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LAUDATIO 

 

  I. Domnul prof. univ. dr. Theodor Damian este o personalitate polivalentă, care s-a 

ilustrat atât ca profesor universitar, cât şi ca neobosit cercetător în domeniul teologiei, fondator şi 

editor de reviste academice şi culturale, fondator şi preşedinte de instituţii academice şi culturale,  

organizator şi coordonator de simpozioane şi conferinţe academice, şi, nu în ultimul rând, ca 

remarcabil  poet şi publicist. Domina sa activează, de 24 de ani, la Metropolitan College of 

New-York, la Facultatea de Servicii Sociale şi Educaţie, unde predă Filosofie, Etică şi 

Sociologie, în programe de licenţă şi masterat.  

 Ne vom referi, succint, mai întâi, la formarea profesională a d-lui profesor Theodor 

Damian, pentru că aceasta constituie temeiurile pentru prodigioasa şi complexa sa activitate prin 

care a devenit recunoscut în ţară şi străinătate. 

 Domnul profesor Theodor Damian a făcut studii superioare la Facultatea de teologie din 

Bucureşti, unde şi-a susţinut şi doctoratul în teologie, specializându-se în continuare în relaţii 

ecumenice în Elveţia şi prin studii postuniversitare la Universitatea de stat din Lausanne, după 

care a urmat un masterat la Princeton University, New Jersey şi a susţinut un nou doctorat la 

Fordham University din New York. 

 

 II. Domnul profesor Theodor Damian poate fi numit Părinte Profesor, pentru că, de 

aproape un sfert de veac, exercită concomitent cele două profesii, sau, mai bine spus, cele două 

vocaţii. De altfel, şi-a început activitatea profesională în 1973 ca preot în România (protoiereu 

al Protoieratului Dorohoi),  apoi, după ce a fost redactor la revistele Telegraful Român, 

Mitropolia Ardealului  şi Îndrumătorul Bisericesc (din Sibiu). a profesat în străinătate ca preot, 

mai întâi, în Elveţia, apoi în Statele Unite, unde funcţionează şi în prezent la Biserica ,,Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel’’ din New York, în paralel cu activitatea pe care o desfăşoară în 

învăţământ. 

 

 III. În învăţământ, d-l profesor Theodor Damian a mai predat şi la College of New 

Rochelle din New York şi la St. Vladimir’s Theological Seminary din New York, precum şi la 

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, unde a fost titularul  cursurilor de Istoria creştinismului 

şi de Filosofie şi literatură. În activitatea profesorală, Domnia sa îmbină fericit formaţia sa 
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teologică şi cea filosofică, întrucât, aşa cum filosofia, prin întrebările ei despre esenţa lumii, 

deschide drumul către teologie, tot aşa teologia, care caută argumente raţionale privind existenţa 

lui Dumnezeu, foloseşte mijloace de raţionare specifice filosofiei. Prin cursurile de sociologie, de 

etică, sau de literatură, discipline înrudite cu viziunea generală asupra omului şi lumii omului, 

domnul profesor Theodor Damian îşi reafirmă predispoziţia sa de a dezvălui tinerilor studioşi 

spiritul care animă societatea, viaţa morală a omului, sau lucrări din cele mai valoroase din sfera 

literaturii. Este de remarcat şi faptul că stilul d-lui Profesor nu este de a preda ex catedra, ci este 

unul interactiv, de dialog cu studenţii, prin care îi conduce spre sensurile şi semnificaţiile 

problemelor abordate. 

 

 IV. În calitate de cercetător, d-l profesor Theodor Damian a desfăşurat şi realizează în 

continuare o prodigioasă activitate ştiinţifică. Până în prezent, munca sa de cercetare s-a 

concretizat în următoarele: a publicat 15  cărţi în domeniile teologie, filozofie, etică şi critică 

literară,  în română şi engleză; peste 25 de capitole în cărţi şi articole în enciclopedii; peste 25 

de prefeţe la cărţi de literatură; peste 40 de articole în reviste academice ISI categoria A, 

publicate în peste 20 de reviste din ţară şi din străinătate;  aproximativ 400 de articole în peste 

