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O ÎNTÂLNIRE CU SEMNIFICAȚII ISTORICE

Acad. Păun Ion OTIMAN
Academia Română

La 2 aprilie 2015, cu numai o singură zi înaintea 
sărbătoririi a 149 de ani de la înfiinţarea Societăţii Li-
terare Române, Casa Regală a României, la iniţiativa 
M.S. Regelui Mihai I, reprezentată prin Principesa 
Moștenitoare Margareta și Principele consort Radu de 
România, a desfășurat la Palatul Elisabeta o întâlnire 
între reprezentanții Casei Regale a României, Acade-
miei Române și Academiei de Științe din Republica 
Moldova.

În timpul dineului, ascultând cu maximă atenţie 
toastul Alteţei Sale Regale Principele Radu, răspunsul 
celor doi președinți, acad. Ionel-Valentin Vlad și acad. 
Gheorghe Duca, precum și discuţiile reprezentanţilor 
Casei Regale a României cu cei 28 de invitaţi ai acade-
miilor românești, mi-am pus o firească întrebare: ce a 
gândit M.S. Regele Mihai când a iniţiat această întâl-
nire, cu numai un an înainte de împlinirea, în 2016, 
a unui secol și jumătate de la venirea pe tronul ţării 
a Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, ca 
domnitor al României, și de la formarea Academiei 
Române și cu numai trei ani până la împlinirea primu-
lui secol de la fondarea României Mari, sub sceptrul 
Casei Regale a României, al Regelui Ferdinand Între-
gitorul și al Reginei Maria?

Cu binecunoscuta-i eleganţă și elocinţă, Principe-
le Radu, în deschiderea întâlnirii, cu delicateţe și sob- 
rietate, avea să transmită gândul M.S. Regele Mihai al 
României referitor la această reuniune regală și acade-
mică. Și de această dată, Regele nostru a privit înainte, 
spre mai binele poporului român, fiind convins că idei- 
le inteligente și eforturile permanente ale academis-
mului românesc întreg, îngemănate cu „înţelepciunea 
și echilibrul, benefice pentru ţară” [1] ale Casei Rega-
le a României, reprezintă, ca întotdeauna în istorie,  
calea care (re)deschide procesul de unitate naţiona-
lă a românilor.

Întâlnirea reprezentanților Casei Regale a României, Academiei Române și Academiei de Științe a Republicii Moldova. 
 București, Palatul Elisabeta, 2 aprilie 2015.
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De altfel, M.S. Regele Mihai I, cu prilejul primi-
rii însemnelor de membru de onoare al Academiei 
Române, în 8 aprilie 2008, în Aula Magna, spunea: 
„La aniversarea Academiei, se înfăptuiește o repara-
ţie istorică, prin reluarea legăturii dintre Regalitate și 
Academie. Mă bucur că, peste vicisitudinile timpului, 
atât Casa Regală, cât și instituţia academică au rezistat, 
rămânând simboluri trainice ale valorilor românești.

Refăcându-se legătura istorică, sper ca împreună 
să recâștigăm locul României și în domeniul cultural, 
artistic și știinţific.”

Regele nostru continuă să susţină marile idei de 
legătură strânsă între Casa Regală și Academia Româ-
nă, promovate în permanenţă de Regele Carol I, Rege-
le Ferdinand și Regele Carol al II-lea: „La  14 mai 1919, 
Academia Română, reunită în capitala ţării, și-a ţinut 
cea dintâi ședinţă după măreţul act de la 1 Decembrie 
1918, ocazie cu care s-a sărbătorit și trecerea unei ju-
mătăţi de veac de la înfiinţare (care nu s-a ţinut din 
cauza războiului în anul 1916). La acest eveniment, 
a luat parte întreaga Casă Regală, în frunte cu Regele 
Ferdinand I, care „n-a stat în cumpănă să taie toate 
scumpele fire ce legau sufletul său de neamul în care se 
născuse, pentru a-l dărui tot și pentru totdeauna nea-
mului nostru”[2] și Regina Maria, „suverana luptă-
toare pentru un ideal de întregire naţională și care, în 
mijlocul furtunilor pustiitoare, n-a lăsat să se scoboare 
nici steagul aspiraţiilor, nici flamura speranţei” [3].

