Excelența Sa Emil Hurezeanu
Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în
Germania
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Mesajul Rectorului
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea, una dintre cele mai reprezentative și durabile
instituții ale vieții publice cu un rol profund în spațiul cultural,
intelectual și academic, își onorează performanțele și prestigiul
personalităților care au contribuit în mod decisiv și semnificativ la
dezvoltarea instituțională, asigurarea continuității sau conturarea
unei identități distincte în context academic național și
internațional.
Într-o lume caracterizată de schimbări profunde și rapide,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a reuşit să-și consolideze
statutul academic printr-o cooperare internaţională constantă și
complexă. Internaționalizarea și gradul de vizibilitate pe plan
local, regional și global reprezintă condiția esențială pentru
dezvoltarea strategică și sustenabilă a universității, în societatea
actuală bazată pe cunoaștere, comunicare și interconectare.
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Domnului Emil
HUREZEANU, Ambasadorul României în Germania, confirmă
relevanța și semnificația culturii pentru ULBS ca dimensiune
esențială a strategiei de dezvoltare, alături de învățare și cercetare.
Domnul Emil HUREZEANU, un om al urbei și un prieten ales
al universității, și-a pus amprenta definitiv pe proiectele și
evenimentele la care a fost inițiator, dar și participant activ în
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circuitul academic național și internațional din care face parte
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Interacțiunea multidimensională a culturii și vieții publice a
domnului Emil HUREZEANU contribuie la consolidarea
cooperării și prieteniei dintre România și Germania, iar
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu își dovedește pe deplin
rolul de catalizator cultural într-o lume globală și în continuă
interacțiune.
Domnul Emil HUREZEANU devine, după titlurile de cetățean
de onoare al Sibiului, de ambasador al orașului Sibiu, membru cu
drepturi depline al comunității academice a Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu, fapt ce ne onorează și cu siguranță îl onorează!
În numele comunității academice a Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu, doresc să vă felicit pentru acceptarea titlului de
Doctor Honoris Causa conferit de către Universitatea noastră și să
vă asigur de întreaga noastră prețuire.

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA
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Laudatio

În onoarea domnului Emil Hurezeanu, cu ocazia acordării
titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu
Excelența Voastră, domnule Ambasador Emil Hurezeanu,
Stimați membri ai comunității academice din Universitatea
„Lucian Blaga” Sibiu,
Doamnelor și domnilor invitați,
Dragi studente și studenți,
Onorat auditoriu,
Există, pentru fiecare din noi, momente speciale în care am
dori să aducem în dar celor aleși și celor dragi, ceea ce merită,
după o muncă, uneori de-o viață, ceea ce uneori amânăm sau ne
sfiim s-o spunem: iubirea, prietenia și prețuirea noastră.
Intru-n Sibiu domol ca-ntr-o poveste,
Mai mult alunecând, decât cu pasul,
Și-n liniștea ce-ascunde-n ea furtuna,
Ascult cum bate-n turnul straniu ceasul.
Domnule poet, domnule scriitor, domnule jurnalist, domnule
Ambasador, domnule sibian Emil Hurezeanu, comunitatea
academică din Sibiu vă spune în integralitatea sa „Bine ați revenit
acasă!”
Nu putem vorbi de o viață universitară adevărată, fără a acorda
importanța pe care domnul Mihai Eminescu, cel care a poposit
cândva pe aceste meleaguri, o statua la finalul secolului al XIXlea: personalitatea este binele suprem.
Astăzi, Universitatea Lucian Blaga Sibiu face un gest firesc și
onorant de recunoaștere a unuia dintre cei mai importanți fii pe
care cetatea sibiană i-a dăruit țării și lumii, domnul Emil
Hurezeanu.
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Descendent al atmosferei instituită, cândva, de Cercul Literar
de la Sibiu, absolventul Liceului Octavian Goga, Emil Hurezeanu
este astăzi unul din cei mai importanți cunoscători și vorbitori de
limbă românească, în frumusețea și acuratețea ei, dar și în bogăția
ei plină de sensuri și semnificații.
Student al Universității Babeș Bolyai din Cluj, reușește, după
modelul sibian, să dezvolte împreună cu alte nume sonore ale
vremii, precum Marian Papahagi, Ion Vartic, Ion Pop sau Mircea
Zaciu, o nouă mișcare literară sub semnul Revistei Echinox, unde
ocupă, pe rând, posturile de redactor și de secretar de redacție,
publicând poezie și critică literară. Fire iscoditoare și năstrușnică,
posesor al unui glas bine controlat, cu timbru foarte plăcut,
fondează trupa de teatru Ars Amatoria, jucând, în perioada
studențească, în spectacole pe texte care parodiau sistemul.
