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Ne mor istorcii emblematici!

Dupã academicul om de ºtiinþã Florin Constantiniu încã un „paznic al Cetãþii“
ne pãrãseºte. Este o grea pierdere pentru istoriografia româneascã. Trece în lu-
mea celuilalt tãrâm un istoric cu o operã de remarcabilã acribie ºtiinþificã ºi un
patriot bine temperat în trãirile-i pline de sensibilitate ºi har.

S-a nãscut în comuna vrânceanã Sihlea. Absolvent al Liceului din Râmnicu
– Sãrat ºi al Facultãþii de Istorie a Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi.
Elev ºi student strãlucit, Gh. Buzatu de pe bãncile Facultãþii a fost repartizat
direct la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaºi, în anul 1961, unde a funcþi-
onat pânã în anul 1992 — în care timp a urcat toate treptele profesionale, pânã
la cercetãtor ºtiinþific gradul I, doctor în Istorie.

Ajuns la deplina maturitate creatoare, stimatul nostru confrate ºi-a dedicat o
mare parte din activitatea ºtiinþificã de anvergurã naþionalã ºi recunoaºtere interna-
þionalã, Centrului de Istorie ºi Civilizaþie Europeanã al Filialei Iaºi a Academiei
Române, admirabilã instituþie academicã pe care a ctitorit-o ºi al cãrei reputat
director a fost începând din iunie 1992.

Poate ca nimeni altul din generaþia sa, istoricul Buzatu a studiat cu sârg în
marile fonduri arhivistice din SUA, Anglia, Federaþia Rusã, aducând acasã adevã-
rate comori ale istoriei românilor interferatã cu mersul civilizaþiei ºi ºtiinþei uni-
versale. Suficient sã amintim preþioasele sale volume:Românii în arhivele Americii;
Românii în arhivele Kremlinului; Românii în scrieri ºi documente strãine.

În aceeaºi mãsurã, intensa-i combustie intelectualã a ars precum flãcãrile pe
culmile dãinuirii neamului sãu, pentru istoria contemporanã a României, deve-
nind specialistul prestigios al celui de-al doilea rãzboi mondial devoalat de secre-
te ºi enigme. Curajos în cele bine chibzuite, omul de culturã ce pleacã dintre noi
ºi-a fãcut un crez ºi o onoare din a restitui în cotidian — cu luminile ºi cu umbrele
lor — pagini dintr-o istorie tragicã; avem în vedere cãrþile sale de real interes:
România cu ºi fãrã Antonescu; Mareºalul Antonescu în faþa istoriei; Agresiunea
comunismului în România.

Istoricul Gheorghe Buzatu a fost ºi un iubit ºi respectat profesor universitar.
La Alma Mater din Craiova sau la cea din Constanþa, el a þinut prelegeri capti-
vante, a condus doctorate, masterate. Nu este locul sã trecem în revistã impresio-
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nanta operã ºtiinþificã ºi didacticã a defunctului. Ne rezumãm la exemplificãri
dintre cele mai semnificative.

Bogata activitate ºtiinþificã i-a fost apreciatã ºi rãsplãtitã din plin: de douã
ori laureat al Premiilor Academiei Române, Premiul de Excelenþã al UNESCO,
membru al Comisiei Mondiale pentru Istoria Relaþiilor Internaþionale, al Asocia-
þiei Americane de Istorie ºi multe altele.

Gh. Buzatu s-a implicat plenar ºi în viaþa publicã româneacã. Senator ºi vice-
preºedinte al Senatului României cu prezenþe ºi realizãri memorabile. Expert
avizat, totdeauna elocvent ºi inspirat, în multele emisiuni de Televiziune, Radio,
Presã scrisã.

Dicþionare ºi enciclopedii de specialitate, din þarã ºi din strãinãtate, i-au reþinut
bio-bibliografia, volume omagiale i-au cinstit competenþa, dãruirea ºi strãlucirea
ce radia din toate fibrele acestui reprezentant de elitã al spiritualitãþii româneºti.

Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã acolo în ceruri pentru obolul de gând
ºi faptã dãruit cu generozitate semenilor sãi.

STELIAN NEAGOE
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