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In memoriam 
 

ION TODERAŞCU 
(1938 – 2022) 

 
 

Personalitatea unui om sfidează, de obicei, caracterizările succinte. Nu şi în 
cazul profesorului Ion Toderaşcu care a fost şi rămâne în memoria tuturor celor 
care l-au cunoscut un „om al Şcolii” în sensul cel mai autentic al cuvântului. 

Născut la 9 septembrie 1938 în comuna Urecheşti, judeţul Bacău, 
profesorul Toderaşcu a devenit student al Facultăţii de Istorie a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în 1957, absolvind-o cinci ani mai târziu (1962). 
Reţinut imediat ca preparator, tânărul licenţiat a continuat să slujească instituţia în 
care s-a format vreme de cinci decenii, până la pensionare, survenită în 2010. 
A fost, rând, pe rând, preparator, lector, conferenţiar şi profesor, iar din 1992 până 
în anul 2000, prorector cu programe academice al Universităţii, calitate în care a 
coordonat mai multe proiecte prin care „Alma Mater” ieşeană s-a integrat în mediul 
universitar european. 

Medievist de formaţie, profesorul Ion Toderaşcu şi-a susţinut doctoratul în 
1976 cu o teză intitulată Contribuţii la istoria tehnicii navale româneşti până la 
jumătatea secolului al XIX-lea, elaborată sub conducerea profesorului Constantin 
Cihodaru. Cursurile şi seminariile susţinute la Facultatea de Istorie (şi, din 2001, la 
Facultatea de Drept) s-au circumscris Istoriei medievale româneşti şi Istoriei 
Bizanţului, domenii în care a publicat mai multe studii, cărţi şi ediţii importante. 
Dar volumul care îi defineşte cel mai bine profesorului Ion Toderaşcu profilul 
ştiinţific este Unitatea medievală românească (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1988), exemplar prin amploarea documentării, a perspectivei asupra 
trecutului şi, nu mai puţin, prin stilul scriiturii, de o rigoare şi frumuseţe deosebite. 
Aceeaşi perspectivă largă asupra istoriei naţionale se regăseşte şi în cărţile sale 
următoare (de autor sau coordonator) – Permanenţe istorice medievale (Iaşi, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1994), Istoria Românilor (Iaşi, 
Chişinău, 1992), Istoria Românilor (Iaşi, 1996) – care continuă şi dezvoltă aspecte 
şi probleme schiţate în volumul din 1988. 

În cadrul domeniului de referinţă care l-a consacrat ca profesor şi 
cercetător (cel al istoriei medievale), profesorul Ion Toderaşcu a colaborat la mai 
multe volume colective (Petru Rareş, Bucureşti, 1978; Iaşi, 1600-1859-1918, Iaşi, 
1983 etc.), stăruind asupra personalităţii şi operei lui Gh. I. Brătianu, căruia, singur 
sau în colaborare, i-a reeditat câteva din cele mai importante scrieri: Cuvinte către 
români (Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1996), Originile şi 
formarea unităţii româneşti (Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
1998) şi Studii bizantine de istorie economică şi socială (Iaşi, Editura Polirom, 
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2003). Tot aici, demn de menţionat este şi volumul Istorie şi civilizaţie (Iaşi, 1988), 
dedicat profesorului său, Constantin Cihodaru, un gest în cel mai înalt chip 
caracteristic pentru respectul şi preţuirea arătate constant de profesorul Toderaşcu 
dascălilor săi din Facultatea de Istorie. 

Aproape de încheierea carierei universitare, profesorul Ion Toderaşcu şi-a 
îndreptat interesul spre trecutul instituţiei de învăţământ şi cultură pe care a slujit-o, 
publicând două volume consacrate – cel dintâi – prelegerilor academice inaugurale 
dintre 1843-1943 rostite al Universitatea din Iaşi (în colaborare) şi – al doilea – 
altor prelegeri academice (2003), colaborând, totodată, la noua istorie a 
Universităţii apărută în 2010, la aniversarea a 150 de ani de la înfiinţare, după ce 
fusese prezent şi în volumul anterior, din 1985 (Istoria Universităţii din Iaşi), 
menit să celebreze 125 de ani de existenţă a instituţiei. 

Distins în 1984 cu premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române şi, în 
2003, cu Diploma de onoare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, profesorul Ion 
Toderaşcu s-a ilustrat, în anii când a fost prorector al Universităţii şi printr-o 
intensă activitate administrativă, contribuind la sporire prestigiului intern şi 
internaţional al instituţiei al cărui prag l-a păşit, ca student, în 1957. 

Dintre toate laturile care i-au caracterizat activitatea universitară, aceea 
didactică rămâne cea mai remarcabilă. Generaţiile de studenţi pe care le-a pregătit 
pot depune mărturie. Temeinic documentate, minuţios (uneori până în cele mai 
mici detalii) pregătite – nimic nefiind improvizat sau lăsat la voia întâmplării – 
cursurile şi seminariile profesorului Toderaşcu au fost şi au rămas un model de 
rigoare academică. Impresiona la ele nu numai exactitatea, claritatea şi concizia 
expunerii. Ceea ce, în prelegerile sale, era la fel de remarcabil, numărându-se 
printre virtuţile lor cele mai de preţ, era capacitatea evocativă, forţa lor 
incomparabilă de sugestie. Căci profesorul Toderaşcu a fost şi un mare povestitor, 
dăruit cu forţa de sugestie a unui adevărat orator. 

Cursurile şi seminariile sale vor fi de neuitat pentru toţi cei care au avut 
şansa de a le asculta. Scânteia duhului său, transmisă celor care i-au fost discipoli 
sau numai studenţi, va lumina mereu calea tuturor celor care o vor primi de la cei 
dintâi, păstrându-i Profesorului Ion Toderaşcu o amintire mereu vie. Aşa continuă 
să trăiască profesorii mari şi atunci când au plecat dintre noi. 

 
Alexandru-Florin Platon 
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