Debutează cu volumul de versuri Lecția de anatomie, volum
considerat ca un manifest poetic al Generației '80, primind
Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România.Înarmat
cu un pătrunzător simț de observație, lider de grup și catalizator
de energii pozitive, a reușit de-a lungul întregii sale existențe, să
își creeze prietenii durabile.Ana Blandiana, în calitate de
câștigătoare a Premiului Herder, oferă o bursă redacției Echinox,
care îl nominalizează ca beneficiar al acesteia pentru o perioadă
de un an.
Parafrazându-i opera poetică, De nu te-aș fi cunoscut
rămâneam stingher / Ca toate vietățile mici din lumea largă, am
avut bucuria să ne întâlnim înaintea plecării sale la Viena,
împreună cu alți actori și regizori, pe parcursul a vreo trei ani, în
care reușeam să strângem nemărginirea în pumni și să
relativizăm timpul.
După terminarea celor două semestre ale bursei Herder, ajunge
redactor la Radio Europa Liberă, post pe care îl va ocupa până în
1994. Vocea sa, alături de cea a lui Neculai Constantin Munteanu,
Șerban Orăscu și a predecesorului său, Emil Georgescu, era
ascultată nu numai de sibieni, ci de toți românii care mai sperau în
ceva.
Conduce, pe rând, Radio Europa Liberă – Serviciul în limba
română, dar și Serviciul de la Radio Deutsche Welle.
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Concomitent, își desăvârșește studiile la Universitatea din
Viena, Facultatea de Relații Internaționale și în Statele Unite ale
Americii, la Charlottesville, Virginia și la Universitatea din
Boston, în domeniul relații internaționale – ca specialist și
masterand.
În această perioadă, domnul Emil Hurezeanu devine unul
dintre cei mai căutați consultanți experți privind situația din
România, în presa și mediile politice americane, germane,
franceze, belgiene sau elvețiene.
O, cât am urî fructul / Dacă putreziciunea celor dinainte / S-ar
simți în mustul fiecărui septembrie, mărturisea în una din poeziile
care evocau adolescența.
Presat să renunțe la tonul incisiv și la emisiunile pe care le
făcea la Europa Liberă, nu a abdicat nicio clipă de la ceea ce i-a
devenit profesiune de credință de-a lungul întregii vieți:
promovarea libertății și a valorilor democratice.
Din 1990 se implică activ și direct în fenomenul Piața
Universității și a tuturor evenimentelor tulburi ale acelor ani, de la
primele alegeri, până la mineriadă, fiind singurul ziarist român
sau străin care i-a însoțit pe Regele Mihai și pe Regina Ana în
prima vizită în România, de Paști, în 1992. De altfel, Emil
Hurezeanu a fost primul jurnalist care a făcut un amplu interviu
politic cu Regele Mihai înainte de Revoluție, în luna mai 1989,
transmis de Europa Liberă și publicat în presa vest-germană,
marcând revenirea Regelui Mihai I de România, după decenii de
tăcere, în prim-planul actualității politice românești și
internaționale.
Continuă să facă emisiuni la Deutsche Welle și Radio Europa
Liberă, dar și la nenumărate posturi de radio, televiziune și jurnale
din țară, până în anul 2002, când se instalează definitiv în
România.
Semnează un nou volum de versuri – Ultimele, primele, în
anii '90 și Șapte poeți de la Sibiu, într-o antologie lirică BruxellesBucurești.
În 1996 apare volumul de eseuri Între câine și lup și în 1998
Cutia neagră: 1001 minute la microfonul Europei Libere, carte cu
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interviuri ca a primit premiul pentru publicistică al Uniunii
Scriitorilor.
După 2002 a devenit cea mai autorizată și respectată voce de
jurnalist din spațiul românesc; de la realizator de emisiuni, până la
producător, comentator de politică externă, editor, consilier de
politică externă, profesor invitat, manager de proiecte, până la
conducător de publicații și președinte de board-uri editoriale.
Nu putem uita emisiuni de mare audiență, precum România
mea sau interviurile de la Europa FM, Cap și pajură, alături de
Cristian Tudor Popescu, emisiunile de la Realitatea TV și Money
Channel, invitatul emisiunilor de știri de la Digi24 sau
remarcabila emisiune cultural-educativă Digipedia.
