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LA ADIO

Adrian Pãunescu a plecat în eternitate
O inimã mare a încetat sã batã
Adorat, adulat, urât, invidiat, niciodatã ignorat, incomod pentru mulþi.
O PERSONALITATE.
Poet, publicist, profesor, om politic, animator al vieþii spirituale, culturale,
descoperitor ºi promotor de valori, talente autentice, un pod de inimã între
românii de aici ºi românii de oriunde, general ºi soldat în lupta cu nemernicia
ºi nimicnicia, Adrian Pãunescu lasã un uriaº gol în cultura românã ºi în inimile
celor care l-au cunoscut ºi au beneficiat de cultura sa enciclopedicã, de harul
sãu pedagogic.
Maestrul s-a dus în nemurire.
Dumnezeu sã-l odihneascã!

Testamentul spiritual al poetului Adrian PÃUNESCU:

Sã ne batem pentru a
continua sã visãm ºi sã
gândim în limba românã
Ar trebui sã fim liniºtiþi, din moment ce, dupã cum
stã scris în Ioan, La început a fost Cuvântul, ºi
Cuvântul era la Dumnezeu, ºi Dumnezeu era
Cuvântul. Dar putem fi liniºtiþi, când aceastã sfântã
tainã o ºtiu toþi ºi par dispuºi sã o foloseascã în
interesul propriu?
Înrobirea limbilor a fost efectul pervers al
supremului adevãr, cã la început a fost cuvântul. Ca
un ostaº credincios ºi onest, cultul limbii a devenit
prizonier ºi a fost schingiuit sã-ºi piardã înþelesul.
Dincolo de rãzboaiele devastatoare, nu s-a potolit o
clipã rãzboiul cuvintelor.
Punerea unui popor sub semnul altei limbi decât cea
pe care i-o dãduse Dumnezeu n-a fost mai moralã decât
agresiunea împotriva unor teritorii ºi asumarea prin forþã
a bogãþiei altor pãmânturi. În acest coºmar trãieºte ºi
moare lumea de mii ºi mii de ani. Aºa trãim ºi noi, sub
toate structurile ºi provocãrile care ne înconjoarã. Limba
dacicã ºi limba latinã au intrat într-o osmozã profundã, ca
sã cuprindã înaltul ºi adâncul fiinþei româneºti.
Dar trãim într-un bloc european cu pereþii subþiri.
Divina limbã românã n-a putut sã nu fie, din când în
când, în cursul formãrii ºi al practicãrii ei, intersectatã
de influenþe slave, maghiare, germane, franceze,
poloneze, evreieºti, turceºti, greceºti. Acestea au dat un
farmec aparte limbii noastre. ªi un plus de credibilitate.
E o limbã vie, care nu-ºi refuzã nici mãcar câteva ore
de boemã, dar, în esenþã, românii din Alba Iulia,
Chiºinãu, Baia Mare, Timiºoara, Cernãuþi, Craiova,
Orhei, Cluj-Napoca, Ploieºti, Mureº, Constanþa, Iaºi se
înþeleg, esenþial, în aceeaºi limbã românã. (...)
În urmã cu ºase decenii ºi ceva, mãicuþa mea,
învãþãtoarea Floarea Ispas, a trebuit sã plece cu abia
nãscutul care eram, înapoi peste Prut, sub presiunea
din ce în ce mai durã a frontului.
 Nu-mi închipuiam, zicea tata, cã pierderea
rãzboiului se va rãsfrânge total asupra vieþilor noastre,
asupra recoltelor noastre, asupra educaþiei copiilor
noºtri, asupra calitãþii pâinii noastre, asupra pensiei
bãtrânilor de prin sate ºi de prin oraºe, asupra limbii
