
7

OMAGIU PROFESORULUI

Cercetător, profesor, diplomat, editor, profesorul Ion Calafeteanu le-a transmis
studenţilor săi de la specializările Istorie, Istorie-Arheologie, Istorie-Geografie şi de la
modulul „Jean Monnet” ale Universităţii „Valahia” din Târgovişte erudiţia, rigoarea,
echilibrul, abordarea nuanţată şi spiritul de pătrundere specifice domeniului în care se
desăvârşise ca cercetător: istoria relaţiilor internaţionale. Cursurile sale de Istorie universală
contemporană, Istoria relaţiilor internaţionale în sec. XX, România în relaţiile internaţionale în sec.
XX sau Regimurile totalitare în sec. XX au reprezentat pentru cei care au avut şansa de a le
audia adevărate laboratoare de formare profesională. Lărgimea orizonturilor deschise
studenţilor săi, profunzimea şi actualitatea interpretărilor, autoritatea ştiinţifică,
profesionalismul, dar şi empatia pe care le transmitea auditoriului făceau ca sălile de curs
ale Magistrului să fie mereu pline. Distins, plin de vervă intelectuală, gustând din plin
plăcerea dialogului, schimbul de idei, gluma şi ironia fină, Profesorul transmite un
complex de calităţi umane care i-a câştigat pe mulţi dintre studenţii săi, determinându-i
să-i solicite să fie profesorul coordonator al lucrărilor lor de licenţă, master sau doctorat.

Activitatea din cadrul orelor de curs şi de seminarii s-a desăvârşit în îngustul
spaţiu al Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe unde, în calitate de
director al acestora, Profesorul Calafeteanu ne hrănea curiozitatea, punându-ne la
dispoziţie nu numai captivantele fonduri din perioada interbelică şi din timpul celui de-al
doilea război mondial, dar – nu de puţine ori – chiar biroul său pentru a le studia.

Profesorul Ion Calafeteanu este un strălucit produs al şcolii de istorie
bucureştene, promoţia 1964. După încheierea studiilor universitare, a urmat cursul
postuniversitar de relaţii internaţionale în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii
Bucureşti (1964-1966). La absolvirea acestuia a fost numit ataşat diplomatic în Centrala
Ministerului Afacerilor Externe (1966-1969), fiind apoi transferat la Asociaţia de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale, în calitate de redactor la „Revista română de studii
internaţionale”. Din 1971 a devenit cercetător ştiinţific principal la Institutul de Studii
Istorice şi Social-Politice. În ianuarie 1990 a fost rechemat în Ministerul Afacerilor
Externe, îndeplinind misiuni la New York (Misiunea Permanentă a României pe lângă
ONU, 1990-1992) şi Roma (Accademia di Romania, 1996-1999).

Ion Calafeteanu împleteşte de 33 de ani activitatea de cercetare cu cea de cadru
didactic în învăţământul superior, fiind profesor asociat la Institutul Politehnic Bucureşti
(1977-1989), Universitatea Bucureşti (1993-1996), Universitatea „Valahia” din Târgovişte
(din 1995) şi Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” (din anul 2000).

Un bun român şi un bun european, Profesorul Calafeteanu şi-a concentrat
activitatea de cercetare spre aprofundarea unor teme fundamentale ale istoriei naţionale
în conjuncţie cu evoluţiile europene din „secolul extremelor”. Un exemplu în acest sens îl
constituie chiar lucrarea sa de doctorat susţinută la Facultatea de Istorie a Universităţii
Bucureşti cu titlul Relaţiile României cu ţările din Europa de sud-est, 1938-1941. În cele patru
decenii scurse de la publicarea primului său articol, Ion Calafeteanu a adus contribuţii
remarcabile prin originalitate şi interpretare în ceea ce priveşte aportul României la
relaţiile internaţionale în sec. XX, legăturile acesteia cu Germania, Ungaria, Italia, Spania
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şi cu statele din sud-estul european, istoria diplomaţiei româneşti, problematica tezaurului
românesc de la Moscova, situaţia populaţiei evreieşti în anii celui de-al doilea război
mondial, istoria exilului românesc anticomunist, convergenţele dintre spaţiul românesc şi
cel european. Contribuţiile profesorului Calafeteanu ca editor al unor volume de
documente de mare interes istoriografic şi activitatea sa de biograf al lui Grigore Gafencu
reprezintă alte coordonate ale bogatei activităţi a Magistrului în slujba zeiţei Clio.
Lucrările sale au fost publicate – şi adesea premiate – în paginile unor reputate publicaţii
ştiinţifice româneşti şi străine, dintre care amintim Revue de droit internationale, des sciences
diplomatiques et politique, Revue de la deuxième guerre mondiale, Revue d'histoire de la Deuxième
Guerre mondiale et des conflits contemporains, Internationale Tagung der Historiker der
Arbeiterbewegung, Revista Română de Studii Internaţionale, Revue Roumaine d’histoire, Revista de
Istorie, Revista de Istorie Militară etc. Volume semnate de Ion Calafeteanu şi de colaboratorii
săi au fost traduse în limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă,
maghiară) şi amplu dezbătute în publicaţiile de profil. O dovadă a recunoaşterii sale
ştiinţifice o dă şi invitarea sa la congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale desfăşurate
la Sofia, Moscova, Strassbourg, Linz, Ierusalim, Paris, Berlin, Veneţia, Gorizia, Roma,
New York, Ciudad Real, Boulogne sur Mer sau Bucureşti. Este, totodată, membru al
Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale,  al Comisiei pentru Istoria celui
de-al doilea război mondial, al Comisiei de Istorie militară, al Clubului Istoricilor
„Nicolae Iorga”, al Centrului pentru Cercetarea Istoriei Relaţiilor Internaţionale „Grigore
Gafencu” şi al Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice.

Magistrul nu este cunoscut numai în mediile ştiinţifice, academice sau
diplomatice. Un istoric al cetăţii prin excelenţă, Ion Calafeteanu se bucură de cunoaşterea
şi recunoaşterea publicului larg în calitate de moderator al emisiunii Dilemele istoriei (TVR
Cultural, 2004-2005), dar mai ales de autor al unor articole în publicaţii destinate marelui
public precum Magazin Istoric (revistă al cărei colaborator este de 31 de ani) sau Historia.

De la această vastă experienţă ştiinţifică, didactică, editorială ne-am adăpat toţi cei
ce am avut şansa să-i fim studenţi, doctoranzi, colegi, colaboratori şi care, acum, la
moment aniversar, avem şansa de a-i mulţumi şi de a-i ura, pe această cale, un călduros
„La Mulţi Ani!” în slujba istoriografiei româneşti şi ai misiunii sale didactice de a forma
noi specialişti dăruiţi şi profesionişti ai acesteia.

Târgovişte, 3 octombrie 2010
Silviu Miloiu


