
1 
 

Cuvânt 

La deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA LITTERARUM HUMANIORUM 

al Universității de Vest din Timișoara 

domnului Academician Prof. Univ. Dr. Dr.h.c. Basarab Nicolescu 

 

 

Stimate domnule academician Basarab Nicolescu, 

Stimaâi membri ai comunității academice din Universitatea de Vest 

Domnilor invitați,  

Dragi studenți,  

Onorat auditoriu 

 

 

Universitatea de Vest din Timișoara primește azi, în comunitatea sa academică, pe 

domnul Academician Basarab Nicolescu, fizician, filosof și scriitor, un om de cultură activ și 

apreciat în spațiul public românesc. Este o mare responsabilitate pentru noi și suntem onorați 

să vă avem, începând din acest moment, alături, în calitate de coleg.  

Ca universitate comprehensivă, Universitatea de Vest cultivă valorile umaniste și 

susține necondiționat educația plurală. Valorile noastre converg, domnule academician, prin 

tot ceea ce înseamnă angajamentul obligatoriu al omului de cultură în explorarea lumii 

înconjurătoare, în înțelegerea omului și în edificarea unei metode a cunoașterii; relația cu 

lumea, cu ceilalți și cu sine, spuneau vechii stoici, atunci când au inventat tripartiția  

fundamentală ce avea să fizeze tipologia disciplinelor în cultura europeană: Fizice, Etice și 

Logice, sau, altfel spus, științe ale naturii, științe umane și științe ale metodei. 

Această veche și respectabilă tradiție se regăsește atât în opera dumneavoastră de 

cercetare științifică dar mai ales în textele filosofice și în cele de critică literară. Conceptul de 

Transdisciplinaritate este întemeiat pe caracterul invariant și generator a trei axiome; 

necesitatea unei gândiri universale, comprehensive și non-exclusive este întemeiată pe idealul 

unui umanism afin principiilor științei (matematizare, experiment, reproductibilitate); în 

sfârșit, spiritul poetic, despre care vorbiți atât de mult, este, conform afirmației 

dumneavoastră, fundamental pentru transdisciplinaritate. 

Stimați invitați,  

Domnul Basarab Nicolescu este unul din cei mai vizibili și apreciați reprezentanți ai 

diasporei românești; după ce, în 1959, obține medalia de aur la prima Olimpiadă 

Internațională de Matematică, iar apoi, după ce susținerea lucrării de diplomă a domniei sale 

la Universitatea din București a fost văzută ca un adevărat evniment științific, tânărul Basarab 

Nicolescu primește o bursă a guvernului francez și rămîne definitiv la Paris, ajungând, prin 

inteligență și tenacitate , un apreciat cercetător și om de cultură.  

S-a remarcat timpuriu printr-o inteligență sclipitoare. A activat ca cercetător la 

Institutul de Fizică Nucleară din Orsay şi la Laboratorul de Fizică Nucleară şi Energii Înalte 
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al Universităţii „Pierre et Marie Curie” din Paris, este autorul unui concept teoretic în fizica 

interacțiunilor, numit Odderon, obiectul unor conferințe internaționale și premiat în multiple 

rânduri de către asociații și societăți științifice mondiale.  

Avem alături de noi un spirit ales, unul din acei oameni pentru care adevărul contează 

mai mult decât puterea, cunoașterea mai mult decât interesele de conjunctură. Cum spunea 

domnia sa în cartea Rădăcinile libertății,  tipărită în ediția a doua de către Editura 

Universității de Vest, carte pe care o vom lansa azi, „Oamenii puterii şi oamenii cunoaşterii 

acţionează la niveluri radical diferite. Nu se pot compara cu adevărat, căci în cele două cazuri 

se aplică legi diferite: legea celor mulţi şi legea celor puţini. Puterea de la un anumit nivel 

este neputinţa de la alt nivel”. 

Vă mulțumesc, domnule BASARAB Nicolescu, pentru că ați acceptat propunerea 

Universității de Vest care, la inițiativa Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 

Comunicării, respctiv a Facultății de Fizică, vă acordă titlul de Doctor Honoris Causa 

Litterarum Humaniorum. Am convingerea că prin alăturarea Domniei Voastre comunității 

noastre academice, prestigiul acestei universități se va consolida. 

Vă doresc sănătate și putere de muncă și vă doresc să continuați cu aceeași dăruire 

pasionanta dumneavoastră activitate. 

 

Prof. Univ.dr. Marilen-Gabriel Pirtea 

Rectorul Universității de Vest din Timișoara 

 