române. Parcã un plan diabolic ºi amãnunþit a fost pus
în operã, timp de douã decenii.
 Ce voiau, tatã?
 Sovietizarea ºi bolºevizarea României.
Dupã 1964, 1965, 1968, iarba proaspãtã a învins
urmele de ºenile ºi de abrutizare, românul s-a trezit la
o nouã viaþã, peste toate criminalele datorii de rãzboi ºi
cote obligatorii pe care le plãteau þãranii români.
S-au petrecut, atunci, reforme cu faþa la popor.
România îºi recãpãtase dreptul unui minim acces la
echilibrul mondial. Nu, România nu devenise o þarã
capitalistã. Dar era acea þarã din lume care dezvolta
raporturi de colaborare cu marile þãri capitaliste ale
lumii. Nu ni se micºorau dificultãþile, dar nu mai eram
aºa de singuri pe lume. Intelectuali români de toate
vârstele au început sã cãlãtoreascã în Occident.
Cu aceastã ocazie, paradoxal, am descoperit ºi
partea frumoasã a Rãsãritului în mijlocul cãruia trãiam.
Sâmburii libertãþii ne aduceau în memorie istoria
adevãratã ºi obligaþiile fraterne, faþã de toþi românii.
Mari creatori, de pe ambele maluri ale Prutului, ºi-au
regãsit responsabilitatea în destinul limbii care-i unea
pe toþi românii. S-a spart Gulagul ºi frânturi de mesaje
ale fraþilor înlãnþuiþi au rãsunat îndatoritor în noaptea
dintre noi. Atunci am început sã aflãm numele eroicei
poezii, arte ºi conºtiinþe basarabene, cea care ar merita
ea însãºi Premiul Nobel: Vieru, Matcovschi, Damian,
Cimpoi, Druþã, Codru, Loteanu, Lari, Costenco,
Doga, Hadârcã, Vodã, Aldea Teodorovici, Vatamanu,
Cãrare, Teleucã, Suceveanu, Strâmbeanu, Tarlapan,
Valeriu Matei, Anatol ºi Tudor Chiriac, Josu ºi
Ciubotaru.
S-a auzit peste toate zãbrelele chemarea lui
Dabija: Doru-ni-i de dumneavoastrã / Ca unui zid
de o fereastrã.
A luminat continentul puterea doveditã de jertfã a
grupului Ilaºcu, când Ilie  condamnat la moarte  a
strigat din cuºcã: Vã iubesc, Popor Român!
Pe fondul unei educaþii de familie curajoasã ºi
corectã, am scris eu însumi poezii care au devenit
opere orale, pe toate teritoriile locuite de români. Naveam voie sã fac un singur pas dincolo de Prut, pânã
în august 1990, când  într-un triumf de început de
lume  fraþii artiºti basarabeni m-au recuperat ºi m-au
sãrbãtorit pe 30 august 1990, în Piaþa Marii Adunãri
Naþionale, de Ziua Limbii Române. De atunci am tot
avut conflicte la graniþã cu strãjerii imperiului, pentru
ca în 1994, sã devin prizonierul lui Smirnov, rãpit de
legiunea lui la Tighina. Dar ce importanþã mai are?
Au trecut aproape 67 de ani de la plecarea nounãscutului care am fost, din Basarabia. Dar eu
prima gurã de aer la Copãceni  Bãlþi am primit-o
de la Dumnezeu. Basarabia e ºi în structura mea,
precum e ºi Ardealul, cealaltã zeitate a credinþei
mele de român  iubitor de totalitatea româneascã.
Am ºtiut ºi ºtiu câtã dreptate avea Const. Stere sã lase
ambelor maluri acest aforism incomparabil: Nicio

