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Ştefan Pascu
( 1 9 1 4 - 1 998)
Ioan Mitrea

La început de noiembrie a plecat dintre noi, aşteptându-ne într-o lume
sperăm mai bună, mai liniştită, decât aceea în care a trăit în ultimii ani,
Academicianul Ştefan Pascu, reprezentant de marcă al istoriografiei româneşti
din ultima jumătate de secol. Slujitorii muzei Clio, toţi cei care I-au cunoscut,
care i-au citit cărţile, au primit cu durere vestea trecerii în lumea umbrelor a
distinsului istoric.
Dacă ne permitem să ne aplecăm, în câteva rânduri, asupra vieţii şi
activităţii marelui dispărut, o facem dintr-o datorie de conştiinw. Nu i-am fost
student, nu i-am audiat lecţiile expuse de la catedra universitară pe care a
slujit-o cu credinţă. Dar i-am ascultat deseori comunicările ştiinţifice, i-am citit
cărţile. Academicianul Ştefan Pascu a fost un apropiat al arheologilor şi
istoricilor băcăuani, fiind în mai multe rânduri prezent în mijlocul lor, cu prilejul
unor Sesiuni Ştiinţifice şi Simpozioane, organizate de Muzeul Judeţean de
Istorie, de Filiala Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice. A avut întâlniri
emoţionante cu elevii de la Liceul "G. Bacovia" (azi Colegiul Ferdinand 1") şi
"
cu studentii
' băcăuani. Venea bucuros la Bacău, unde se simtea între prieteni. Aşa
' .- - �· · :· ;.
cum ne relata într-o scrisoare, a fost profund mişcat de primirea făcută în toamna
anului 1 989, când l-am sărbătorit cu prilejul împlinirii a 75 di '�i de viaţă. După
1 989 l-am întâlnit tot mai rar, ultima dată la Deva în august 1 992, la al XII-lea
Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară. Şi cu acest prilej a
rememorat plăcutele clipe petrecute la Bacău, mai ales în toamna anului 1 989, a
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mărturisit simpatia şi preţuirea faţă de băcăuani, dovadă fiind şi cuvintele alese
din dedicaţia scrisă pe lucrarea Istoricul Academiei Române - 125 ani de la
înfiinţare, care ne-a dăruit-o cu acest prilej.
Născut la 14 octombrie 1 9 1 4, în comuna Apahida, judeţul Cluj, a urmat
şcoala primară în satul natal, apoi Gimnaziul Constantin Angelescu" din Cluj,
"
liceul ,,Petru Maior" din Gherla şi studiile universitare la Facultatea de Litere şi
Filozofie din cadrul Universităţii Dacia Superioară" din Cluj. În iunie 1 938
"
obţinea licenţa în specialitatea Istoria Românilor, Istoria Universală şi Geografie,
cu menţiunea " magna cum laude".
Format într-o atmosferă de înaltă emulaţie ştiinţifică, sub îndrumarea unor
dascăli precum Ioan Lupaş, Al. Lapedatu, Silviu Dragomir, Ioan Moga etc.,
proaspătul licenţiat îşi desăvârşeşte studiile la Academia Română din Roma
( 1 939 - 1 942) şi la Şcoala de paleografie, diplomatică şi arhivistică de pe lângă
Vatican ( 1 940- 1 942), iar în 1 942 a obţinut titlul de doctor, în Istoria Românilor
şi Istoria Universală, cu tema Petru Cercei şi Ţara. Românească la sfârşitul
secolului al XVI-lea, la Universitatea din Cluj (aflată în refugiu la Sibiu).
A urmat o bogată carieră universitară şi ştiinţifică, începând din 1 943 .
Dacă am încerca o reconstituire a acelui cursus honorum, al regretatului
Ştefan Pascu, putem releva faptul că a urcat toate treptele ierarhiei universitare,
de la asistent, la şef de lucrări (lector), conferenţiar şi profesor. A fost şef de
catedră, decan şi mai apoi rector al Universităţii din Cluj ( 1 968- 1 976), iar timp
de peste 1 5 ani a fost director al Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj .
Ştefan Pascu a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, concretizată în
aproape 600 de articole, studii, monografii şi tratate; peste 1 00 de prefeţe,
introduceri şi recenzii; cea. 500 de articole în reviste de cultură şi cotidiene.
A slujit cu pasiune şi credinţă istoria, a avut vocaţie de mare istoric. Într-o
Profesiune de credinţă la o răspântie de viaţă, cuprinsă în volumul
Academician profesor doctor docent Ştefan Pascu, la vârsta de 75 de ani.
