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C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR ÎN AMINTIRILE  
LUI TITU GEORGESCU* 

TITU GEORGESCU 

C.S. Nicolăescu-Plopșor s-a născut acum 75 de ani, aici, pe pământul 
românesc al Olteniei, şi ar fi putut trăi cu adaos de multă înţelepciune populară şi 
de aleasă carte. 
 Ar fi fost între noi şi, intrând, cum îl ştim, în bibliotecă, în arhivă, la 
redacţie, în camera noastră de lucru, am fi lăsat travaliul zilnic spre a-l asculta pe 
„patriarhul” eposului oltenesc, încărcat cu veşti despre vestigii neolitice 
parfumate de accente mioritice, cu griji contemporane pentru dezvoltarea ştiinţei 
în Oltenia, cu bucurii pentru câte lucruri bune se făceau, ori cu nădejdi de viitor 
strălucit al culturii româneşti pe aceste locuri binecuvântate. 
 Aşa mi-l amintesc, ca o flacără mereu arzând. Şi în câte ipostaze vi-l 
amintiţi d-voastră, cei care aţi lucrat îndeaproape cu domnia sa şi l-aţi citit, şi     
l-aţi stimat, şi l-aţi ajutat pentru câţi şi câte a ajutat. 
 Mă copleşeşte datoria care îmi revine, ca de pe scaunul unde, ca 
director, a condus cu înaltă măiestrie primul Centru academic craiovean, să 
evoc, la această omagiere cuvenită cu prisosinţă, momentele de început ale 
acestui for de temeinică valoare ştiinţifică şi culturală. 
 Am încercat să prezint ordonat iniţiativele şi strădaniile sale, de o rară 
tenacitate, pentru întemeierea Centrului care ne găzduieşte astăzi. Nu aş vrea să 
cad în patetism, dar nu am reuşit să o fac, pentru că obsedant îmi revenea în 
minte figura unică a lui Nicolăescu-Plopşor, „Nestor” al cărţii dintre Carpaţi, 
Dunăre şi Olt.  
 Aflat printre cei care s-au bucurat de solicitarea dânsului, în 1964-1966, 
spre a mişca toţi câţi suntem olteni în Capitală ca să urmărim nişte treburi bune 
şi adevărate la Craiova – m-am prins entuziast şi optimist în a sluji de acolo, de 
la conducerea unui important institut de istorie, şi de la redacţia unei reputate 
reviste, după puterile mele, ceea ce ne cerea tuturor Nicolăescu-Plopşor. Ştia să 
mulţumească pentru cât de puţin făceam noi, care cunoşteam prin câte furci 
caudine va fi trecut spre a izbândi.  
 Era un om de ştiinţă, vom spune mereu, a fost un om de cultură, vom 
spune tuturor, a fost un om adevărat, ne vom spune nouă în intimitatea noastră. 

                                                      
* Comunicare susţinută la simpozionul: „75 de ani de la naşterea lui C. S. Nicolăescu-

Plopşor”, Craiova, 1975. 
 Prof. univ., dr. docent, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. 

Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, în perioada 1973-1975. 
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 Contamina şi dădea viaţă prin optimismul său funciar oltenesc, la tot 
ceea ce, sub ochii dvs., a dobândit strălucire în ultimii zece ani. 
 A ştiut să închidă ochii la dureri multe, cauzate de pricini ştiute şi 
neştiute. A ştiut să pătrundă între oameni şi în sufletul oamenilor. De la masa de 
lucru, până în satele îndepărtate, în care-l cunoşteau toţi şi se întreceau să-l 
omenească, Nicolăescu-Plopşor a fost aceeaşi fire deschisă, cu mintea clocotind 
de patima aflării încă a unui document, a încă unui vers, a încă unui cânt, a încă 
unei legende, a unei cărţi rare şi, dacă se putea, a unor biblioteci întregi pe care 
să le aducă spre înzestrarea acestui nobil locaş. 
 Greu va fi să se reconstituie strădania primului director, întemeietorul 
acestui Centru al Academiei, care a dorit să obțină, la Craiova, un edificiu pe 
măsura încărcăturii de inteligenţă cerute de Academie, să doteze sediile de 
cercetare ştiinţifică, să afle buni cercetători şi să-i încadreze, să-i deprindă 
repede în noul gen de activitate. 
 Aici, de faţă, sunt mulţi stimaţi oaspeţi şi colaboratori ai răposatului 
Nicolăescu-Plopşor, care au ştiinţă despre migala cu care au înzestrat una dintre 
cele mai valoroase biblioteci de carte ştiinţifică din România şi cea mai 
valoroasă din Oltenia. Este un tezaur de nestemate, unde fiecare carte poartă 
însemnele unei munci care l-a onorat şi-l va onora. 

