire la diferite probleme.
Încheiem studiul de faþã prin a cita încheierea prelegerii þinute de Constantin

I. Karadja în aula Universitãþii din Bucureºti, la 28 mai 1946. Referindu-se la
marile biblioteci ºi la necesitatea achiziþionãrii unor lucrãri de valoare, diplo-
matul român spunea: „Trebuie sã cãutãm numai sã cumpãrãm cu judecatã, ceea
ce poate contribui la îmbogãþirea patrimoniului cultural ºi artistic al þãrii. Sã ci-
tez în sfârºit vestitul testament al Cardinalului Bessarion din 1468: «Am încer-
cat, spune el, sã adun pe cât am putut, nu cât mai multe cãrþi, ci cãrþile cele mai
bune. Am strâns astfel câte un exemplar din aproapte toate lucrãrile grecilor în-
vãþaþi, mai ales cãrþile rare ºi greu de gãsit». Grija lui Bessarion a fost însã ca
aceastã colecþie, adunatã cu trudã ºi muncã, sã nu fie împrãºtiatã dupã moartea
lui, ci sã fie pãstratã într-un loc sigur spre binele naþiunii ºi al umanitãþii. Dacã
a lãsat colecþia Statului Veneþian, spune el, este fiindcã a gãsit cã nici un alt loc
nu oferea mai multã siguranþã. Cauza era, precum spune tot în acest testament,
cã acel stat era stãpânit de dreptate, ferm întemeiat pe lege, administrat în mod
dezinteresat ºi dibaci, un stat unde virtutea, mãsura, seriozitatea, dreptatea ºi
fidelitatea aveau drept de cetate, unde puterea era mare, folositã însã cu judecatã
ºi cu mãsurã, unde era libertate de gând în sfatul þãrii. Nici o pasiune! Unde cei
cuminþi þineau în mâna lor cheile puterii ºi unde cei buni treceau înaintea celor rãi.
Vedem cã ºi biblioteca lui Bessarion a dãinuit pânã în ziua de azi. Sã avem

norocul sã fie, cu timpul, aºa ºi în þara noastrã.
Atunci, nu vom mai clãdi pe nisip!“61
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61 Dan Simonescu, loc. cit., p. 18.