Este invitatul permanent al cursurilor speciale de analiză și
prognoză a relațiilor internaționale la Colegiul Național de
Apărare din București, a conferențiat ca expert și profesor invitat
la cele mai importante universități din România, la București,
Cluj, Iași, Timișoara și, evident, la Sibiu, dar și la universități de
prestigiu din Berlin, Paris, Roma sau Harvard.
Ultimul volum de eseuri politice Pe trecerea timpului, jurnal
politic românesc 1996-2015, reprezintă un moment de excepție în
publicistica românească, dăruindu-ne o carte specială și
neobișnuită, prin capacitatea exhaustivă a analizei politice, care
va marca, în mod cert, felul în care se face jurnalism în România.
Din 1998 este Cetățean de onoare al orașului Sibiu, iar în 2014
primește titlul de Ambasador al Sibiului – demnități pe care le
merită cu prisosință, fiind unul din cei mai fini cunoscători ai
istoriei Sibiului în dialog cu civilizațiile și culturile europene și, în
același timp, un fervent și lucid susținător al proiectelor cetății
sibiene.
S-a implicat în proiectele Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, răspunzând tuturor solicitărilor pe care mediul academic
sibian i le-a făcut, atât în țară, cât și în dialog cu universitățile și
partenerii străini.
Susținător al celui mai important proiect cultural al României
– Sibiu Capitală Culturală Europeană și a celui mai important
festival de artele spectacolului – Festivalul Internațional de Teatru
de la Sibiu, are o prezență și o știință de a fi în centrul
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momentelor cheie ale unor exprimări plenare sibiene la nivel
internațional. Astfel, a fost prezent cu Teatrul Național Radu
Stanca Sibiu, la Festivalul lnternațional de la Edinburgh, când
spectacolul Călătoriile lui Gulliver a primit cea mai importantă
distincție, Herald Angel. A fost cel care l-a însoțit pe președintele
Barosso la vizionarea spectacolului Faust la Tour et Taxis din
Bruxelles, unde președintele Comisiei Europene a mărturisit că
este martorul celui mai emoționant spectacol pe care l-a văzut
vreodată.
În ultimii zece ani, a fost prezent la fiecare ediție a Festivalului
Internațional de Teatru de la Sibiu, cu conferințe, interviuri,
întâlniri sau alte proiecte, susținând din toate punctele de vedere
profesionalismul și buna desfășurare a acestui mare eveniment.
În anul 2002 a primit Ordinul Național pentru Merit în Rang
de Comandor, în 2013 Crucea „Andrei Șaguna” a Mitropoliei
Transilvaniei, în 2014 Ordinul Credință și Virtute în Rang de
Cavaler de la Marea Lojă a României, iar în 2015 Ordinul
Coroana României în Rang de Cavaler, înmânat de Majestatea Sa
Mihai I, Regele României.
Întrebat de un reporter: Cum vă identificați cu Sibiul?, domnul
Hurezeanu răspunde: Întru totul. Părinții mei trăiesc aici, eu am o
locuință aici, mă plimb ca sibian pe străzi, în piețe, îmi văd foștii
colegi de liceu, prietenii noi, prietenii vechi. Nu am alt oraș.
În contextul special în care se află România, în care valorile,
excelența și spiritul vizionar sunt amestecate cu non-valoarea,
oportunismul și mediocritatea, domnul Emil Hurezeanu a fost și
este un reper moral și de excelență, formator de opinie, poet,
jurnalist, personalitate publică de prim rang, strălucind prin
eleganță și expertiză, solidă percepție a echilibrului, decenței,
bunului simț și a implicării etice, exemplu pentru generațiile care
urmează.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, comunitatea
academică sibiană este onorată astăzi să-i acorde Excelenței Sale,
domnului Ambasador Emil Hurezeanu, titlul de Doctor Honoris
Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, demnitate pe
care o bine-merită.
La mulți ani, mulți ani și buni!