Cercetările pe care le-a întreprins se înscriu într-un registru foarte bogat, 
enciclopedic, se poate spune, permiţând Olteniei să se mândrească cu încă un 
savant. 

Ca istoric, fireşte, reţin sârguinţa exemplară cu care a săpat Bugiuleştii, 
dovedind lumii că pe aceste meleaguri au vieţuit hominizii erelor primare, 
subliniind cât de prielnice erau aceste locuri pentru naşterea, persistenţa, 
continuitatea de viaţă a oamenilor. 

Îi mulţumim savantului Nicolăescu-Plopşor pentru acest mare adaos de 
adevăr ştiinţific adus în istoria lumii, întregind ceea ce Odobescu, Tocilescu, 
Haşdeu, Onciu, Pârvan şi Iorga au dovedit, într-o perioadă când eram atât de 
contestaţi. 

Ştiţi toţi cei prezenți aici tenacitatea cu care a luptat, cu armele ştiinţei, 
să convingă. Şi ştiţi câtă amărăciune a adunat. „Per aspera ad astra” i se 
potriveşte întru totul. El a ajuns la acele lumini pe care suntem datori să le facem 
mai strălucitoare. 

La înfiinţarea Centrului nostru, fiecare a avut în acest Mecena 
diriguitorul întâilor paşi pe drumul aspru şi frumos al ştiinţei. 

Dar cine nu cunoaşte pilduitoarea sa răbdare, tactul său, exemplul 
personal, toate dublate de o fermitate rar întâlnită pe „ogorul” ştiinţei. „Fortiter 
in re suaviter in modo” este dictonul care-l caracterizează. 

Centrul academic pe care l-a ctitorit îi datorează începuturile cercetării 
sistematice nu numai în domeniul arheologiei, dar şi în cel al istoriei medievale 
şi moderne, al etnografiei şi al folclorului. Colectivele pe care le-a închegat, cu 
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aproape un deceniu în urmă, au devenit reputate în toată ţara şi peste hotare, prin 
studiile valoroase întreprinse. 

Cercetările de limbă ale eposului popular (basmele sale renumite) și cele  
de antropologie ne dau panoplia bogată a armelor viabile de care s-a slujit 
Nicolăescu-Plopşor – ştiinţa şi cultura. 

Nu poate lipsi – din evocarea fondatorului Centrului Academiei –  
îndemnul şi îndrumarea pentru o amplă activitate publicistică a cercetătorilor. El 
însuşi, publicist de marcă, cu pecetea pionieratului încununat încă din deceniul 
trei, a fost un exemplu personal, dovedindu-se deosebit de prolific în crearea de 
periodice şi în onorarea multor publicaţii din ţară şi de peste hotare, cu articole 
care purtau substanţa ştiinţifică şi cultural-românească. 

Unui asemenea om, astăzi, la împlinirea a 75 ani de la naştere, 
cercetătorii acestui Centru, care l-au urmat cu fidelitate, aceia care au venit 
ulterior, colaboratorii săi din urbea Craiovei şi, nu în ultimul rând, ba chiar 
primul, prietenii săi savanţi prestigioşi din ţară, îi aduc semnul recunoştinţei şi al 
stimei. 

Cer, în încheiere, permisiunea de a aduce mulţumiri tuturor celor 
prezenţi aici şi celor care nu l-au uitat, de a vă asigura, în numele conducerii 
Centrului din Craiova al Academiei, al tuturor cercetătorilor, că vom purta 
mereu vie amintirea primului director, savantul Nicolăescu-Plopşor, al cărui 
bust, de curând, prin grija familiei şi a cercetătorilor, se adaugă ca simbol la 
gloria bărbaţilor de seamă ai Olteniei. 
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