90 de alte reviste academice şi literare din ţară şi din străinătate, în limbile română şi engleză; 

peste 170 de cronici literare şi recenzii de carte publicate în reviste academice şi literare din 

ţară şi din străinătate, în limbile română şi engleză. Totodată, a prezentat peste 120 de lucrări 

ştiinţifice la simpozioane, conferinţe, congrese academice din Statele Unite ale Americii şi din 

alte ţări, între altele, în  New York, Boston, Los Angeles, San Francisco, Kalamazoo (Michigan), 

Malta, Tokyo, Simi (Grecia), Bucureşti, Varşovia, Ankara, Helsinki, Nicosia, Porto, Rio de 

Janeiro, ş.a., marea majoritate publicate în reviste de profil naţionale şi internaţionale. 

 Este o activitate ştiinţifică impresionantă nu numai şi nu atât prin numărul lucrărilor 

publicate, deşi numărul este şi el semnificativ pentru pasiunea de cercetător a domnului profesor, 

ci şi, mai ales, prin varietatea preocupărilor teoretice şi prin nivelul lor calitativ, de o elevată 

ţinută intelectuală.  Pentru exemplificare, ne vom referi numai la lucrările teologico-filosofice şi 

cele de critică literară, care deţin ponderea cea mai mare în ansamblul lucrărilor publicate.  

 În cărţile sale teologico-filosofice, d-l profesor Theodor Damian se vădeşte a fi atât un 

excelent clarificator al dogmaticii creştinismului, cât şi un profund hermeneut al maximelor 

creştine şi al laturii cultice a religiei. De exemplu, în cartea sa Teologia icoanei, de o amplă 
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documentare, reuşeşte să persuadeze cititorul că icoana este o fereastră deschisă spre divinitate. 

În general, în lucrările teologice, relevă atât profunzimea viziunii creştine despre om şi lumea 

omului, care conduce spre acceptarea caracterului misterios al divinităţii, cât şi caracterul absolut 

al moralei creştine, care, prin fundamentul ei, îşi subsumează oricare din moralele laice. 

 În cărţile sau prefeţele la cărţi de critică literară, precum şi în cronicile literare, 

beneficiind nu numai de acribia cercetătorului şi de deschiderea sa spre estetică şi teoria 

literaturii, ci şi de o pătrunzătoare şi rafinată intuiţie poetică, criticul literar şi poetul Theodor 

Damian sesizează cu subtilitate şi în formulări frapante şi memorabile valoarea literară a operelor 

unor scriitori români din ţară sau din diaspora,  nume deja consacrate, sau care se impun în 

prezent.  

 

 V. O parte însemnată a activităţii de cercetare a d-lui profesor Theodor Damian s-a 

concretizat în comunicările susţinute la simpozioanele şi conferinţele academice la care a 

participat, inclusiv ca organizator şi coordonator.   

 Domnia sa a fost organizator şi coordonator la următoarele simpozioane şi 

conferinţe academice: Simpozionul anual teologic, ecumenic şi interdisciplinar, New York, 

în limba engleză, începând din 1993; Simpozionul anual „Eminescu”, New York, în limba 

română, din 1994; Simpozionul anual „Unirea Principatelor”, New York, în limba română, 

din 1994; Sesiunea de medievalistică (anual) la Congresul Internaţional de Studii 

Medievale, Universitatea de Vest, Michigan, USA, în limba engleză, din 1998; Sesiunile 

bienale în cadrul ISSEI (Societăţii Internaţionale pentru Studiul Ideilor Europene, în diverse 

universităţi europene), în limba engleză, din 2006; Sesiunile anuale pe tema dialogului catolic-

ortodox în cadrul conferinţei „Bernard Lonergan” de la Boston College, Boston, în limba 

engleză, din 2006; Sesiunile anuale la simpozionul anual de spiritualitate ortodoxă organizat 

de Institutul „Sophia” de la Union Theological Seminary, New York, în limba engleză, din 

2007.  

 Pe lângă cele şase simpozioane şi sesiuni anuale şi sesiunea bienală ISSEI, la care este şi 

organizator şi coordonator, Domnia sa a participat, de asemenea, la alte simpozioane şi 

conferinţe ocazionale. În total a organizat/condus aproximativ 90 de simpozioane şi conferinţe, 

sesiuni ştiinţifice la congrese şi conferinţe în aproximativ 20 de universităţi din America şi din 

alte ţări.  