picãturã de energie moralã nu se risipeºte în zadar!
Dovadã, peste ani, regãsirea noastrã în ceea ce e scris la
intrarea în Catedrala Reîntregirii de la Alba Iulia:
menirea de a fi împreunã a poporului român.
Cum aº putea considera decât ca o încununare a
întregii mele vieþi, decizia Academiei Republicii
Moldova de a mi se face onoarea sã fiu primit în
rândurile sale? Martorii acelor ani nu mai sunt. E doar
Basarabia eternã, cu toate suferinþele ºi speranþele ei.
ªi sunteþi dv., memoria neamului. Vã mulþumesc
recunoscãtor, cu atât mai mult cu cât normalitatea,
care e pentru toþi românii limba românã, a fost ºi 
uneori  mai este pentru mulþi dintre dv. ocazia unei
lupte, a unei jertfe, nu o simplã fatalitate geograficã.
Mã rog pentru sufletele martirilor basarabeni care
au fost aruncaþi ºi asasinaþi în gulagurile - siberiene ºi
nesiberiene - staliniste, pentru credinþa ºi lupta lor
împotriva ocupaþiei ºi bolºevizãrii, în speranþa libertãþii
ºi regãsirii naþionale. ªi mã rog pentru sufletele
martirilor ardeleni rupþi pe roatã, aruncaþi de vii în
gropi cu var nestins, pentru credinþa ºi lupta lor. Parcã e
un blestem cã peste unul dintre poeþii renaºterii
basarabene a trecut un camion, ca sã-i zdrobeascã
oasele ºi credinþa. L-am omagiat ºi atunci, de la
Bucureºti, îl omagiez ºi acum, la Chiºinãu. Dumnezeu
sã te binecuvânteze, poete Dumitru Matcovschi!
A fost stigmatul ºi a fost nobleþea, norocul
destinului meu sã caut, încã de tânãr, totalitatea
româneascã. Fie cã am gãsit-o în forþa destinicã a
Ardealului, fie cã am descoperit-o în tragismul
basarabenilor ºi bucovinenilor, fie cã m-a luminat
geniul lingvistic oltenesc, cã am auzit Doina
mântuitorului nativ - moldovean Eminescu pe râurile
interioare, fie cã am ucenicit la ºcoala de stilisticã
munteneascã, fie cã m-a atras înflorirea sudicã a
spiritualitãþii aromâne, n-am pregetat sã trec oceanul,
în 1970, spre a-l cunoaºte pe Mircea Eliade, marele
scriitor ºi academician cãruia i s-a refuzat Academia.
În zile ºi nopþi fãrã seamãn, am realizat împreunã un
dialog care se înscrie în actele de început ale epocii
moderne a istoriei României.
Nu trebuie sã vã spun eu cum mi s-a pãrut cã sunã,
la Chicago, în mijlocul Americii, cursurile sale despre
universalitatea miturilor ºi legendelor româneºti.
Aveam 27 de ani când am aflat uimit ce bogatã, nobilã
ºi modernã este limba românã. De 40 de ani, mã
hrãnesc din mãrturisirea lui Mircea Eliade: Scriu în
limba românã, limba în care visez ºi nu mã mai
satur sã mã bucur de acest dar al firii: limba românã.
Nu avusesem pânã atunci distanþa corespunzãtoare
pentru a-i mãsura altitudinea. Dar, dacã omul de
culturã, recunoscut ca atare de filosofi ºi scriitori de
vârf ai omenirii, mi-a procurat aceastã revelaþie, pot la
rândul meu sã vã spun astãzi dumneavoastrã,
academicienilor Republicii Moldova, oamenilor de
ºtiinþã ºi de culturã ai acestui pãtimit pãmânt, care a
produs lacrimi, istorie ºi genii, cã am avut norocul sã
descopãr totalitatea româneascã nu numai
geografic, nu numai istoric, dar ºi metafizic, în
adâncimile insondabile ale gândului eliadesc.
Mircea Eliade era atunci mai tânãr decât sunt eu azi.
Deºi nu mi-a lipsit vocaþia pentru limbi strãine, deºi mi-a
plãcut din când în când sã recit în puternica limbã rusã
Mne grusno na tebea smatret sau în muzicala
spaniolã La muerte me esta mirando des las torres de
Cordoba sau în rotunda limbã englezã The answer,
my friend/ Is blowing in the wind sau în italiana
liturgicã lasciate ogni speranza, voi que entrate sau
în universala francezã Allons, enfants de la patrie,
deºi respect toate limbile pãmântului, chiar ºi pe cele ale
adversarilor tradiþionali ai poporului meu, trãiesc, mã
îmbolnãvesc, mã vindec, lucrez, visez ºi scriu în limba
românã, limba în care, atunci când voi muri, îmi voi
încredinþa sufletul lui Dumnezeu, sã facã El ce crede
cu acest suflet, pentru mai binele românilor de
pretutindeni. Doamne, ocroteºte-i pe români!
ªi mã închin lui Eminescu, spiritul suprem al
totalitãþii româneºti: Nu credeam sã-nvãþ a muri
vreodatã. El este grinda pe care s-a construit
neamul. Oricât de multe bariere s-ar aºeza între noi,
noi nu ne putem muta din Eminescu, ne regãsim în
Eminescu, cifrul secret al eternitãþii noastre
incoruptibile. (...)
Sã rãmânem credincioºi rãdãcinii noastre, sã ne
batem pentru dezvoltarea ºi prosperitatea ambelor
maluri ale Prutului, pentru regãsirea noastrã în
Europa ºi în spaþiul legitim al spiritualitãþii
româneºti, pentru diversitatea ºi integritatea
culturii naþionale, pentru unitatea neamului,
pentru demnitatea de a fi români  oriunde ne-am
afla  ºi pentru a continua sã visãm ºi sã gândim în
limba românã.