Cu acest prilej, Regele Ferdinand I „cel Leal”, de-
venit, în anii 1916 – 1918, „șef de oaste biruitoare”, 
după cum l-a numit Nicolae Iorga, pentru ca, în fine, 
să fie „Regele Marii Uniri” a tuturor românilor și al 
marilor reforme, numele său confundându-se cu cel 
al „construirii organice și instituţionale a României 
Mari” [4], Suveranul ţinea să sublinieze menirea celui 
dintâi Parlament cultural al ţării Academia Română – 
de a „fi păzitoarea credincioasă a limbii și a culturii 
naţionale”, după cum fusese de la înfiinţarea sa. El 
constată, pe bună dreptate, faptul, că „în lupta sfântă 
pentru unirea tuturor românilor” supremul for acade-
mic „și-a avut partea ei importantă; de aceea – arăta 
Regele Ferdinand I – izbânda ţării este și izbânda ei” 
[5]. Începutul a fost pus încă în 1866, când s-a statu-
at alegerea în noua instituţie academică a „bărbaţilor 
luminaţi din toate ţinuturile românești” (s.n.), astfel 
încât – sublinia Regele Ferdinand I – „România Mare 
de azi își găsea de o jumătate de secol patria comună 
sub acoperișul tânărului așezământ” [6]. În finalul cu-
vântului său, Regele Întregitor de Ţară și Neam își 
exprima  nădejdea că „Academia Română, căreia i-a 
fost dat să lupte cu atâta spor în domeniul pașnic al 
culturii unitare române, ne va da și în viitor pilda 
înălţătoare a unirii tuturor la muncă pentru temei-

nica așezare a României Nouă pe care ne-a dăruit-o 
Dumnezeu” (s.n.).

„Ca adevărate vase comunicante, legăturile dintre 
Academia Română și Casa Regală a ţării s-au mani-
festat în ambele direcţii. Dacă suprema instituţie a ţă-
rii a marcat multe din evenimentele prin care a trecut 
România sau care  priveau direct Dinastia, iar repre-
zentanţii acesteia au fost prezenţi la cele mai de seamă 
momente din istoria instituţiei academice, în cuvintele 
rostite cu diverse prilejuri au urmărit să-i sublinieze 
însemnătatea și să-i traseze noi linii de dezvoltare.” [7].

Președintele Academiei surori din Republica Mol-
dova, acad. Gheorghe Duca, în alocuţiunea sa [8] din 
Aula Academiei Române de la 28 noiembrie 2014, va 
anticipa întâlnirea de la Palatul Elisabeta cu urmă-
toarea cuvântare referitoare la strângerea împreună, 
pentru prima dată în istorie, a tuturor forţelor spiritu-
alităţii românești: „O menţiune specială merită învăţă-
mântul, știinţa și cultura, care au cunoscut în această 
perioadă o dezvoltare fără precedent în Basarabia in-
terbelică, la fel ca în toată România.

Accelerarea procesului de modernizare a societă-
ţii, eliberarea marilor energii spirituale încătușate de-a 
lungul secolelor de dominaţie străină, strângerea îm-
preună, pentru prima dată în istorie, a tuturor for-
ţelor spiritualităţii românești (s.n.), asigurarea unei 
baze materiale mai solide, climatul optimist generat de 
Marea Unire, setea de cultură a poporului au permis 
realizarea unui adevărat salt calitativ în domeniile în-
văţământului, știinţei și culturii, înregistrându-se unele 
performanţe cu adevărat europene și chiar mondiale”.

Și președintele Academiei Române, acad. Ionel-
Valentin Vlad, cu același prilej [9], în alocuţiunea sa 
va afirma cu claritate: „Fidelă acestor principii, Acade-
mia Română este și astăzi exponenta unităţii naţio-
nale a tuturor românilor (s.n.). Omagiind pe înainta-
șii care au realizat, în 1918, întregirea neamului nostru 
românesc, Academia Română își îndreaptă privirile 
spre viitor, militând pentru menţinerea unităţii naţi-
onale (s.n.), pentru afirmarea tradiţiilor și specificului 
românesc și încadrarea acestora în locul ce li se cuvine 
în cultura și civilizaţia europeană, pentru încadrarea 
în Uniunea Europeană cu demnitate și cu valorile pe 
care le aduce Poporul Român.

