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Laudatio

În onoarea Marelui Maestru PHAM XUAN TONG, fondatorul
artei marțiale Qwan Ki Do, International Qwan Ki Do Federation.

Domnule PHAM XUAN TONG,
Doamnă Ordonator de Credite,
Domnule Președinte al Senatului,
Dragi membri ai Senatului,
Dragi colegi,
Distinși invitați,
Doamnelor și Domnilor,
Născut pe 17 iulie 1947 în Bông Hai, o localitate din
provincia Ninh Binh a Vietnamului, Maestrul PHAM XUAN
TONG este actualmente o legendă vie în istoria Artelor Marţiale.
Într-un mod deosebit, el a reușit să îmbine originea şi moștenirea
sa culturală cu realitățile lumii occidentale. A avut privilegiul de a
învăța de la Maestrul Chau Quan Ky stilurile chinezești dar și
medicină tradițională, fitoterapie, acupunctură și osteopatie, iar de
la unchiul său, Pham Tru, stilurile tradiționale vietnameze de Arte
Marțiale.
Admis încă din copilărie la Templul Taoist din districtul
Phú Nhuận, din sudul Vietnamului, devine ulterior, în anul 1966,
absolvent al Institutului Vietnamez de Medicină Tradițională (Y
Học Cổ Truyền) din Saigon.
În anul 1968 sosește în Franţa, pentru a-și completa studiile
în domeniul educației fizice și sportului, luând astfel contact cu
cunoașterea și civilizaţia occidentală. Aici, datorită puterii sale de
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muncă, curajului, competenţei şi calităţilor sale pedagogice
deosebite, a fost considerat ca unul dintre cei mai mari experţi în
Arte Marţiale Vietnameze din Occident. În 1973, împreună cu
Colegiul Maeştrilor de Arte Marţiale Vietnameze din Occident, a
fondat, în Europa, Asociaţia de Arte Marţiale Viet Vo Dao.
Aceasta includea cele patru mari şcoli din Vietnam: Han Bai, Vo
Vi Nam, Thanh Long şi Quan Ky. A fost desemnat Director Tehnic
Internațional al Consiliului Maeştrilor, achitându-se cu onoare de
această sarcină timp de aproximativ 8 ani, timp în care a obţinut
gradul internaţional de 8 Dang. În 1981 a decis să se dedice în
exclusivitate şcolii sale, Quan Ky, îndeplinindu-şi astfel datoria de
onoare lăsată de Maestrul său prin testament.
În același an, Maestrul PHAM XUAN TONG a fondat
Uniunea Mondială de Qwan Ki Do. Astfel, prin reunirea celor trei
culturi (chineză, vietnameză şi europeană) el a creat o metodă de
recunoaştere internaţională, în care se întâlnesc experienţa şi
învăţăturile pe care le-a acumulat de-a lungul timpului, atât ca elev,
cât şi ca maestru.
Domnul PHAM XUAN TONG este unul dintre puținii
maeștri veritabili în viață, consacrându-se promovării în lume a
cunoașterii orientale tradiționale: tehnici de luptă orientale
străvechi, medicină tradițională, gimnastică energetică Tam The,
filosofie.
Domnia sa beneficiază de o largă apreciere pe plan
internațional, sportiv, umanitar și științific. Importanța socială a
muncii depuse de zeci de ani, realizările obţinute şi calităţile umane
incontestabile ale Maestrului PHAM XUAN TONG i-au adus
recunoaşterea oficială a autorităţilor publice, inclusiv prin
decernarea unor importante distincții, dintre care menționăm:
- Medalia de argint a Ordinului Steaua Civică Naţională,
Franţa, 1982;
- Maestru al anului 1982 şi Maestru şi Personalitate al
anului 1983, după aprecierile revistelor de specialitate Samurai2

