Alesandru Dutu – omul, cercetatorul, profesorul
In peisajul istoriografiei românesti, profesorul universitar doctor
Alesandru Duţu ocupă un loc aparte, fiind unul dintre cei mai reputati
specialisti români in domeniul istoriei militare.
Cu o bogata activitatea de cercetare la activ, Domnia sa a a profesat
în cadrul mai multor instituţii de cercetare şi învăţămînt superior din ţară,
precum Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară (cu
diversele schimbări de denumire: Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi
Teorie Militară (1973-1990), Institutul pentru Studii Operativ Strategice şi
Istorie Militară (1990-1993), Institutul de Istorie şi Teorie Militară Militară
(1993-1997), Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară
(1998-2001), Facultatea de Istorie (în prezent, Facultatea de Relaţii
Internaţionale, Istorie şi Filosofie, Universitatea Spiru Haret) fiind,
pretutindeni, apreciat prin seriozitatea demersului sau stiintific, conjugat cu
acribia cercetatorului ce si-a fundamentat intreaga opera pe studiul
documentelor si punerea acesteia in slujba adevarului. Ca o recunoastere a
contribuţiilor sale de excepţie , prof.univ.dr.
Alesandru Dutu a fost cooptat în colectivul de autorilor volumului al IXlea al recentului Tratat de istorie a românilor, apărut sub egida şi cu girul
Academiei Române.
Opera sa ştiinţifică este vastă şi complexă, Alesandru Duţu fiind
autorul şi coautorul a cinci monografii şi cursuri universitare; coordonator şi
coautor a circa 70 de lucrări colective (tratate; monografii; dicţionare;
biografii; culegeri de studii; volume de documente etc.); autor a peste 50 de
studii în reviste de specialitate (,,Dosarele Istoriei” ,,Magazin Istoric”,
,,Revista de Istorie Militară”, ,,Document” etc.); autor a circa 500 de
articole (în presa de specialitate şi în alte reviste şi ziare); a peste 80
comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni din ţară şi străinătate; a peste 200
expuneri ţinute în instituţii civile şi militare, 75 emisiuni radio, 25 emisiuni
TV, 25 recenzii etc.
Recunoaşterea naţională a activităţii didactice şi ştiinţifice a prof.
univ. dr. Alesandru Duţu este relevată şi de numeroasele premii şi distincţii
primite, precum: premiul ,,Ştefan Gheorghiu” al Academiei Române (1985)
pentru lucrarea 23 august 1944. Documente, vol. I şi II, Bucureşti, 1987;
premiul ,,Mareşal Constantin Presan” din partea Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România pentru lucrarea Drama generalilor români (1944-1965);
aceeaşi lucrare a mai primit premiul ,,Oştirea României” din partea
,,Revistei de Istorie Militară”; premiul ,,Virgil Madgearu” din partea

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pentru lucrarea Cunoaşte
România, 2005; premiul ,,Nicolae Bălcescu” din partea Fundaţiei Culturale
Magazin Istoric, pentru lucrarea Armata română în al doilea război
mondial. Dicţionar enciclopedic; premiul ,,Constantin C.Giurescu” din
partea Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, pentru lucrarea Distrugerea
elitei militare în timpul ocupaţiei sovietice în România; premiul ,,Mihai
Viteazul” din partea ,,Revistei de Istorie Militară” pentru lucrarea Între
Wehrmacht şi Armata Roşie ş.a.

