
LAUDATIO 

 

 Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad trăieşte astăzi clipe unice în devenirea ei 

instituţională, întrucât, are privilegiul şi onoarea să omagieze pe Majestatea Sa Mihai I al 

României, împreună cu apropiaţii săi din Casa Regală. 

 Comunitatea academică a acestei universităţi este pătrunsă de un simţământ de înalt 

respect şi recunoştinţă, pentru tot ceea ce reprezentanţii Casei Regale a României au realizat 

în configurarea identităţii spirituale, culturale şi chiar religioase a României. Parcă cuvintele 

noastre sunt prea sărace în mesaj, spre a putea exprima semnificaţia compexă şi cu totul de 

excepţie pe care o reprezintă Majestatea Sa pentru poporul roman în ultimele cinci decenii ale 

existenţei sale. 

 Încă din tinereţe Majestatea Sa Regele Mihai I a fost nevoit să facă experienţa amară a 

dramaticelor evenimente ce s-au derulat pe scena ţării, după cel de-al doilea război mondial, 

când ţara a ajuns sub stăpânirea unei puteri străine, care prin ideologie şi mod de manifestare 

era complet străină de aspiraţiile profunde, legitime şi autentice ale românilor. 

 În faţa acestei stări de lucruri, şi fără a se bucura de sprijinul real, concret al Puterilor 

occidentale, n-a mai putut ţine piept tăvălugului din Răsărit, care la rându-i l-a forţat să 

abdice . 

 Aceasta nu a însemnat însă, sfârşitul legăturii strânse, legitime şi de suflet, cu cei de 

acasă, nutrind speranţa, că într-o bună zi, zorile libertăţii, ale respectului faţă de om şi 

prosperităţii vor deveni realităţi, de care să se bucure fiecare în parte, iar demnitatea 

României în lume se va reafirma. 

 Într-o comunicare ca aceasta, nu se poate  intra în toate amănuntele şi detaliile 

activităţii constante, întru apărarea autenticei Românii, a distinsului nostru oaspete. Câteva 

repere se impun: 

Încă din 1949 a căutat să menţină cu fidelitate legătura cu Ţara, prin mesajele pe care 

le transmitea prin intermediul posturilor de radio româneşti ce emiteau spre România, 

îndeosebi: “Radio Europa Liberă” şi “BBC”. 

S-a străduit să menţină legături permanente cu Statele democratice ale “Lumii libere”, 

în faţa cărora să menţină trează atenţia acestora asupra României. 

Un moment important îl constituie înfiinţarea “Comitetului Naţional Român” (CNR), 

un fel de guvern românesc în exil sub conducerea Majestăţii Sale (până în 1974), care s-a 

adresat în repetate rânduri administraţiilor occidentale în legătură cu abuzurile comise în 

România de către regimul communist. 

Prin mesajele radiofonice amintite s-a străduit să menţină trează în sufletele românilor 

conştiinţa demnităţii lor, exprimând speranţa că va veni şi pentru ei ziua libertăţii.  

A apărat cu toată puterea valorile naţionale ale românilor, iar când demenţa 

Conducătorului s-a îndreptat spre satele româneşti, pe care dorea să le distrugă, Majestatea Sa 

a ripostat, folosindu-se de întreaga sa influenţă asupra lumii libere. 

După 1989, Majestatea Sa şi-a reafirmat cu vigoare speranţa nediminuată, legată de 

şansa reafirmării românilor în propria Ţară şi în lume. 

După unele ezitări şi o lipsă depoliteţe a guvernanţilor în legătură cu Majestatea Sa, la 

începututl anilor ’90, s-a ajuns la firescul lucrurilor, astfel că în 1997 Guvernul Ciorbea redă 

Suveranului român naţionalitatea şi cetăţenia română. 

După acel an, Majestatea Sa îşi intensifică activitatea, printr-o acţiune concentrată ce 

avea în vedere integrarea Ţării noastre în structurile euroatlantice. Activitatea Sa în această 

direcţie n-a rămas fără ecou, astfel că România a fost invitată în noimebrie 2002, la Praga, să 

adere la NATO. 



Toată această activitate în folosul ţării este apreciată cu mult respect atât de poporul 

roman, cât şi de Preşedintele ţării, dl. Ion Iliescu şi actualul Guvern al României. 

Astfel, din ele de mai sus, este lesne de înţeles, că Universitatea “Aurel Vlaicu” 

omagiază, cu înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa o personalitate proeminentă, 

care deja a intrat în mod pozitiv în istoria României, dar care are un cuvânt de spus şi în 

contemporaneitate. 

Comunitatea academică de aici şi nu numai, vede în personalitatea Majestăţii Sale, pe 

cel care sprijină devenirea prin cultură, ştiinţă, cercetare a românilor. 

Universitatea noastră este angajată plenar în această direcţie. 

Personal, aparţinând comunităţii academice a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din 

cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” dorim să evidenţiem şi legătura strânsă a Mejestăţii Sale, 

Regele Mihai I cu Biserica ortodoxă, cu valorile religioase, în general, şi cu cele creştine, în 

special, în a căror matrice spirituală s-a conturat profilul inconfundabil al identităţii culturale, 

spirituale şi creştine a românilor. 

Exprimăm respectul nostru adânc Majestăţilor Voastre şi, cu acest prilej, al decernării 

titlului academic de “Doctor Honoris Causa”, adresându-vă doririle noastre de sănătate, multe 

împliniri şi binecuvântare de la Dumnezeu. 

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Majestate! 

Arad, 11.04.2003        

Pr.conf.univ.dr. Ioan Tulcan 

 

 


