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LAUDATIO 

ÎN ONOAREA PROFESORULUI UNIVERSITAR 

 

IOAN VLADIMIR ILIESCU 
CU 

OCAZIA DECERNĂRII TITLULUI DE 

 

DOCTOR HONORIS CAUSA 
AL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA 

 

Stimate Domnule Profesor, 

Magnifice Rector, 

Stimate Domule Președinte al Senatului, 

Onorat prezidiu, 

Distins auditoriu, 

 

La propunerea Facultății de Litere și a Facultății de 

Științe Sociale și cu acordul Senatului Universității din 

Craiova i se acordă astăzi titlul de DOCTOR HONORIS 

CAUSA distinsului Profesor universitar doctor h.c.mult. 

Ioan Vladimir Iliescu, remarcabil istoric și lingvist. 

Domnul Profesor Ioan Vladimir Iliescu s-a născut 

la Cernăuți, la 8 august 1926, pe frumoasele plaiuri 

nordice bucovinene, pe atunci parte componentă a 

României Mari, într-o familie mixtă: tatăl, de profesie 

medic veterinar, era român originar din Călărași, iar 
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mama, casnică, era de etnie germană și provenea dintr-o 

veche familie de coloniști din Alsacia stabiliți în Bucovina 

la sfârșitul secolului al XVIII-lea.  

Studiile primare, gimnaziale și liceale le-a urmat 

parțial în localitatea natală, apoi la București și 

Câmpulung-Muscel, pentru ca în anul 1949 să absolve 

cursurile a trei facultăți din Capitala țării: cea de istorie, 

cea de drept și cea de filologie, aceasta din urmă la secția 

de filologie clasică și indogermanistică. Totodată, urmase 

și cursurile de trei ani ale Institutului de Balcanistică, de 

sub conducerea reputatului profesor și balcanolog Victor 

Papacostea. A avut șansa extraordinară de a se forma 

audiind cursurile unor profesori de elită, precum 

Gheorghe Brătianu, Ioan Hudiță, Andrei Oțetea, în 

domeniul Istorie, Gheorghe Gruia și Anibal Theodorescu, 

în domeniul științelor juridice, Vasile Grecul și 

Alexandru Graur, în domeniul lingvistică. 

Imediat după absolvire, în anul 1949, a intrat ca 

preparator la Universitatea din București, la catedra de 

filologie clasică de sub conducerea academicianului 

Alexandru Graur, unde, până în 1953, a parcurs treptele 

ierarhiei universitare de asistent și șef de lucrări. S-a 

orientat apoi spre cercetare, desfășurându-și activitatea, 

timp de mai bine de un deceniu, la Institutul de Istorie, 

Institutul de Arheologie, Institutul de Lingvistică și 

Institutul de Studii Sud-Est Europene. 
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În perioada 1965-1974, îl regăsim pe Profesorul 

Vladimir Iliescu drept unul dintre creatorii catedrei de 

istorie la Institutul Pedagogic din Constanța, unde a predat 

cursuri de istorie antică universală și a României, precum 

și de istorie medievală universală, a întemeiat filiala 

dobrogeană a Societății de Filologie Clasică și a organizat 

cursurile de arheologie și cultură universală în cadrul 

Universității Populare. 

Studiile doctorale le-a urmat la Universitatea din 

Cluj-Napoca, sub coordonarea științifică a profesorului 

Nicolae Lascu, susținând în 1972 teza de doctorat cu 

titlul: Părăsirea Daciei în istoriografia antică și bizantină. 

După desființarea Institutelor pedagogice, 

Profesorul Vladimir Iliescu revine în domeniul cercetării, 

activând la Institutul de Istorie din București și, apoi, la 

Biblioteca Academiei, luând atitudine împotriva curentului 

istoriografic al „tracismului” impus de ideologia vremii 

și contestând stabilirea începutului epocii contemporane 

odată cu alegerea lui Nicolae Ceaușescu în calitate de 

secretar general al C.C. al P.C.R. Prin urmare, a intrat în 

vizorul autorităților drept un „contestatar al regimului”, 

ceea ce va avea consecințe asupra destinului și carierei 

Profesorului Vladimir Iliescu. În momentul în care a fost 

împiedicat, în cursul anului 1983, de organizația de 

partid a municipiului București să ocupe postul câștigat 

prin concurs la Universitatea din Iași, ca succesor al 
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profesorului Nicolae Gostar, Profesorul Iliescu s-a hotărât 

să emigreze în Germania Federală. Aici va fi nevoit să-și 

echivaleze toate studiile, inclusiv doctoratul, fiind 

recunoscut drept habilitat în domeniul Istoriei antice.  

