IN MEMORIAM

NICOLAE CORDOŞ
(1938 - 2002)

La 23 februarie 2002 a încetat din viaţă distinsa personalitate a lumii istorice româneşti, Nicolae
cel care a activat aproape 35 de ani în cadrul Muzeului de Istorie al Transilvaniei din
Cluj - Napoca. A părăsit ştiinţa istorică fără a putea oferi tot ce şi-a propus să realizeze. Nicolae Cordoş
s-a născut la 1Ooctombrie 1938 în localitatea Întorsura Buzăului. Studiile primare şi liceale le-a urmat în
oraşul de la poalele Tâmpei, în oraşul Braşov. După absolvirea liceului se înscrie la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj unde urmează cursurile Facultăţii de Istorie - Filozofie, secţia istorie universală.
După absolvirea facultăţii lucrează timp de un an în învăţământ, iar de la 1 decembrie 1964 este
încadrat în colectivul Muzeului de Istorie al Transilvaniei, în funcţia de muzeograf. La scurt timp după
încadrarea sa în rândurile specialiştilor de la muzeul clujean, Nicolae Cordoş se remarcă prin seriozitate şi
tenacitate în muncă ceea ce determină promovarea în funcţia de muzeograf principal începând cu data de
1 octombrie 1973. După înfiinţarea Oficiilor pentru patrimoniul cultural naţional, lui Nicolae Cordoş i se
încredinţează coordonarea şi conducerea activităţii acestui important sector muzeal. Calităţile sale de bun
organizator al activităţii secţiilor încredinţate determină promovarea în funcţia de director adjunct al
muzeului, la 15 decembrie 1978 şi apoi în cel de director, de la 1 iunie 1986.
Ca manager al muzeului a coordonat şi canalizat activitatea instituţiei spre afirmare ei pe plan
naţional şi internaţional, ca un centru de cercetare ştiinţifică şi depozitar al unui patrimoniu cultural-naţional
de valoare, dovedindu-se un demn urmaş al predecesorilor săi la conducerea muzeului, Constantin şi
Hadrian Daicoviciu. Pentru succesele obţinute muzeul a fost onorat de către Ministerul Culturii de trei ori
cu premiul I (1981, 1987 şi 1989) şi de două ori cu locul III (1983 şi 1985).
Deşi a îndeplinit atâţia ani funcţii de conducere în cadrul muzeului _clujean, Nicolae Cordoş n-a
abandonat nici un moment activitatea de cercetare ştiinţifică şi muzeograf. ln calitate de muzeograf s-a
preocupat permanent de îmbogăţirea, păstrarea şi valorificarea patrimoniului secţiei de istorie modernă şi
nu numai. ln acelaşi timp s-a implicat cu toată energia-i caracteristică în realizarea expoziţiilor permanente
din cadrul muzeului, a unor expoziţii temporare sau itinerante în ţară şi străinătate.
•
Dar muzeograful Nicolae Cordoş se distinge şi printr-o laborioasă muncă de cercetare ştiinţifică.
lndrumători preţioşi în această activitate i-au fost renumiţii profesori de la universitate. Cercetarea
ştiinţifică şi-a axat-o, cu prioritate, pe studiul istoriei modeme a Transilvaniei. Şi-a îndreptat atenţia spre
cercetarea vieţii economice, na~onal-politice şi culturale a Transilvaniei, temele sale preferate fiind:
"Politica guvernelor maghiare de deznaţionalizare a românilor", "Aspecte ale luptei naţional-politice a
românilor din monarhia austro-ungară", "Activitatea Partidului Naţional Român " etc. Deasemenea a
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studiat viaţa şi activitatea unor corifei ai mişcării naţionale, între care amintim pe Ioan Raţiu, Aurel C.
Popovici, Iuliu Coroianu şi alţii.
A participat direct la redactarea unor volume de documente: "Documente privind mişcarea
naţională a românilor din Transilvania, voi. I, 1881-1891 şi voi. li, 1892-1894". Încă din primii ai de
activitate a fost atras de mişcarea memorandistă, eforturile sale materializându-se în publicarea, în anul
1973, a volumului intitulat "Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897), în colaborare cu Şerban
Polverejan. Laborioasa activitate de cercetare ştiinţifică s-a materializat în publicarea a peste 70 de studii
şi articole, în reviste de specialitate din ţară şi străinătate 1 . La aceste se mai adaugă cca. 50 articole de
muzeografie şi popularizare a istoriei apărute în diferite ziare şi reviste de cultură. Nicolae Cordoş a
îndeplinit timp de mai mulţi ani funcţia de redactor responsabil al revistei "Acta Musei Napocensis" şi
membru în colegiul de redacţie, contribuind la apariţia ei ritmică şi la ridicarea prestigiului ştiinţific al
Anuarului clujean. Pentru activitatea sa în domeniul muzeografiei a fost distins, în anul 1971, cu medalia
"Meritul cultural", clasa I. Nicolae Cordoş s-a remarcat şi în sport, practicând în timpul studenţiei şi primii
ani de activitate, rugby-ul. Ca o recunoaştere a activităţii depuse pe linie sportivă, în anul 1994, a fost
declarat Maestru al sportului.
L-am cunoscut în urmă cu peste 25 de ani, cu prilejul convocărilor la cursurile de reciclare,
dovedindu-se un coleg desăvârşit. În ultimii ani plănuisem împreună să edităm, la Deva, un volum de
documente privind "Colaborarea naţionalităţilor", proiect rămas nerealizat. La 20 decembrie 1999, istoricul
Nicolae Cordoş îmi trimitea volumul al II-iea de documente cu următoarea dedicaţie: "Colegului şi amicului
Ioachim Lazăr cu cele mai bune gânduri în vederea colaborării noastre. Cluj - Napoca, 20 decembrie
1999, Nae Cordoş".
Din nefericire speranţele istoricului Nicolae Cordoş s-au dovedit iluzorii, moartea secerându-i
viaţa în plină putere de muncă, la mai puţin de trei ani după meritata pensionare. Nicolae Cordoş s-a
dovedit un prieten şi colaborator apropiat al Muzeului din Deva. Toţi cei care l-am cunoscut şi apreciat îl
vom păstra în amintire, deopotrivă pe omul Nicolae Cordoş cu firea sa optimistă, deschisă şi colegială şi
pe istoricul de valoare.
Prin trecerea sa în eternitate muzeografia şi ştiinţa istorică românească a pierdut un cercetător
de excep~e.
Dumnezeu să-l odihnească în pace !
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