Cuvânt la deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de
DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității Naționale de Arte ”George Enescu”
din Iași domnului academician Basarab Nicolescu

Stimate domnule academician Basarab Nicolescu,
Stimați membri ai comunității noastre academice,
Doamnelor și domnilor invitați,
Dragi studenți,
Onorat auditoriu
Avem, astăzi, marele privilegiu de a primi în comunitatea noastră academică pe
distinsul

Academician

Basarab

Nicolescu,

fizician,

filosof

și

teoretician

al

Transdisciplinarității, un promotor neobosit al valorilor culturii române, recunoscut și
apreciat pe toate meridianele lumii. Este o înaltă responsabilitate și onoare să vă avem
alături de noi, în calitate de coleg.
Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”, în virtutea tradiției marilor
personalități ale artei și culturii românești care au clădit spiritul acestei școli, de la
George Enescu și Eduard Caudella, la Nicolae Tonitza și Matei Millo, a promovat
constant o deschidere panoramică și mereu actualizată asupra cunoașterii Realității, în
toată complexitatea ei, pentru a o transpune în acte de creație autentică, cu deplina
convingere că resorturile esențiale ale creativității sunt mereu aceleași, pentru toate
domeniile de cercetare și activitate umană.
Destinul, personalitatea și întreaga dumneavoastră creație și activitate, științifică
dar și umanistă, în egală măsură, ilustreză din plin acest adevăr. Înscrierea numelui
dumneavoastră în panteonul universității noastre creează o punte simbolică între
generația ilustrilor întemeietori, pe care i-am menționat, și cea a strălucitei pleiade de
valori ale culturii moderne românești care, în secolul XX, s-a format și afirmat la Paris.
Ați stabilit un viu dialog cu personalități ca Stephane Lupasco, Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu, Virgil Ierunca sau Monica Lovinescu și ne onorați acum, ca
reprezentant al acestei generații de aur a culturii române reunificate. În același timp,
prin impresionanta dumneavoastră capacitate de a provoca dialoguri fertile, în cadrul

generos al Transdisciplinarității, ați reușit să continuați și să transmiteți această flacără
a spiritului românesc din capitala Franței, născând prietenii și proiecte de colaborare cu
personalități marcante ale generației actuale, precum Andrei Șerban sau Matei Vișniec,
ei înșiși membri de onoare ai comunității noastre academice. Astăzi ne va fi prezentată
cartea domnului Basarab Nicolescu, ”Români din Paris”, un document ce imortalizează
acest fenomen, prin text și fotografie.
Fizician cuantic de talie internațională, filosof, critic literar, scriitor și teoretician al
artei, profesor universitar internațional, autor și coordonator a câteva zeci de cărți de
largă recunoaștere internațională și a sute de articole și conferințe cu temațici
transdisciplinare, laureat al Academiei Franceze și a multor foruri naționale și
internaționale din multiple domenii, Doctor Honoris Causa a mai multor universități din
țară și din străinătate, membru de onoare al Academiei Române, domnul Basarab
Nicolescu este una dintre marile personalități românești

înscrise deja în galeria

spiritelor universale.
Atent observator al fenomenelor artistice planetare din ultima jumătate de secol,
academicianul Basarab Nicolescu a colaborat si inspirat creatori valoroși din lumea
întreagă. Graficianul Mircia Dumitrescu, membru corespondent al Academiei Romîne și
Doctor Honoris Causa al Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din
Iași/universității noastre, a realizat ilustrațiile și concepția grafică de excepție a cărții
”Teoreme poetice”, una dintre operele de referință ale lui Basarab Nicolescu, în egală
măsură poetică, filosofică, teologică și științifică .
Legătura afectivă cu orașul nostru a academicianului Basarab Nicolescu este
profundă, domnia sa fiind cetățean de onoare al orașului Iași, Doctor Honoris Causa al
Univeristatii ”Al.I.Cuza”, membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor și laureat al revistei
”Convorbiri Literare”, prieten apropiat și colaborator al multor scriitori, poeti, artiști,
teologi, filosofi și oameni de știință.
Avem în mijlocul nostru un spirit ales, creator și promotor al unei metodologii
inovatoare și revoluționare, care se dovedește a fi un imens izvor de inspirație și
creativitate. Pentru mine, dar și pentru ceilalți colegi, prorectori, membri ai Senatului și
profesori ai Universității Naționale de Arte ”George Enescu” este o deosebită bucurie și

onoare să vă decernăm titlul de Doctor Honoris Causa, asigurându-vă de întreaga
noastră prețuire și admirație.
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