Banzai şi Sportivo;
- Marele Premiu Umanitar al Franţei, 1983;
- Membru al Academiei de Ştiinţe din Roma, 1984;
- Prezentare excepţională a Delegaţiei Permanente a
Ambasadei Vietnamului pe lângă UNESCO, Paris, 1991;
- Membru oficial al Honorary Yudansya in Nippon Koden
Fusi-Musokaï - Bushido Traditional, distincție conferită de Soke
Fumon TANAKA, fondatorul artei marțiale japoneze HANSHI
KOBUDO, 2007;
- Membru al Conseil des Sages din cadrul Fondului
Internațional pentru Conservarea Artelor Marțiale – FIPAM,
Paris, Franța, 2009;
- Vicepreședinte al Federației Mondiale a Artelor Marțiale
Tradiționale din Vietnam, ales în cadrul Congresului Mondial din
Ha-Noi (Vietnam), 2015.
De asemenea, preocupările și cercetările domnului PHAM
XUAN TONG s-au concretizat și prin publicarea unor cărți de
referință în ceea ce privește teoria și practica artelor marțiale chinovietnameze, cum sunt:
- Viêt Vo Dao - Ed. Dan, France, 1973.
- Bâton Long « Bông Phap » - Ed. Dan, France, 1974.
- Viêt Vo Dao Fondamentale - Ed. Master Media,
Milano, 1981.
- Qwan Ki Do - Ed. Master Media, Milano, 1983.
- Qwan Ki Do - Collections «Prestige - Tradition» Budo
Line, France, 1996.
- Qwan Ki Do – Tradition, Culture, efficacité - Luni
Editrice Sport Promotion, Milano, 2003.
Qwan Ki Do-ul, arta marțială fondată de domnul PHAM
XUAN TONG, este foarte populară în România, cu mii de
practicanți legitimați, și mai ales în Iași, locul unde au fost puse
bazele practicării în Romania. De altfel, începuturile practicării
acestei arte marțiale în țara noastră sunt legate de spațiul
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universității noastre: terenul de sport din spatele corpului B al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” a fost locul unde s-au
desfășurat primele demonstrații și antrenamente de Qwan Ki Do în
România, la începutul anilor ’80.
Maestrul PHAM XUAN TONG este fondator al unei arte
marțiale ale cărei conținuturi au îmbogățit calitatea unor cursuri
teoretice și practice din ciclurile de licență și master, în cadrul
Facultății de Educație Fizică și Sport. Acestea s-au predat și se
predau în cadrul unor discipline cum sunt Instruire în artele
marțiale, Tehnici orientale de optimizare a potențialului biologic,
Activități dinamice recreative, contribuind astfel la formarea unor
competențe profesionale și transversale de înalt nivel în rândul
studenților.
Este binecunoscut faptul că Facultatea de Educație Fizică
și Sport este una vocațională, menită să cultive aptitudinile
teoretice și practice ale viitorilor specialiști, pentru organizarea
diversității activităților motrice, inclusiv sportive, specifice
domeniului. Astfel, competențele absolvenților domeniului de
licență Educație Fizică și Sport sunt completate cu succes de teoria
și practica unor componente ale artei marțiale fondate de Maestrul
PHAM XUAN TONG: tehnică de bază, elemente de autoapărare,
filozofie orientală și tradiții în practica artelor marțiale, precum și
contribuția acestora la îmbunătățirea potențialului biologic și
psihologic uman.
De asemenea, importanța și răspândirea Qwan Ki Do-ului
în zona Moldovei și în Romania au determinat includerea, în urmă
cu circa un deceniu, a acestei arte marțiale în cadrul probelor
sportive din cadrul concursului de admitere la FEFS Iași, la ciclul
de licență.
Demn de menționat este și faptul că un număr important de
studenți ai facultății noastre, precum și din alte facultăți ale
universității, au obținut, de-a lungul timpului, rezultate deosebite
la campionatele naționale, europene și mondiale de Qwan Ki Do.
În același sens, rezultatele sportivilor din cadrul Secției de Qwan
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Ki Do a Asociației Club Sportiv Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, pe plan național și internațional au contribuit,
începând cu anul 2005, la promovarea imaginii universității și a
facultății noastre. Spre exemplu, recentele participări ale delegației
României la Campionatul Mondial din Bruxelles (2015) și la
Campionatul European din Gandia - Spania (2018) au consemnat
obținerea de performanțe importante, doi sportivi din cadrul
acestui club fiind medaliați.
Munca antrenorilor lotului național de Qwan Ki Do, din
care face parte și un cadru didactic al FEFS, a condus la rezultate
sportive deosebit de importante la nivel european și mondial,
contribuind inclusiv la îmbunătățirea indicatorilor de cercetare ai
FEFS și ai UAIC, la raportările IC2015 și IC2017. De altfel,
cunoașterea transmisă de Maestrul PHAM XUAN TONG a stat și
stă la baza unor studii ale unor autori afiliați la UAIC-FEFS,
publicate în reviste ISI sau BDI, care atestă influența benefică a
practicării artei sale marțiale asupra practicanților de diferite
vârste, cu efecte, printre altele, asupra îmbunătățirii indicatorilor
scientometrici menționați.
Activitatea susținută a Maestrului PHAM XUAN TONG se
concretizează, în ce privește facultatea noastră și legătura sa cu
nevoile societății, și prin cursurile de formare și perfecționare, la
care participă în mod frecvent studenți și absolvenți practicanți ai
Qwan Ki Do-ului, beneficiind astfel în mod direct de cunoașterea
transmisă de această personalitate marcantă.
Sursă inepuizabilă de energie creatoare, Maestrul PHAM
XUAN TONG continuă în prezent munca de promovare a culturii
şi artei chino-vietnameze, alături de metoda Qwan Ki Do, prin
intermediul Federației Internaționale de Qwan Ki Do (cu sediul în
Wettingen, Elveția), transmițând tot mai multor oameni de pe
întreg mapamondul, prin stagiile internaționale susținute,
cunoașterea sa orientală.
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Propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris
Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași domnului
PHAM XUAN TONG reprezintă recunoașterea unei cariere
profesionale extraordinare și a spiritului de colaborare care au făcut
posibile răspândirea cunoașterii orientale tradiționale în lume,
precum și dezvoltarea unor relații de cooperare fructuoase, pe
linie sportivă și științifică, între Facultatea de Educație Fizică și
Sport din Iași și Federațiile națională și internațională de
specialitate, pentru un om cu calități de excepție, în ce privește
artele marțiale tradiționale și nu numai.
În semn de recunoaștere a contribuției asupra cunoaşterii,
culturii şi patrimoniului spiritual mondial, la afirmarea libertăţii şi
a demnităţii umane, a rezultatelor remarcabile obținute în munca
asiduă de promovare a valorilor tradiționale ale artelor marțiale și
pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituția noastră în
beneficiul tuturor actorilor educaționali, astăzi, 18 mai 2018,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îi conferă domnului
PHAM XUAN TONG titlul de Doctor Honoris Causa.
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Comisia de elaborare a Laudatio:

Președinte:
Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Membri:
Prof. univ. dr. Ovidiu - Gabriel IANCU, Președintele
Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU, Prorector al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Conf. univ. dr. Beatrice - Aurelia ABALAȘEI, Decanul
Facultății de Educație Fizică și Sport, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași;
Conf. univ. dr. Adrian COJOCARIU, Facultatea de Educație
Fizică și Sport, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Iași, 18 mai 2018
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