Bibliografia operei (1936-1989) de Karlyi !olanda şi Maria Pagu, editat la Cluj
Napoca, în 1 989, sub egida Universităţii din Cluj-Napoca, distinsul istoric nota:
,,Istoria mi-a fost şi îmi este nu numai o profesiune, ci, în acelaşi timp şi mai
presus de toate, o profesiune de credinţă şi de conştiinţă. Având mereu în faţa
ochilor marile adevăruri cuprinse în «legi» formulate pe seama istoricilor cu
peste două milenii în urmă de mintea pătrunzătoare a prestigiosului istoric şi
neîntrecutului retor Marcus Tulius Cicero: prima lege, a nu spune niciodată ceea
ce ştii că nu este adevărat şi a doua lege: a spune întotdeauna ceea ce eşti convins
că este adevărat. Legi ce nu şi-au pierdut valoarea în cele peste două milenii şi
care sunt săpate în marmura aurită ca un memento. A exprima adevărul şi a
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zugrăvi impresionantul tablou care este viaţa omenirii, în culori reale, cu lumini
şi umbre, un tablou care nu se cuvine a fi privit ca un divertisment, ci ca însăşi
raţiunea care vorbeşte potrivit judecăţii unui mare istoric şi tot atât de mare
gânditor cu privire la înţelegerea istoriei, Alexandru Xenopol".
Ca o recunoaştere a bogatei activităţi ştiinţifice a fost distins cu numeroase
titluri academice. Amintim că a devenit Membru corespondent al Academiei
Române în 1 963, iar din 1 974 Membru titular al Academiei Române. Timp de
mai mulţi ani, începând din 1 974, a fost Preşedintele secţiei de ştiinţe istorice a
Academiei Române şi Preşedintele Filialei din Cluj-Napoca a Academiei
Române. A fost membru şi membru de onoare al mai multor Academii şi
Universităţi străine, precum cele din Portugalia, Florenţa, Roma, Columbia
(Ohio, S.U.A.), Detroit (Michigan, S.U.A.), Strassburg (Franţa).
Academician Ştefan Paseu a fost Preşedinte al Comitetului naţional al
istoricilor din România şi Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România
_
( 1 978- 1 989), Preşedinte de onoare al Comisiei internaţionale de demografie
istorică.
Întreaga activitate a Acad. Ştefan Pascu ne întăreşte convingerea că a fost
un OM al datoriei împlinite faţă de învăţământul superior în domeniul istoriei,
faţă de istoriografia românească, în fapt faţă de ştiinţa şi cultura poporului român.
A muncit enorm şi munca sa a rodit şi va rodi prin opera sa ştiinţifică, prin elevii
săi, care-i duc mai departe preocupările ştiinţifice. În faţa vastei sale activităţi,
la catedra universitară şi în câmpul istoriografiei româneşti, nu exagerăm dacă
afirmăm că Ştefan Pascu a avut un adevărat cult al muncii. O spunea istoricul,
într-un mod indirect, în aceeaşi Profesiune de credinţă la o răspântie de viaţă,
din care am mai citat: "Munca e ritmul vieţii adevăraţilor oameni de ştiinţă. Ca
şi libertatea, munca a conferit trăinicie şi frumuseţe fiinţei umane, de aceea
oamenii de ştiinţă, de educaţie, au adus, şi aduc muncii imn de laudă, unindu-şi
bogata lor ştiinţă şi adânca lor conştiinţă pentru a săvârşi lucruri de neapărată
trebuinţă spre prosperitatea ţării şi a poporului lor, a omenirii întregi. Sunt
asemenea plugarului care şi-a arat din vreme ogorul, în care va culca spre rodire
semănătura. Şi tot asemenea plugarului harnic, va aştepta cu încredere
îndreptăţită, roadele îmbelşugate, care vor răsplăti cu cea mai aleasă răsplată
munca şi dăruirea închinate binelui şi fericirii ţării şi poporului, omului şi
_
omenirii . In acest înţeles numai munca şi dăruirea te mângâie de greutăţi şi
nedreptăţi".
Să sperăm că timpul va lucra în favoarea operei savantului istoric Ştefan
Pascu, învingând greutăţile şi nedreptăţile de care a avut parte în ultimii ani de
viaţă.
·
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Cu credinţa în Ad perpetuam memoriam, să-i spunem precum strămoşii
noştri SIT TIBI TERRA LEVIS!
Bibliografie selectivă
Din bogata operă a savantului istoric reţinem, pentru cei interesaţi, în
special pentru tânăra generaţie, câteva dintre cele mai importante lucrări, care
definesc profilul ştiinţific al celui care a fost Academicianul Ştefan Pascu.
(Bibliografia operei din anii 1 939- 1 989, se găseşte în lucrarea menţionată mai
sus, întocmită de Karolyi !olanda şi Maria Pagu).
1 . Alexandru Chiorean alias Bătrâneanu şi rolul său În evolutia românilor
ardeleni din anul l848, Editura Asociaţiunii ,,Astra", Sibiu, 1 939, 78 p.
