
LAUDATIO 

 

Doamnelor şi domnilor, 

  

În raport cu timpul entropic, doar faptele de cultură şi spiritualitate îşi probează 
rezistenţa. Prin ele dăinuie cu adevărat umanitatea şi prin ele popoarele se înalţă pe 
scara valorilor creative exprimându-le personalitatea colectivă spre universalitate. Iar 
aceia dintre noi, altfel atât de puţini, dar dăruiţi cu toată fiinţa celebrării valorilor create 
de înaintaşi, se aşază la rându-le în galeria creatorilor, lăsând peste veac luminosul 
mesaj al culturii ziditoare. 

În această fericită ipostază, dobândită prin decenii de asceză intelectuală şi 
dăruire pentru cauza culturii, se află şi ilustrul savant, profesorul şi academicianul 
RĂZVAN THEODORESCU. 

În cadrul solemnităţii de faţă, ar fi, desigur, greu să invocăm realizările 
ştiinţifice ale Domniei sale, ele intrând deja în circuitul contribuţiilor recunoscute. De 

aceea, dorim să desprindem semnificaţia de ansamblu a operei savantului, suflul ei ideatic, major, şi 
pecetea sub care se aşază marile sale realizări. 

Cărţile de referinţă ale profesorului Răzvan Theodorescu au scos convingător la lumină valori 
culturale care definesc ireductibil spaţiul creaţiei medievale româneşti şi care, prin prinosul lor de 
originalitate şi de umanism, s-au putut înscrie în ce are mai semnificativ moştenirea bizantină în sud-estul 
Europei. 

Mai mult, imersiunea savantului în controversatul timp medieval românesc şi european a putut 
limita eroarea acelor judecăţi privind aşa-zisul "întunecat Ev Mediu", evidenţiind, dincolo de umbrele 
supradimensionate de unii exegeţi, luminile veritabile care au călăuzit spiritul epocii, în absenţa cărora nu 
ar fi fost posibile marile creaţii ale Renaşterii şi Iluminismului. 

Sub pana academicianului Răzvan Theodorescu, prinde viaţă trecutul nostru cultural şi de 
civilzaţie. Dar ampla frescă a faptelor de cultură nu ne conduce spre un pattern pur restitutiv; sunt 
identificate acele elemente de rezistenţă la adversităţile conjuncturii, menite să ne proiecteze pe o 
traiectorie a continuităţii, şi desigur, a devenirii. 

  

Elogiul adus culturii, implicit artei medievale româneşti, 
dobândeşte în opera savantului o puternică vibraţie morală, 
mărturisind despre responsabilitatea noastră, a celor de astăzi, de 
a ne ridica prin fapte de creaţie la universalitatea condiţiei umane. 
Abia acestea, odată conştientizate, provoacă o limitaţie care nu 
limitează, singurul suport ontologic viabil al comuniunii 
ecumeniste. 

Modelul cercetătorului luminat se conjugă, în persoana 
academicanului Răzvan Theodorescu, cu acela de Om al şcolii, 
dăruit formării tineretului universitar, precum şi cu acela de Om al 
cetăţii, angajat în răspunderi publice de prim rang. 

Pentru toate acestea, Senatul Universităţii "Danubius", împreună cu toate cadrele didactice şi 
studenţii, este onorat să atribuie, domnului academician Răzvan Theodorescu titlul de Doctor Honoris 
Causa. 

Adresăm din toată inima sărbătoritului urarea academică "VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!" 

  

          

                   

14 mai 2010                                                                    

Senatul Universităţii "Danubius", Galaţi, 

Rector, prof. univ. dr. Benone Puşcă 
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