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Ioan Scurtu
80 de ani de viaţă în slujba istoriei
Traversăm o perioadă stranie în activitatea noastră. Nu ne mai putem
aduna apropiații, prietenii pentru a sărbătorii sau aniversa un coleg.
Chiar dacă fizic nu ne putem întâlni, ne rămân gândurile și simțămintele
noastre care merg către cei dragi. Pentru cei

care simt românește,

pentru cei care sunt cu gândul la profesorul Ioan Scurtu, ziua de 27
noiembrie are dublă semnificație. În această zi ne gândim cu tristețe la
dispariția șocantă a marelui istoric Nicolae Iorga și cu bucurie la
nașterea istoricului Ioan Scurtu.
Aniversatul acestei zile reprezintă pentru noi istoricul complet. Pe Ioan
Scurtu nu-l putem cataloga doar cercetător sau doar profesor. Talentul
său de a interpreta informația istorică cu harul său ortoepic îl fac unic
în peisajul istoriografiei secolului XX. Amintirile pe care generații le
avem de la cursurile și conferințele sale sunt memorabile și stau
mărturie că Ioan Scurtu este o reală valoare, un intelectual pe care ca
orice națiune și l-ar dori.
Fie că a condus Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Arhivele Naționale
sau Comisia comună româno-rusă privind problema Tezaurului României
sau Catedra de Istorie a Românilor din cadrul Facultății de Istorie a
Universității București, din activitatea sa reiese grija pentru istorie,
pentru document cât mai ales pentru posteritate. Ioan Scurtu nu a fost
preocupat de rezultatele cotidiene ci doar de rezultatele pe care le
poate obține, așa cum documentele au demonstrat-o.
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Dacă ne uităm pe propriul său cv, vom constata că este de departe cel
mai important istoric al generației sale, biografia sa este atât de
impresionantă încât nimeni altul nu se poate apropia de numărul de cărți
sau studii semnate de domnia sa.
Modestia sa, preocuparea pentru studiul istoriei, generațiile pe care lea format, construirea catedrelor de istorie pe care le-a inițiat ne fac să
privim cu respect și prețuire activitatea domniei sale. Considerăm că
este de datoria noastră, a celor care-l prețuim să-i promovăm opera. Cu
admirație, considerăm că secolul al XX-lea nu ar fi atât de cunoscut fără
prelegerile sau volumele sale. Cei care l-au citit știu că detaliile
prezentate cât și creionarea diferitelor evenimente fac diferența.

La acest moment festiv Prezidiul Academiei Oamenilor de Stiinţă din
Romănia a hotărât sa îi inmâneze cu dragoste şi respect o Diplomă
Jubiliară şi Medalia de aur a Academiei noastre.

Vă dorim, domnule profesor, mulți și fericiți ani, cu
sănătate!!!