Întrucât depășise vârsta pentru ocuparea unui 

post de profesor în mediul universitar german, va fi 

acceptat drept profesor asociat la Universitatea din 

Aachen, unde, pe baza specializării sale în balcanistică și 

în calitate de cunoscător al limbilor slave, va preda 

cursuri despre istoria Europei de Sud-Est. 

După 1990 va reveni frecvent în țară, susținând 

numeroase prelegeri de istorie universală în diferite 

centre universitare sau cu prilejul manifestărilor 

științifice. În anul 1994 îl regăsim printre colaboratorii 

Institutului Național pentru Studierea Totalitarismului de la 

București, membru în Consiliul Științific, fiind unul din 

promotorii studierii comunismului din România în 

spiritul adevărului istoric. 

Universitatea din Craiova s-a bucurat de prezența 

constantă și experiența domniei sale timp de nouă ani, 

între 2001 și 2008, perioadă în care a susținut, în calitate 

de profesor asociat, cursuri de specialitate la Masteratele 

din domeniul Istorie. De asemenea, a îndeplinit calitatea 

de conducător de doctorat, un număr de doisprezece 

doctoranzi reușind să obțină sub îndrumarea sa științifică 

titlul de doctori în Istorie. A reușit rapid să câștige 
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considerația și respectul cadrelor didactice de la 

specializarea Istorie pentru profesionalismul de care a dat 

dovadă și dedicația față de studenții craioveni. Noi înșine 

am avut ocazia de a-l cunoaște îndeaproape pe magistrul 

profesor și de a colabora ca și colegi, chiar dacă 

preocupările istoriografice erau diferite. Am putut 

aprecia astfel cunoștințele sale vaste, extraordinara 

capacitate de sinteză și devotamentul față de disciplina 

Istorie.  

A contribuit, în egală măsură, la vizibilitatea 

internațională a Universității craiovene și la înlesnirea 

contactelor inter-universitare, îndeosebi în mediul 

academic german. Prin colaborarea cu cadrele didactice 

de la Facultatea de Litere și cu colegii de la Istorie s-a 

străduit să pună bazele unui Institut Balcanic sub egida 

Universității din Craiova, care să poarte numele unuia 

din mentorii săi, Victor Papacostea, și să contribuie, 

totodată, la editarea primului număr, dintr-o nouă serie, 

a revistei Balcania, în care se regăsesc contribuții de 

specialitate în domeniul lingvistic și istoriografic.  

Profesorul Vladimir Iliescu a fost deosebit de 

apreciat de către studenții, masteranzii și doctoranzii 

Universității din Cetatea Băniei pentru cultura 

universalistă, spiritul enciclopedic și, nu în ultimul rând, 

lejeritatea cu care vorbea despre toate epocile, de la 

antichitate la contemporaneitate. 
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În cursul anului 2014, în contextul înființării 

Centrului de limbă și cultură poloneză la Universitatea din 

Craiova, Profesorul Vladimir Iliescu a donat fondul 

personal de carte poloneză (peste 1.000 de volume), care 

conține numeroase exemplare rare. 

Întreaga activitate de cercetare științifică a 

domnului profesor Vladimir Iliescu a fost consacrată 

editării crestomațiilor de texte istorice latine, a surselor 

documentare antice din colecția Fontes Historiae Daco-

Romaniae, autor a numeroase manuale, dicționare, 

enciclopedii și a peste 80 de articole științifice publicate 

în reviste de specialitate, mai ales în Germania. S-a impus 

pe plan istoriografic prin enunțarea unor argumente 

solide, bazate îndeosebi pe studierea riguroasă a 

izvoarelor narative, prin care a combătut teoria roesleriană 

despre părăsirea totală a Daciei. Contribuțiile sale 

istoriografice în domeniul istoriei antice sunt recunoscute 

de către specialiști atât în țară, cât, mai ales, în străinătate. 

În ceea ce privește prestigiul profesional, 

Profesorul Vladimir Iliescu a fost membru fondator al 

Societății de Filologie Clasică și al Societății de Bizantinologie 

din România, între anii 1972-1975 a îndeplinit funcția de 

Secretar general al Asociației Orientaliștilor, iar în prezent 

este membru al asociației internaționale Winckelmann și 

unul dintre puținii membri, fără studii teologice, ai 

Societății pentru Studii Patristice de la Oxford. De 



- 8 - 
 

asemenea, este Doctor Honoris Causa al Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați și al Universității „Ovidius” 

din Constanța. 

Întreaga activitate științifică și legăturile speciale 

ale domnului Profesor Vladimir Iliescu cu Universitatea 

din Craiova, precum și contribuția sa la promovarea 

imaginii instituției noastre pe plan internațional 

reprezintă suficiente motive pentru integrarea Domniei 

Sale în rândul comunității universitare din Cetatea Băniei 

și acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA. 

 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

 

Prof.univ.dr.habil.  

Sorin Liviu DAMEAN 

 

Craiova, 14 decembrie 2016 
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