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București, 29.06.2018

EMINESCU, OMAGIAT LA ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN
ROMÂNIA
Academia Oamenilor de Știință din România l-a celebrat pe Poetul Național în cadrul Sesiunii
Omagiale „Eminescu – Omul deplin al Culturii Române”, desfășurate în data de 28 iunie 2018,
în Aula instituției. Cea de-a VIII-a ediție a Sesiunii Omagiale, organizată de Secţia de Filosofie,
Teologie, Psihologie şi Jurnalism a AOSR, a avut tema: „Ideea Eminescu – cheia de aur cu care
se deschid porţile identităţii româneşti”. Manifestarea din acest an a fost pusă sub auspiciile
Centenarului Marii Uniri, situare reflectată la nivel tematic în prelegerile și comunicările
prezentate. Prezidiul academic al Sesiunii a fost compus din Gen. (r) prof. univ. dr. Vasile
Cândea, președintele de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, prof.
univ.dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, și prof. univ. dr. Angela Botez, președintele
Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Jurnalism, amfitrionul și moderatorul întâlnirii.
Sesiunea s-a bucurat de prezența unui public format din membri ai corpului academic, cercetători,
oameni de știință și de cultură, scriitori, doctoranzi, studenți.
Sesiunea a fost deschisă de președintele Academiei Oamenilor de Știință din România,
profesorul Adrian Badea, care a reliefat complexitatea geniului eminescian, subliniind că
Eminescu a fost un gânditor universal, al cărui spirit creator a îmbrățișat mai multe domenii
fundamentale ale cunoașterii: fizică, economie, politologie, lingvistică etc. Prin această cuprindere,
Eminescu a ilustrat în chip superlativ modelul de „om universal”, definiție pe care i-a atribuit-o și a
susținut-o cu argumente Constantin Noica. Un Cuvânt de deschidere a rostit ÎPS Teodosie,
arhiepiscopul Tomisului, care s-a referit la valoarea operei eminesciene și la importanța culturală
și simbolică a Poetului Național pentru națiunea noastră. O prelegere despre opera și personalitatea
lui Mihai Eminescu, a ținut, tot în partea introductivă a manifestării, președintele de onoare al
AOSR, Gen. (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, care a scos în evidență statutul de spirit tutelar al
marelui poet pentru cultura și civilizația românească, pentru poporul român în devenirea sa istorică.
Programul Sesiunii Omagiale s-a remarcat prin complexitate și varietate tematică, reunind abordări
ale operei și activității poetului din mai multe perspective: Angela Botez şi Victor Botez†,
„Eminescu în perspectiva gândirii despre identitatea naţională”, Constantin Vlad, „Ziua culturii
naţionale fără Eminescu”, Nicolae Constantinescu, „Contribuția excepțională a lui Mihai Eminescu
la formarea României Mari”, Aurel David, „A patra dimensiune etno-spirituală a lui Eminescu,
1

înainte-mergător pe calea făuririi României Mari”, Mihai Constantin Popescu, „Eminescu despre
identitatea şi apărarea naţională”, Preot Marian Sava, „Dintru neființă întru ființă spre FIINȚĂ”,
Henrieta Anişoara Şerban, „Tezaurul eminescian al identităţii naţionale”, Dan Riga şi Sorin Riga,
„Datoria României față de Eminescu”, Sorin Ivan, „Istoria ca utopie și identitatea națională la
Eminescu”, Nicolae Georgescu, „Hermeneutica punctuaţiei în poezia antumă eminesciană”, Narcis
Zărnescu, „Antisemitismul și epoca lui Eminescu”, Ioan Lazăr, „A gândi patria în imagini.
Imaginarul identitar eminescian în Sara pe deal” (Recital), Moment muzical pe versuri eminesciene,
Recital de poezie, „Kamadeva”.
Amplasată în 28 iunie, dată tragică a existenței poetului și a culturii românești, Sesiunea Eminescu
organizată de Academia Oamenilor de Știință din România a reprezentat un eveniment de excepție
dedicat Poetului Național, un omagiu academic substanțial constând din contribuții valoroase
la cercetarea universului eminescian, care vor fi încredințate tiparului într-un nou proiect
editorial al Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Jurnalism.
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