Sesiunea solemnă consacrată Marii Uniri este meni-
tă să rememoreze evenimentele petrecute în urmă cu 96 
de ani, să sublinieze încă o dată rolul Academiei Româ-
ne de-a lungul existenţei ei în realizarea și menţinerea 
unităţii naţionale (s.n.) şi să stabilească obiectivele ei 
viitoare în condiţiile lumii de astăzi, proiectul nostru 
fundamental la care lucrăm din toate puterile.”

La aprecierile referitoare la viitorul academismu-
lui tuturor românilor ale M.S. Regele Mihai I, a preșe-
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dinţilor acad. Ionel-Valentin Vlad și acad. Gheorghe 
Duca, enunţate cu multă acurateţe în acest an premer-
gător împlinirii a 150 de ani ai Casei Regale și ai Aca-
demiei Române, mai trebuie să adăugăm și ideea fun-
damentală a înfiinţării Societăţii Literare Române, ca 
Academie naţională, ca Academie a tuturor românilor, 
care să reunească „cărturarii veniţi din toate provinciile 
românești”, deoarece, după cum va exclama Alexandru 
Roman, venit la București la prima ședinţă a Societă-
ţii Literare Române de dincolo de Carpaţi, din Mara-
mureș: „Limba ne unește” [10].

Locotenenţa domnească, prin decretul nr. 698 din 
1 aprilie 1866, numește primii 14 membri ai Societăţii 
Literare Române din toate provinciile locuite de ro-
mâni [11]: din Maramureș – Iosif Hodoș, Alexandru 
Roman; din Transilvania – Timotei Cipariu, Gavril 
Munteanu și George Bariţiu; din Banat – Andrei Mo-
cioni și Vincenţiu Babeș; din Bucovina – Alexandru 
Hurmuzaki și Ambrosiu Dimitrovici; din Basarabia – 
Alexandru Hasdeu, Constantin Stamati, Ioan Străjescu; 
din Macedonia – Ioan D. Caragiani și Dimitrie  
Cozacovici. Iar prin înaltul decret nr. 874 din 2 iunie 
1866 [12] sunt numiţi ca membri ai Societăţii Literare 
Române: din Moldova  – Vasile Alecsandri, Constantin  
Negruzzi, Vasile Alexandrescu-Urechia; din Muntenia – 
Ion Heliade Rădulescu, Augustin Treboniu Laurian, 
Constantin A. Rosetti și Ioan Massimu.

Acum, în anul 2015, an premergător sărbătoririi 
Academiei Române și a Regalităţii, ca participant la 
întâlnirea de la Palatul Elisabeta a academiilor româ-
nești, iniţiată de Casa Regală a României, am înţeles 
semnificaţia acesteia, așa cum a gândit-o M.S. Rege-
le Mihai și membrii Casei Regale, ca apropiere or-
ganică a celor două academii și, în perspectiva ma-
rii sărbători a României din anul 2018, înfăptuirea 
ACADEMIEI ROMÂNILOR.

Cred cu tărie, că asemenea academicienilor – băr-
baţi de stat de acum 150 de ani, și noi, cei de azi, trebuie 
să avem încredere și cutezanţă în reluarea și consolida-
rea marilor idealuri de unitate naţională a românilor. 
Academia Română, prin membrii săi, dar și prin ini-
ţiativele oamenilor politici ai vremii, amintindu-i cu 

veneraţie, atât pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 
cât și pe primul Rege al României, Carol I, au împlinit, 
prin actul de aducere sub aceeași cupolă a elitelor inte-
lectuale românești de pretutindeni, primul act de uni-
tate naţională a tuturor românilor. Așa cum de multe 
ori au afirmat istoricii români, Academia a fost prima 
instituţie a României care a unit în „cuget și simţiri” 
spiritualitatea românească. Unitatea academică a ro-
mânilor din anul 1866 a premers marea unire politică 
și juridică a tuturor românilor din anul 1918.

În finalul acestor gânduri, reafirm faptul că am în-
ţeles semnificaţia întâlnirii de la Palatul Elisabeta ca o 
idee, o credinţă, o speranţă și o încredere a M.S. Regele 
Mihai în academicienii români de azi de a înfăptui, 
asemenea celor de acum 150 de ani, primul pas spre 
reîntregirea neamului românesc, prin reunirea celor 
două Academii, din România și din Republica Mol-
dova, în cel mai scurt timp, în marea ACADEMIE  
A ROMÂNILOR.
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