


КОНСТАНТИН К. БУРЕСКУ (1901—1977)

Велики румунски историчар, професор и академик Константин К. Бу

реску преминуо ^е 13. новембра 1977. године. Н>егово име и дело познати

су и ]угословенским научним радницима и истраживачима. На последн>ем

састанку мешовите ]угословенско-румунске комисще историчара, одржане

новембра 1976. године у Београду, био ]е присутан и академик Буреску.

Том приликом су румунски историчари посетили и Институт за исторщу

Возводине у Новом Саду. тош су нам свеже изговорене топле речи про-

фесора Буреску-а у Новом Саду о потреби тесне сарадње ]угословенских

и румунских историчара у проучаван>у за^едничких тежн>и народа бал-

канског подруч]а, а посебно вековне сарадаье ]угословенских и румунског

народа.

Сво] богати и плодни рад на писан>у исторщских радова завршио ]е

изненада за радним столом, окружен кн>игама, оставл>а]упи за собом ^ош

недовршени рукопис. У 76. годныи живота изненадна смрт отргла ]е ве-

пиког научника, чи]е име ]е познато светско] научно] ^авности. Ова вест

]е утолико више изненаЬу]упа ]ер ]е професор Буреску и у последнем

годинама живота показивао изванредну радну способност, будупи перма

нентно преокупиран научно-истраживачким радом.

РоЬен 13. октобра 1901. године у Фокшани, Константин К. Буреску

почтам сво^у научну активност после првог светског рата, има]уЬи као

учител>е познате румунске историчаре Василе Првана, Николае торгу,

свога оца Константина Буреску-а и друге. Обдарен наклоношЬу за исто-

рщска истраживан,а, он продублэде у Паризу сво]а знан>а из области

истори|е. Пошто одбранио сво] докторски рад (Прилози проучаван>у

високих дворских служби у XIV и XV веку), ]ош у 26. години живота

налазимо га као професора катедре за хуманистичке науке и филозо-

фщу у Букурешту, припрема]упи многе генеращце студената, разви]а]упи

им л>убав према бурно] истори]ско] прошлости румунског народа.

Академик К. К. Буреску оставио ]е за собом богато и разноврсно дело

од преко 300 наслова: монографи]а, студоца, чланака, синтеза, рецензща.

Н>егова се истраживања односе на целокупну историку румунског народа,

на све аспекте економског, друштвеног, политичког и културног живота.

На]важнщ'е н>егово дело ]е Исторща Румуна, у пет кн>ига, ко]а ]е изашла

у три издан>а. Од његових познати]их радова помшьемо: Румунске кнеже

http://www.balcanica.rs



263

вине на почетку XIX века; Исторща рыболова и гајен>а риба у Румунщи

(рад награЬен од Академике СР Румунще); Живот и рад кнеза Кузе; Крат

ка исторща Румуна, написана за]едно са сво^им сином Дину Буреску-ом.

У сарадн>и са сво]им сином почео да пише Исторщу Румуна, предви-

Ьену про]ектом у осам кн>ига (изашле су досада две юьиге) и др.

Радови К К. Буреску-а привлаче читаоце како тематиком, тако и

сво,)им засним и разумгьивим писањем за сваког читаоца. Н>егова ]е и

велика заслуга што ]е упознао и друге народе са исторщом румунског

народа, можемо слободно реЬи народе целога света. Дело знаменитог ру

мунског историчара остаЬе тра^но не само у румунског веЬ и у светско]

историографщи. Сепање на заслужног и знаменитог румунског истори

чара остаЬе неизбрисиво и у срцима ]угословенских историчара, ^ер ^е

његово стваралаштво на пол>у исторщске науке од изузетне научне вред

ности. За исторщску прошлост ^угословенских народа академик Буреску

]е у свозим радовима нсполно уважаван>е и дивл>ење, наглашава]упи у

свако] прилици традиционално и вековно прщател>ство два суседна на

рода ко]а има]у за^едничку прошлост испун>ену истоветним тежн>ама и

идеалима за слободу, независност и прогрес.

Г/шгор Погш
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СРПСКА АКАДЕМША НАУКА И УМЕТНОСТИ
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ВЕРА КОКИБ

Опрема и штампа

ИРО ПРОСВЕТА, Београд — Нови Сад
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