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Ne pãrãseºte un admirabil om al cetãþii.
Inestimabila pierdere!

A încetat din viaþã unul din cei mai de seamã istorici români contemporani.
Frontul cãrturarilor de elitã devine, de astãzi, mai sãrac cu un giuvaer sclipitor.
L-am cunoscut ºi ne-am cunoscut bine, vorbesc în cunoºtinþã de cauzã. Pleacã
dintre noi academicianul de vastã culturã enciclopedicã, un spirit de mare no-
bleþe ºi de vibrantã trãire umanã. A descifrat o multitudine de izvoare ºtiinþifice,
a performat în informaþia asupra mersului istoriei universale, a oferit cu genero-
zitate specialiºtilor ºi publicului larg cititor o operã originalã care va dãinui peste
timp. Se spune cã, îndeobºte, la creatori, opera bate omul sau invers. La mult re-
gretatul istoric Florin Constantiniu, om ºi operã s-au îngemãnat ºi s-au situat pe
culmile cele înalte. A fost prietenos, deschis dialogului, polemicii cordiale, pa-
triot luminat în profunzimea simþirii ºi expresiei, reper moral în societatea româ-
neascã. Iar opera istoriograficã îi justificã din plin dragostea ºi interesul constant
vii manifestate de confraþii de breaslã, de mulþimea compatrioþilor iubitori de is-
torie adevãratã, de lumea ºtiinþificã internaþionalã. Cãrþi ºi studii, articole, con-
ferinþe, cursuri ºi expuneri elaborate cu acribie ºtiinþificã, cu finã inteligenþã ºi
har scriitoricesc aparte. Dupã cum nu pot fi uitate adevãratele regaluri în gusta-
tele emisiuni de televiziune ori spectacularele prelegeri de la Radio, de la Tribunã
sau Catedrã. L-am avut printre noi pe autorul sintezei de succes Istoria sincerã
a poporului român, l-am preþuit deopotrivã pe eruditul elegant, pe omul de aleasã
delicateþe sufleteascã. Însã abia acum, la despãrþire, resimþim cu putere ºocul tre-
cerii sale în nefiinþã. Am admirat, pânã la idolatrie, omul, i-am apreciat pânã la
smerenie opera. O vom face mereu.
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