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Nicolae  BOCŞAN 

(24 septembrie 1947 - 19 iunie 2016) 
 

 

 

Nicolae Bocşan s-a născut în Banatul montan, la Bocşa în judeŃul Caraş-
Severin, la data de 24 septembrie 1947. A urmat studiile primare, gimnaziale şi 
liceale pe plan local, după care, în 1970 obŃine licenŃa în Istorie la Universitatea 

„Babeş-Bolyai”, iar în 1985 devine doctor în istorie, cu teza Românii din Banat în 

epoca Luminilor. Un rol esenŃial în formarea sa ca istoric l-au avut Constantin 

Daicoviciu, David Prodan, Pompiliu Teodor, Camil Mureşan, Ştefan Pascu dar şi 
alŃii. 

Nicolae Bocşan, membru asociat al Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din 

România, profesor la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, s-a remarcat 

printr-o operă amplă şi profundă, bazată pe documente de arhivă, vizând cu 

deosebire trecutul Transilvaniei şi al Banatului, precum şi confruntările de idei din 

epoca modernă, rolul bisericii, relaŃiile internaŃionale, viaŃa cotidiană, evoluŃiile 

demografice din cele două provincii româneşti. 
A obŃinut de două ori Premiul Academiei Române: în 1986 pentru 

monografia ContribuŃii la istoria iluminismului românesc, şi în 1994 pentru 

volumul FranŃa şi Banatul. 1789-1815. Una dintre ultimele sale contribuŃii 
ştiinŃifice a fost studiul  A successful Habsburg experiment. The militarization of 

the broder between Austria and Turkey, publicat în revista “Annals. Series on 

History and Archaeology”, vol. 7, no. 2/2015, editată de Academia Oamenilor de 

ŞtiinŃă din România. 

Profesor cu vocaŃie, titularul cursului de Istorie modernă a României la 

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, Nicolae Bocşan era apreciat şi 
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iubit de studenŃi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi de numeroşii profesori 

cărora le-a condus lucrările ştiinŃifico-metodice pentru gradul didactic I. 

Decan al FacultăŃii de Istorie-Filosofie ( 1992-1996), prorector (1996-2004) 

şi rector al UniversităŃii “Babeş-Bolyai” (2004-2008), profesorul Bocşan şi înscris 

numele printre cei mai iluştri reprezentanŃi ai intelectualităŃii ardelene, dovedindu-

se un excelent organizator şi comunicator. 

Nicolae Bocşan a plecat dintre noi, dar a lăsat în urma sa o OPERĂ şi 
amintirea unui OM generos şi exigent, un model de profesor dedicat 

învăŃământului şi ştiinŃei. 

         

Ioan Scurtu 

 

 

 

 


