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АКАДЕМИК МИХА3 БЕРЗА

(1907—1978)

Нестанак академика Миха]а Берзе 5. октобра 1978. године представлю

велики губитак не само за савремену румунску историографщу у ко^о]

]е имао знача]ну улогу, веЬ и за историографи^у у на.)ширем смислу. Реч

^е о историчару ко}и ]е, образован претежно у Западно] Европи, дао

кругше прилоге познаван>у неких проблема западноевропске историке. Али

]е, истовремено, користеЬи сво]е богато искуство до кога ]е дошао на

Западу и уединивши га са методама и традициям ко]е ]е наследио од

свог претходника Никола]а .Горге, велики део интересован>а усмерио ^е

на оно време и просторе ко^има ]е сво] живот посветио и 1орга.

Нема сумн>е да ]е професор Миха] Берза био достеган наследник

великог румунског историчара и да ]е сво^им интересован>ем за исторщу

балканских народа заузео значаще место у светско) историографщи.

О његовом научном делу говори и то што ]е био присутан у свим

исторщским друштвима и институци]ама света ко}и су се интересовали

за ове проблеме. Поменимо само да ]е, измеЬу осталог, био члан Српске

академи]е наука и уметности и члан редакци]е часописа „Вакагыса". Н»е-

гово дугогодиипье руковоВење Балканолошким институтом у Букурешту

несумњиво се одразило врло позитивно и на рад ове институщце ко^а ^е

пришла свестраном изучавалу прошлости балканских народа, разматра-

)упи их са разних аспеката.

Што се тиче нас 1угословена, ми смо у академику Берзи изгубили

дивног при]атела и врсног научника ко]и се непрестано залагао за ]уго-

словенско-румунску научну сарадоьу, што ]е веЬ довело до видних резул-

тата и што пе и дале остати традицща. Успомена на великог румунског

научног и просветног радника остапе у тра^ном сеЬан>у свима ]угословен-

ским научним и просветним радницима ко]и су долазили у контакте са

професором Берзом.

Милан Банку
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