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Date biografice

Emilian Horaţiu Hurezeanu
(Emil Hurezeanu)
Data și locul nașterii: 26.8.1955,
Sibiu
Cetățenie: română și germană
Căsătorit cu Rucsandra Hurezeanu,
2 copii
Experiență profesională:
1976-1980 - Redactor și secretar de redacție al revistei culturale
„Echinox”, Cluj-Napoca;
1980-1981 - Consilier juridic, UJCAP, Alba-Iulia;
1981-1982 - Avocat, Baroul de avocatură Mediaș, județul Sibiu;
1983-1991 - Redactor și redactor-șef, Radio Europa Liberă,
serviciul de limba română, Radio Europa Liberă, München,
Germania;
1991-1994 - Director adjunct și director, serviciul de limbă
română, Radio Europa Liberă, München, Germania;
1995-2002 - Director al Redacției de limbă română, Radio
Deutsche Welle, Köln, Germania;
2002-2011 - Corespondent Deutsche Welle, București;
2002-2003 - Manager de proiect, Gruner & Jahr – Ziarul
„Evenimentul Zilei”, București;
2003 - martie/septembrie- Consilier de politică externă și
comunicare al prim-ministrului;
2002-2003 - Profesor invitat, Relații Internaționale, Facultatea de
Studii Europene, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca;
2005-2009 - Producător de politică externă, Realitatea TV;
2006-2008 - Director editorial al ziarului România liberă,
București;
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2007-2008 - Profesor-invitat, Catedra de Filosofie, Facultatea de
Relații Internaționale, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași;
din 2010 - Profesor-invitat Colegiul Național de Apărare, curs
pentru relații internaționale;
2008-2009 - Membru al Boardului editorial, Ziarul „Cotidianul”;
2009-2010 - Președinte al Boardului editorial, RealitateaCațavencu;
2011-2013 - Realizator de politică externă „Compas”, Money
Channel TV;
2012-2015 - Invitat special în emisiuni de actualitate politică la
Digi 24;
din iunie 2015 - Decret prezidential de numire ca ambasador al
României în Republica Federală Germania
Educație:
1974 - Diplomă de bacalaureat, Liceul Octavian Goga, Sibiu;
1979 - Diplomă de licență, Facultatea de Drept, Universitatea
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;
1982-1983 - Bursier Herder la Universitatea din Viena, Facultatea
de Relații Internaționale;
1985 - Bursier, Programul special pentru relații internaționale,
Universitatea Charlottesville, Virginia, USA;
1991 - Master în relații internaționale și strategie, Universitatea
Boston, USA;
Limbi străine:
Română, Franceză, Germană, Engleză.
Publicații:
1979 - Lecția de anatomie, Editura Dacia, Poezii, Premiul de
Debut al Uniunii Scriitorilor;
1992 - Șapte poeți de la Sibiu, Antologie de lirică, BruxellesBucurești;
1993 - Primele, ultimile, Poezii, Editura Albatros, București;
1996 - Între câine și lup, Eseuri, Editura Apostrof, Cluj-Napoca;
1998 - Cutia neagră: 1001 minute la microfonul Europei Libere,
Interviuri, Editura Albatros. Premiul pentru publicistică al
Uniunii Scriitorilor;
2015 - Pe trecerea timpului. Jurnal politic românesc 1996-2015,
Editura Curtea Veche, București;
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Sute de articole, comentarii, analize în publicații românești și
din străinătate.
Distincții:
1998 - Cetățean de Onoare al orașului Sibiu;
2002 - Ordinul Național „Pentru Merit” în rangul de Comandor;
2013 - Crucea “Andrei Șaguna” a Mitropoliei Transilvaniei;
2014 - Ordinul “Credință și Virtute” în rangul de Cavaler, Marea
Lojă Națională a României;
2015 - Ordinul “Coroana României” în rangul de Cavaler,
înmânat de Majestatea Sa, Mihai I;
2015 - Ordinul “Credință și Virtute” în rangul de Mare ofiţer,
Marea Lojă Națională a României;
2015 - Doctor “Honoris Causa”, Universitatea de Vest Timişoara;
2016 - Doctor “Honoris Causa”, Universitatea ”Andrei Şaguna”
Constanţa;
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Scrisoare de mulțumire a Excelenței Sale,
dl. Ambasador Emil HUREZEANU

Magnificența Voastră,
Stimate domnule Rector, Prof. univ. dr. ing. Ioan
BONDREA,
Onorabili membri ai Senatului Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu,
A fost o mare și neașteptată bucurie mesajul Domniilor
Voastre, de acum câteva luni, prin care m-ați desemnat candidat
la Titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga”
din Sibiu!
Între timp mi-am mai revenit, pentru că, după multe amânări
există și o dată certă a ceremoniei, pe 10 noiembrie, anul curent.