Adrian PÃUNESCU

Din discursul rostit la intrarea în
Academia de ªtiinþe a Moldovei
Chiºinãu, 30 august 2010
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Pânã la capãt cu poporul meu,
Aºa sã mã ajute Dumnezeu!

AUTOBIOGRAFIE

Geo Dumitrescu m-a chemat, în 1968, la o nouã Românie Literarã,
Am condus ºedinþa tineretului revoluþionar scriitoricesc,
La care a participat Ion Iliescu, pentru libertate ºi drepturi,
ªi el a avut curajul sã asculte, ºi nu rareori, sã încuviinþeze.

Ar trebui, poate, ca, la anumite vârste, semnificative,
Colþuroase, rotunde, mici, mari, cum or fi ele,
Cei care le-mplinesc sã aibã dreptul suveran, prerogative
De a decide dacã mai continuã sau se opresc, ei înºiºi.

Am fost invitat personal în Statele Unite ale Americii, în 1969,
ªi Securitatea nu mi-a dat vizã, pentru ca la protestul
Ambasadei Americane, Ceauºescu sã aprobe plecarea, în 1970,
ªi America a fost pentru mine o experienþã extraordinarã.

Prea multe evenimente neaºteptate apar, iatã,
Indiferent de vârstã, indiferent de meteorologie ºi de lume,
Chiar cã ar trebui ca fiecare sã poatã hotãrî personal
În ce moment îºi iau rãmas bun de la lume ºi de la ai sãi.

Altã datã, voi insista, poate, asupra unor momente greu de uitat,
Asupra unor revelaþii ºi asupra unor rãspântii; acum,
Cât încã pot sã aleg, decid eu însumi cã forma aceasta succintã,
A autobiografiei mele, nu poate þine locul dosarului de cadre.

Aceasta nu e sinuciderea, atât de mult hulitã de creºtini,
Aceasta e doar o soluþie paºnicã pentru conflictele
Ce se nasc, astãzi, aproape inevitabil, între generaþii,
Trebuie sã existe un loc de odihnã pentru harnaºamente.

Un apel deznãdãjnuit la esenþe se impune acum,
Totuºi, ce rãmâne dupã atâtea decenii de zbucium ºi luptã,
Ce se întâmplã cu satisfacþiile, cu titlurile, cu averea,
ªi cum va fi prima zi de dupã cea din urmã plecare?

Probabil cã n-aº fi gândit toate acestea dacã nu simþeam
Cã mã aflu în apropierea unei astfel de clipe a despãrþirii,
De obiceiurile, de plãcerile ºi de durerile vieþii active,
Mã îngrijoreazã faptul cã mã trezesc mai obosit decât mã culc.

Eu am o adevãratã pasiune pentru instrumentele de scris,
Mã uit, uneori, la stilourile, la pixurile ºi la creioanele mele,
Grupate pe diverse mese ºi în diverse sertare din casã,
Mi se pune un nod în gât, gândindu-mã cã ele îmi vor supravieþui.

Desigur, m-aº putea întreba ºi ce-aº putea sã fac,
Trecând în rezervã ºi trãindu-mi zilele rãmase, în odihnã,
Când puþinele ore de somn de care am parte, de ani de zile,
Îmi creeazã o permanantã ºi tensionatã stare de vinovãþie.

Când eram tânãr, nu credeam cã faptul cel mai important
De care se poate învrednici omul, pe lume, e sã aibã copii,
Mã corupea gloria, mã atrãgeau cãlãtoriile, idolatrizam femeia,
Voiam sã am bani, visam maºini bune, doream casã la munte.

Am tot scris despre toate, în aceastã viaþã mereu urgentã,
Ambulanþele mele au alergat încolo ºi-ncoace la muribunzi,
Am fost implicat ºi în naºteri, mi-amintesc ºi de niºte nunþi,
Dar astãzi dau telefon ambulanþelor mele sã vinã la mine.