2. Ştiri noi privitoare la revoluţiunea lui Horia, Tipografia "Cartea
Românească", Sibiu, 1 943, 5 1 p.
3. Istoria Thansilvaniei, Tipografia Lumina, Blaj , 1 944, 382 p.
4. Petru Cercei şi Ţara Românească la sfârşitul sec. al XVI-lea, Tipografia
"
"Cartea Românească , Sibiu, 1 944, 3 1 3 p.
5. Răscoale ţărăneşti În Thansilvania. 1. Epoca Voevodatului, Tipografia:
"
"Cartea Românească , Cluj, 1 947, 1 44 p.
6. Meşteşugurile din Transilvania până În sec. al XVI-lea, Editura Academiei,
Bucureşti, 1954, 3 79 p.
7. Bobâlna, Editura Tineretului, Bucureşti, 1 957, 23 7 p.
8. Din istoria Thansilvaniei, vol. 1, Editura Academiei, Bucureşti, 1 960, 260 p.
(în colaborare); Ediţia 2-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1 96 1 , 354 p. (în
colaborare); Ediţia a 3-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1 963, 354 p. (în
colaborare).
9. Istoria României, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1 962, 1 1 58 p.,
(coautor şi în Comitetul de redacţie).
1 0. Bobâlna, Ediţia a 2-a, revizuită şi completată, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1 963, 1 90 p.
1 1 . Istoria României, vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1964, 1 259 p.
(coautor).
1 2. Desăvârşirea unificării statului naţional român. Unirea Thansilvaniei cu
vechea Românie, Editura Academiei, Bucureşti, 1968, 520 p. (în colaborare).
1 3 . Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia - Încununarea ideii, a
tendintelor şi a luptelor de unitate a poporului român, Cluj, 1 968, 50 1 p.
1 4. Istoria României. Compendiu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1 969, 727 p. (în colaborare).
'
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1 5 . Histoire de Ia Roumanie des origines a DOS jours, Paris, Lyon, Edition
Horvath, 1 970, 580 p. (în colaborare).
1 6. Voievodatul Transilvaniei, vol. 1, Editura Dacia, Cluj, 1 97 1 , 595 p.; Ediţia
a II-a, Editura Dacia, Cluj , 1 972, 596 p.; Voievodatul Transilvaniei, vol. II,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 979, 6 1 4 p.; Voievodatul Transilvaniei, vol. III ,
Editura Dacia, C1uj-Napoca. 1 986, 674 p.; Voievodatul Transilvaniei, vol. IV,
Editura Dacia, C1uj -Napoca, 1 989, 568 p.
1 7. Avram Iancu. Viaţ a şi faptele unui erou şi martir, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1 972, 256 p.
1 8 . Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, vol. 1, sub redacţia
acad. Ştefan Pascu, Editura Dacia, Cluj, 1 972, 356 p. (în colaborare); ldem,
vol. II, Cluj-Napoca, 1 977, 483 p. (în colaborare); ldem, vol. III, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1 980, 204 p. (în colaborare).
1 9 . Universitatea Babeş-Bolyai" din Cluj, Editura Dacia, Cluj, 1 972, 79 p.
"
20. Mihai Viteazul. Unirea şi centralizarea ţ ărilor române, Editura Politică,
Bucureşti, 1 973, 95 p.
2 1 . George Bariţ şi contemporanii săi, vol. 1. Corespondenţă primită... , Editura
Minerva, Bucureşti, 1 973, 483 p. (în colaborare); ldem, vol. II, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 975, 434 p., (în colaborare); ldem, vol. III, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 976, 497 p. (în colaborare); ldem, vol. IV, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 978, 48 1 p. (în colaborare); ldem, vol. V, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 98 1 , 386 p. (în colaborare); ldem, vol. VI, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 983, 447 p. (în colaborare); ldem, vol. VII, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 985, 433 p.; ldem, vol. VIII, Editura Minerva, Bucureşti,
1 987, 43 1 p.
22. Răsunetul internaţ ional al luptei românilor pentru unitate naţ ională,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 980, 436 p. (în colaborare).
23 . Ce este Transilvania? Civilizatia
transilvană în cadrul civilizatiei
.
.
româneşti, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 983, 4 1 6 p.
24. Făurirea statului naţional unitar român, vol. 1 -2, Editura Academiei,
Bucureşti, 1 983, vol. 1, 432 p.; vol. II, 404 p.
25. Istoricul Academiei Române - 1 25 de ani de la înninţ are,. Editura
Academiei, Bucureşti, 1 99 1 , 332 p.
Reamintim că opera istoricului Ştefan Pascu, însumează aproape 600 de
articole, studii , monografii şi tratate (la unele este coautor); peste 1 00 de prefeţe,
introduceri şi recenzii; şi cea. 500 de articole în revistele de cultură şi cotidiene.
'
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