4 
 

 Organizator şi animator al sesiunilor amintite, d-l profesor Theodor Damian este cunoscut 

pe plan internaţional drept unul dintre teologii de prestigiu ai lumii de azi,  deschis dialogului cu 

alţi renumiţi teologi din Statele Unite şi din alte ţări, ale cărui poziţii principiale în dialogul 

interconfesional sunt primite cu respect şi consideraţie.  

 

 VI. În strânsă legătură cu activitatea sa profesională şi cultural-ştiinţifică, d-l profesor 

Theodor Damian este şi fondator al unor instituţii academice şi culturale. În domeniul activităţii 

spirituale a românilor din diaspora, domnul Theodor Damian a fondat şi condus Biserica 

ortodoxă română „Sfinţii Trei Ierarhi”, Lausanne, Elveţia (între anii 1979-1983), Institutul 

Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, din 1993 şi Biserica Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel, New York, din 1993.  În sfera organizării şi manifestării culturale a 

românilor din diaspora, a fondat şi condus în calitate de preşedinte Cenaclul literar „Mihai 

Eminescu”, Lausanne, Elveţia (între aniii 1979-1983) şi Cenaclul literar „Mihai Eminescu”, 

New York, din 1993, iar din 2009 este Preşedinte al filialei americane a Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România, în cadrul căreia oragnizează anual Simpozionul dedicat 

Unirii Principatelor Române, precum şi alte manifestări. 

 

 VII. Pe lângă faptul de a fi fondator şi animator al instituţiilor amintite, d-l profesor 

Theodor Damian are şi vocaţia alcătuirii de reviste cu caracter academic şi cultural şi pe aceea de 

a antrena un număr important de colaboratori de valoare, care semnează în paginile acestora. 

Domnia sa a fondat şi editat următoarele reviste academice şi culturale: Adusu-mi-am aminte, 

revistă de cultură, Lausanne, Elveţia; Buletinul duminical al Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel”, New York; Lumină Lină/Gracious Light, Revistă de cultură şi spiritualitate 

românească, New York; Symposium, Proceedings of the Annual Theological Ecumenical 

Symposium, New York, revistă academică, în limba engleză; Romanian Medievalia, 

Proceedings of Presentations at the Annual International Congress on Medieval Studies at the 

Western Michigan University at Kalamazoo, Michigan, New York, revistă academică în limba 

engleză. 

 Dintre revistele amintite, Lumină lină/Gracious Light, constituie o punte între oamenii 

de cultură români din diaspora şi cei din ţară, revista fiind deschisă atât unora, cât şi altora, 
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prilejuind cunoaşterea lor reciprocă şi, de asemenea, prin difuzarea revistei, popularizarea 

creaţiei lor într-un mare număr de ţări.  

  În acest context, sublinim şi faptul că, preşedinte al Cenaclului literar „Mihai Eminescu” 

din New Yord, d-l Theodor Damian a lansat peste 200 de cărţi de literatură în cadrul cenaclului. 

 

 VIII. Activitatea de profesor şi cercetător ştiinţific a d-lui prof. Theodor Damian a 

căpătat o largă recunoaştere în ţară şi străinătate.  

 În ţară, d-l Profesor este Membru expert pentru Teologie şi Studii religioase în 

comisia CNCSIS şi în UEPISCU (Executive agency în Higher Education and Research 

Funding) pentru evaluarea activităţii de cercetare în universităţile din România (2011), proiect 

finanţat de Uniunea Europeană. De asemenea, din anul 2009, este membru titular al Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România. 