Într-o zi, tatãl Constanþei a bãut mai mult ºi mi s-a uitat în ochi,
Întrebându-mã noi ce avem de gând, de nu facem copii,
Cã, uite, vremea trece ºi niºte nepoþi ar fi tocmai buni,
Reproºul lui Petrache Buzea m-a sensibilizat, o spun astãzi.

Dar eu sunt prea puþin doritor sã cedez acestei terori
Care îmi provoacã mai degrabã silã, decât fricã ºi care
Mã istoveºte, prin nimicnicia ei, prin perversitatea ei, prin tot,
În acest coºmar În care, arogant, nimicul înfruntã totul.

Am priceput mecanismul, aº fi în stare, de azi încolo,
Sã-l reproduc la mine-n bucãtãrie, cinic ºi ticãlos, cum e,
Proprietatea colectivã era într-adevãr o himerã ºi o minciunã,
Dar proprietatea individualã devine un adevãr inaccesibil.

Astãzi mã sãrbãtoresc, protejându-mã prin limbuþie, cu cinism
De toatã mizerabila tãcere la care, fatal, vom ajunge cu toþii,
Dupã ce viermi ºi mai rãi decât viermii vor lua puterea
Introducând dictatura de dezvoltare în republica viermilor.

Astãzi, când nu numai Ioana ºi Andrei, ci ºi Ana-Maria
Îmi lumineazã viaþa, trebuie sã recunosc, învins ºi fericit,
Cã nimic n-are niciun gust, în aceastã lume, dacã nu ºtii
Sã împarþi darurile vieþii cu copiii tãi, dragii tãi copii.

ªi mã mai distruge o realitate, pe care n-o pot schimba,
Situaþia grea a þãrii mele, pentru care n-am instrumente de lucru,
Sã pot interveni, eventual la antipozi, eventual în senat,
Ca sã ne regãsim liniºtea, echilibrul ºi fertilitatea.

Birocraþia socialistã ne scosese din minþi, fãrã îndoialã,
Fãcându-ne sã visãm o evadare în libertatea capitalistã,
Dar birocraþia capitalistã nu ne mai oferã nicio ºansã,
ªi nici n-avem unde fugi, decât în pãmânt. Dar unde-n pãmânt?

Deocamdatã, nu vreau sã mor, am încã multe de fãcut,
Deºi o minimã stare de panicã mã terorizeazã uneori
ªi-ncep sã mã gândesc, speriat, cum trebuie sã respir, ca sã rezist
ªi sã n-o las pe Ana-Maria singurã, în þara tuturor posibilitãþilor.

Am simþul ridicolului ºi nu-mi pot compune o figurã eroicã,
Mai ales cã îmi cunosc bine slãbiciunile ºi defectele
ªi nu mã mai deranjeazã eticheta pe care mi-au pus-o diverºi
Cum c-aº fi, spre deosebire de ei, o personalitate controversatã.

ªtiu cã, printr-o coincidenþã neagrã, tocmai astãzi, e cel mai greu,
Când începe sã le fie greu ºi atâtor altor þãri ale lumii, cel mai greu,
Ne e atât de greu ºi nouã, de nici nu avem, nu mai avem
Cui sã cerem ajutor, când toþi strigã dupã ajutor, în infern.

Tot mai mulþi oameni au început sã se gândeascã serios
Sã fie incineraþi, dupã moarte, ºi puºi în borcane,
Câþiva ani a umblat Gyuri Fazekas, cu trista urnã cu cenuºã
A tatãlui sãu, Janos, cãutând un loc, unde sã-l pãstreze.

E o vârstã colþuroasã ºi rotundã, aceasta pe care,
Prin timpul ºi locul în care s-au iubit, mi-au hãrãzit-o
Pãrinþii mei, Floarea ºi Constantin, în ciuda Rãzboiului Mondial,
Care-i omorâse mamei tinereþea ºi tatãlui meu calul rechiziþionat.

ªi care ar fi de fapt, controversa? Talentul? Caracterul?
Scrisorile personale? Scrierile publice? Totul? Ce anume?
Trecutul? Prezentul? Popularitatea? Singurãtatea?
Cenaclul? Faptul cã nu beau? Cã iubesc? Cã exist? Ce anume?