Sunt un statornic partener al Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu. Întâlniri și conferințe academice mi-au purtat deseori pașii
pe culoarele edificiului interbelic, mie atât de familiar și drag, de
pe Bulevardul Victoriei. Am prețuit mereu vrednicia standardelor
universitare și de civilitate ale instituției pe care o conduceți și
reprezentați cu multă onoare.
Am fost și am rămas un vechi și loial prieten al profesorilor
Universității, pe care i-am însoțit pe drumul mai lung sau mai
scurt, accidentat și lin al unor cariere și destine de primă mână.
Am urcat singur sau însotit de chinezi sau americani, încet sau
grăbit, scările noului – vechi sediu baroc al Rectoratului, întâlnind
la etaj, pe coridorul corifeilor, dincolo de neabătuta lor politețe
surâzătoare, profesionalismul și vocația isprăvirii trebii începute,
în trena iluministului global și local Samuel von Bruckenthal și a
pragmatismului, atât de eficient și generos al Mitropolitului
Andrei Șaguna.
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Pașii lor, în orașul și edificiile lui cultural naționale ne-au
netezit și nouă drumul, după ce l-au făcut posibil.
Sunt eu însumi sibian, fost elev al liceului de cultură generală
no. 3, transformat, din fericire, și ca să nu se mai confunde
probabil cu un spital omonim de pe Cibin, la sfârșitul primului an
de studii, în Liceul „Octavian Goga”. Am dat examenul de
admitere în clădirea fostei școli de fete Domnița Ileana, a fostului
liceu no. 3 și de la începutul anilor ´70 ai secolului trecut până
astăzi, a Universitătii „Lucian Blaga”.
Sunt demult pe-aici, așadar, de pe vremea când coboram din
tramvaiul roșu, cu designul lui vienez vetust, în fața acestei
cladiri, despre care am scris și un poem, în l975, publicat in
revista „Transilvania”, care avea redacția in preajmă, lângă
actualul Rectorat.
În 1987-88, i l-am arătat și citit, la sediul Europei Libere din
München, Domniței Ileana însăsi, fiica Regelui Ferdinand și a
Reginei Maria, pe-atunci stareța venerabilă și încă foarte
frumoasă a unei mănastiri ortodoxe din Statele Unite. Aveam
amândoi lacrimi în ochi, pentru că nu mai credeam că vom
revedea vreodată acest loc.
Veți înțelege că dau toate aceste detalii, de bună voie și nesilit
de nimeni, ca să-mi justific afinitățile trecute, trăite și mărturisite,
cu Universitatea care mă îndatorează acum, peste măsură.
Eonii succesivi ai vieții m-au transformat din sibian născut și
făcut, în cetățean de onoare al Sibiului și din ambasador onorific
al Societății de înfrumusețare a marelui nostru oraș în ambasador
efectiv al României în Germania.
Or, sunt convins că există, între atâtea intersecții astrale sau
fatale ale vieților noastre, și acest punct geometric precis
determinat, anume această Universitate, cu profesorii și studenții
ei dintotdeauna care m-au însoțit întreaga viață, într-un fel sau
altul.
Sunt fericit, în sfârsit, că mă alătur unui șir glorios de laureați
ai Universității „Lucian Blaga”, dar, în primul rând, că-mi leg
modesta traiectorie personală de numele marelui poet și filosof,
teoretician al religiei și civilizațiilor.
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Am fost jurisconsult la Sebeș și Lancrăm la începutul carierei,
am avut o bursă Herder în Viena fostului nostru drăguț de
împărat, la sfârșitul studiilor de la Universitatea „Babeș-Bolyai”,
în preajma și la umbra atâtor urmași și discipoli eminenți ai
marelui nostru compatriot.
Azi, când discursul despre Europa, civilizație, barbarie și
cultură, valori, umanism, refacerea sau sârșitul lumii noastre este
însoțit de atâtea întrebări dureroase, între elegie și odă, Lucian
Blaga mi-e contemporan atent și sfătuitor exigent în coordonatele
spațiului german și european, atât de frământat și neliniștit, atât
de indisolubil legat de destinul istoric al Sibiului, Transilvaniei și
României.
Iată cum, înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al Universității
„Lucian Blaga”, oricât de nemeritat este foarte binevenit.
Îndrăznesc să spun că el cade pe un pământ prielnic.
El este, mai ales, acceptat cu emoție de un coleg, concitadin,
confrate și prieten.
Cu cea mai aleasă prețuire și vie gratitudine,
Emil Hurezeanu
Berlin, 21 octombrie 2016
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