STEFAN SCORTANU
1

1

1 93 9 - 1 993

�� a 2 1 apri lie 1 993. o moa rte fulgerătoare a pus
.J
capăt vieţii muzcogmfului Ştefa n Scorţanu. pri1_J elen şi col eg admirab i l care a dat dovadă
întotdeauna de o adev ă ra t ă pildă de dc,·otament.
s cri o z i ta(e şi corectitudine.
Ştefan s�a născut la 16 decembrie 1 9.1 9 la Scorteni
Bacău. fiind si ngurul băiat din cei pat ru cop i i pc care
i -au il\'nt sotii Ştefan şi Maria Scortanu. Rămas orfan la
o vârsfă fragedă. copilul Ştefan împre u nă cu sora Elena
au trebuit să ducă grij ile casei părinteşti. să se întreţină
şi să termine şcoala în comuna natală. surorile mai mari
fiind plecate în lume pentru a - ş i face un rost. D upă cum
povestea mai târziu, încă de atu nc i datorită unui îndrăgil
profesor din şcoala generală s-a simţit atras de istoric. pc care o va sluj i cu pa s iu ne
ma i târz iu .
După absolvi rea şcolii elementare de 7 ani în comuna natală. va i ntra prin concurs
la Liceul Pedagogic din Bacău. Dar, ncavând posibilităţi de întreţinere se va retrage
după primul an. Greutăţile vieţii şi dorinţa de a îm·ăţa îl determină să încerce d i n
nou, în anul următor, când vine la Piatra-Neamţ, unde intră la Liceul "Petru Rareş".
Pentru a se putea întreţine se angajează la Î ntreprinderea "Comuna din Paris", liceul
absolvindu-1 în anul 1 958. Zece ani mai târziu, în anul 1 968, se înscrie la Facultatea
de Istoric-Geografic a Institutului Pedagogic din Suceava, pc care o absolvă în anul
1 97 1 , fii nd repartizat ca profesor la Şcoala generală din satul Ghigoieşti, comuna
Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ. Ca dascăl şi-a adus contributia la instruirea mai
multor generaţii de copii, la educarea lor în spiritul dragostei faţă de meleagurile
natalc şi fată de adc,•ăr. Ca director al şcolii, Ştefan Scorţanu se remarcă prin tact
pedagogic şi simţ gospodăresc.
Dorind să ştie cât mai mult, Ş tefan Scorţanu se va înscrie la Facultatea de
Istoric-Filosofic a Universităţii Bucureşti, devenind absol\'cniul acestei prestigioase
i nstituţii în anul 1 979, cu specializarea istorie. În luna martie 1 980, ocupă prin
concurs postul de muzcograf la Muzeul de Istoric Piatra-Neamt. apoi muzcogra '
pri" ·; ipal şi de la l feb ruarie 1 99 1 până la dispariţia sa. postul de şef de sectie istoric
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IN MEMORIAM

la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
Lucrând într-un muzeu, i ntră în contact nemij locit cu materialele în al căror studiu
avea să se specializeze (istoria medie a românilor). Ştefan Scorţanu îşi va consacra
cea mai mare parte a timpului cercetărilor arheologice. c fcctuând săpături sistematice
în staţiunile de la : Orţăşti-Giulcşti. în anul 1 98 1 : Ghelăicşli. 1 982- 1 984: Târgu
Ncamţ. 1 982 : Strâmbi-Bodeşti, 1 987: Izvoare-Piatra Neamt. 1 987: Dulccsti-Valea
Neagră, 1 987: Bâra. 1 990: Tazlău, 1 987- 1 990 şi Pângăraţi. 1 992.
S-a bucurat de aprecierile arheologilor cu care a colaborat unii dm aceştin fiind:
Lin şi Adrian Bătrâna, Emil Moscalu·, Ştefan Cucoş. Gheorghe Dumitroaia.
Rezultatele cercetărilor s-au concretizat în studii care au fost publicate în SJm
posia Thracologica, Memoria Antiquitatis. Materiale şi Cercetări Aa·heologice.
De asemenea. investigaţiile arheologice au fost valorificatc prin susţinerea unor
comunicări la sesiunile naţionale de rapoarte. la sesiunile Complexului Muzcal
Judeţean Neamţ şi la alte simpozioane pe teme de profil.
Ştefan Scorţanu s-a i mplicat în organizarea unor expoziţi i la: Curtea Domnească
din Piatra-Neamţ ( 1 986), Muzeul de istoric Piatra-Neamţ ( 1 9 9 1 - partea de istoric
medievală). Memorialul "Constantin Matasă'" ( 1 992) şi la pregătirea Cabinetului
numismatic ( 1 993).
Generos. nu puţini sunt colegii eate au beneficiat de aj utorul lui. de sfaturi ş i
asistenţă în studiul unor descoperiri , în susţinerea u nor comunicări sau î n redactarea
unor articole. Şi-a făcut pe deplin datoria ca membru în Colegiul de redacţie al
volumului XVII I al revistei Memoria Antiquitatis, în care a fost promovat ca semn
al valorii muncii şi calităţilor sale.
Amintirea lui va rămâne mereu vie în inimile celor care I-au cunoscut, I-au stimat
şi preţuit pentru tot ce a făcut, ca dascăl şi ca muzeograf.
Dan Mihăi/escu
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