 În străinătate, aceeaşi recunoaştere a activităţii sale ştiinţifice este probată prin faptul că 

este Recenzent ştiinţific pentru mai multe reviste academice ISI: The European Legacy; 

Journal of Interdisciplinary Studies; Comparative Civilizations Review; Open Journal of 

Philosophy; International Journal of Systematic Theology, precum şi  membru în următoarele 

comitete şi asociaţii ştiinţifice şi profesionale: Centrul pentru Accesul la Expertiza Studenţilor 

şi Doctoranzilor români (CAESAR) în străinătate şi în ţară; Comitetul ştiinţific al Simpozionului 

internaţional The Return to Ithaka (Revenirea în Itaca); Institutul de cercetare „Sophia” la Union 

Theological Seminary din New York; Institutul de Cercetare Interdisciplinară din Pasadena, 

California; Comitetul ştiinţific al Societăţii Internaţionale pentru Studiul Ideilor Europene 

(ISSEI); Academia Americană pentru Religie; Asociaţia teologică academică a Universităţii 

Fordham, New York.  

 Activitatea ştiinţifică şi publicistică a domnului prof. univ. dr. Theodor Damian este 

validată şi de calitatea sa de membru în următoarele comitete editoriale de ziare şi reviste 

academice: Open Journal of Philosophy, Irvine, CA; The European Legacy, London, UK; 

Journal of Interdisciplinary Studies, Pasadena, CA; Altarul reîntregirii, Alba Iulia; Studia 

Universitatis Septentrionalis, Theologia Ortodoxa, Baia Mare; Ortodoxia Maramureşeană, Baia 

Mare; Philosophia Militans, Piteşti (Argeş); Analele Universitatii Spiru Haret, seria Sociologie-

Psychologie, Bucureşti; Analele Universitatii Spiru Haret, seria Studii de Filosofie, Bucureşti;  

Carmina Balcanica, Bucureşti.  
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 IX. În încheiere, nu putem să nu ne referim, oricât de succint, şi la opera poetului 

Theodor Damian, aflată în armonie cu opera sa teoretică, pentru că diversele forme ale culturii 

şi valorii sunt nu numai distincte, ci şi concordante. Prin fantezia ei creatoare, poezia sa reflexivă 

ne reaminteşte de pasiunea cercetătoare, prezentă în celelalte sfere ale activităţii sale. Ca dovadă 

că poetul îl dublează pe neobositul cercetător,  Theodor Damian a publicat 18 cărţi de poezie, în 

română şi engleză; în afara volumelor amintite, a publicat sute de poezii în peste 70 de reviste 

literare din ţară şi din străinătate, în limba română şi limba engleză; zeci de poezii în peste 20 

de antologii literare din ţară şi străinătate. De asemenea, a citit poezie la peste 20 de 

evenimente literare, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale în locuri cum ar fi: New 

York, Bucureşti, Granada (Nicaragua), Mexico City, Buenos Aires, San Francisco ş.a. 

 Poezia sa a fost tradusă în limbile albaneză, engleză, franceză, germană, spaniolă, 

coreeană şi arabă.  

 Creaţia poetului Theodor Damian a beneficiat de peste 150 de recenzii, prin care cărţile 

sale au fost apreciate favorabil de critici şi comentatori literari din ţară şi din străinătate, în  

paginile unor reviste literare din România şi USA, autorul figurând, de asemenea, în peste 15 

dicţionare literare şi enciclopedii din ţară şi din străinătate. 

 Pentru activitatea sa poetică şi pentru publicistica literară a fost ales membru al 

Societăţii internaţionale a Poeţilor; membru al Uniunii Scriitorilor din România; membru 

al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, precum şi  membru în comitete editoriale 

de reviste literare din ţară şi Statele Unite, printre care: Bucureştiul literar şi artistic, 

Bucureşti; Noul Literator, Craiova; Orizont Literar, Vaslui; Ardealul literar şi artistic, Deva; 

Hyperion, Botoşani; Graiul Maramureşului, Baia Mare, The Romanian World Press, Gd. 

Rapids, MI;  New York Magazin, New York; ş.a. 

 Titlul de doctor honoris causa pe care Universitatea Bioterra îl conferă domnului prof. 

univ. dr. Theodor Damian, personalitate complexă a culturii române contemporane, încununează 

o  activitate de excepţie, pe care  Domnia sa a depus-o şi o depune ca părinte, profesor, 

cercetător, poet, publicist, recunoscut pe plan naţional şi internaţional, ca organizator şi animator 

al vieţii spirituale a românilor din diaspora, în speţă din Statele Unite ale Americii, prin care a 

contribuit şi contribuie la cunoaşterea, prin cultură, a României în lume. 

 

 


