Ad Honorem, prof.univ.dr. Cornel Sigmirean
Răspunzând invitației primite am participat azi 11 iunie în Sala Mică din Palatul Culturii
din Tg.Mureș la un eveniment emoționant: lansarea volumului ”Școală, Biserică, Stat și
Națiune în istoria României” coordonat de Liviu Boar, Ioan Bolovan și Natalia Stanciu. Acesta,
conținând un număr impresionant de studii științifice elaborate de istorici din țară și
străinătate, se constituie într-un omagiu adus profesorului universitar dr Cornel Sigmirean la
împlinirea vârstei de 65 de ani.
Mulțumesc și pe această cale pentru invitația de a fi prezent, alături de un însemnat
număr de reprezentanți ai elitei academice și culturale naționale, la acest eveniment cu
caracter științific aniversar.
În decursul celor 51 de ani de când am devenit târgumureșean am avut prilejul de
foarte multe ori să fiu prezent la multe evenimente culturale, dar și politice sau administrative,
în Sala Mică din Palatul Culturii. Am constatat și de această dată, că ambianța sălii și a clădirii
contribuie și își pune amprenta, mai evident sau doar subliminal, asupra modului de a enunța
mesajele de către vorbitori dar și a felului în care acestea sunt percepute de participanții la
manifestări.
Consider că numitorul comun al tuturor celor care au participat la evenimentul evocat
îl constituie sentimentele de respect și prețuire față de dl prof. Cornel Sigmirean care a
sărbătorit o aniversare semnificativă din existența sa.
Gestul colegilor săi de breaslă de a edita un volum științific prilejuit de această
aniversare îl consider un gest ce aparține de cultura recunoștinței. El îmi spune că Domnia sa
are merite științifice incontestabile dar, în egală măsură, și faptul că este stimat de cei care iau cunoscut personalitatea în diversele ipostaze în care s-a manifestat în timp.
Chiar nefiind membru al comunității de istorici dar ca fost coleg la Universitatea Petru
Maior, în care am activat 14 ani ca rector și 8 ani ca prorector, pot spune, fără să greșesc, că
am avut prilejul să-i cunosc bine și să-i apreciez meritele didactice și științifice.
Erudiția și darul vorbirii, dar și al scrierii, într-o limbă română bogată, plăcerea dar și
rigoarea cu care și-a construit și expus temele prezentate în spațiul public au făcut ca în
comunitatea mureșeană Domnia sa să fie o prezență dorită, inconfundabilă, nu numai în
mediul academic.
Dl Prof. Cornel Sigmirean fiind pe parcursul mai multor ani Cancelar și Președinte al
Senatului Universității Petru Maior și-a onorat funcțiile primite, prin votul colegilor săi, cu
eleganță și eficiență. I-am prețuit întotdeauna fidelitatea instituțională față de universitatea
căreia i-a aparținut și pentru a cărei evoluție și-a dedicat munca și sufletul său.
La aniversarea de azi îi doresc Dlui prof Cornel Sigmirean ca timpul să nu-i afecteze
energia spirituală și să aibă parte de multe satisfacții pentru munca pe care o va depune și în

viitor ca profesor și cercetător. În același timp îi doresc multe bucurii familiale în calitatea sa
de soț, părinte și bunic.
Închei cu un citat dintr-un matematician și teolog din secolul XIX, William George Ward:
”Un profesor mediocru spune, un profesor bun explică și demonstrează, un profesor perfect
inspiră”. Dl Profesor Cornel Sigmirean aparține, cred eu, categoriei de profesori care inspiră.
La mulți ani, Dl Profesor Cornel Sigmirean!
Prof.univ.em dr.ing. Vasile Boloș

(Postare Facebook, 11 iunie 2021)