Rând pe rând, toate bogãþiile materiale ale pãmântului, pe care trãim,
Se epuizeazã ºi nici una dintre ele nu poate þine locul alteia,
Degeaba ne închipuim noi cã putem scoate combustibil din porumb,
Vom inunda strãzile pãmântului, de dor de mãmãligã.

Se împuþineazã pãmântul, se furã din terenul cimitirelor,
Parcurile, grãdinile, livezile, îi enerveazã pe edili,
E momentul când nu se mai poate iubi fãrã profit
ªi când toate înmormântãrile trebuie fãcute pe verticalã.

Copil ºi adolescent, din sãrãcia ºi suferinþa în care am trãit,
Cu tata  deþinut politic, cu mama  despãrþitã de tata de când eram mic,
Am acumulat, în iernile în care tãiam lemne pentru bunicii mei,
ªi-n verile, în care munceam alãturi de ei, energie.

În epoca partidului unic, în care m-am înscris ca sã-l fac mai bun,
Am spus ºi nu, ºi da, cum n-au fãcut-o foarte mulþi contemporani,
Dupã monopartitism, ca la o poruncã irepresibilã, de sus,
A început înjurarea mea cã am spus da, uitându-se restul.

Cãlãtoriile devin treptat niºte ocupaþii de lux, niºte excepþii,
Iarna va fi prea frig ºi vara va fi prea cald, fãrã scãpare,
A venit sorocul pentru petrol, pentru cãrbune ºi pentru pãduri,
Balul sãtuilor s-a terminat, urmeazã spitalul flãmânzilor.

Aºa cã, mãcar sub acest pretext de doi bani, eu amân
Întoarcerea în pãmânt, cu întregul harnaºament,
Nu vã faceþi iluzii, homunculi narcotizaþi de alchimiºti politici,
N-am de gând sã trec la rezerviºti, puneþi-vã armurile!

De decenii ºi decenii, cu naturaleþe ºi disperare, consum
Din acea rezervã de prospeþime a copilãriei mele la Bârca,
Deºi, în ultimii ani, regenerarea se produce cu dificultate
ªi, paradoxal, mã trezesc, adesea, mai obosit, dupã somn.

Nu mai conteazã, decât pentru oamenii de conºtiinþã, împrejurarea
Cã eu mi-am asumat dialectica ºi am apãrat oameni de valoare
ªi m-am bãtut pentru idei generoase ºi mi se reproºeazã mie
Ce ar trebui sã li se reproºeze lui Stalin, Eisenhower ºi Churchill.

Nu ºtiu dacã aº mai vrea sã mã nasc, dacã mi s-ar propune,
Oricum, am venit pe lume fãrã voia mea, dupã cum e ºi firesc,
ªi constat cã nici de moartea mea nu pot dispune în libertate,
Am început sã înþeleg asemãnarea dintre scenariu ºi insectar.

Dragã tatã, dragã mamã, dragi rude ºi dragi prieteni,
Care vã aflaþi în pãmânt de mai de mult, iertaþi-mã,
Mai am ceva treburi pe-aici, prin lumea vie,
Mai trebuie pierdute ºi câºtigate câteva lupte de fond.

Am fãcut ºi multe greºeli, din inconºtienþã sau din încãpãþânare,
ªi probabil cã numai atunci când viaþa m-a obligat sã fiu înþelept,
Ca sã creadã copiii mei în înþelepciunea mea, am devenit înþelept
ªi nici nu am puterea sã judec pe imprudentul care fusesem.

Am murit ºi am înviat de câteva ori, în 65 de ani,
Probabil cã trebuie sã mã simt vinovat pentru cã, vai,
Am înviat cel puþin cu o datã mai mult decât am murit,
Ca Femios din Odiseea, eu singur mi-am învãþat meseria.

Credeam cã s-a rezolvat, în esenþã, chestiunea libertãþii,
Devin, într-un târziu, un fel de marxist al remuºcãrilor
ªi trag încheierea cã libertatea fãrã suport material nu dureazã,
Libere, televiziunile ºi ziarele carteleazã libertatea.

Metafizica mã cheamã sub zodia singurãtãþii,
Dar fizica îmi stã agãþatã de sânge ºi nu pot pleca,
Fireºte cã ar fi de bun simþ o moarte nu prea târzie,
Dar viaþa, fie ea oricât de scârboasã, este incomparabilã.

Imprudent, imprudent, dar capcanele esenþiale ale vieþii,
Primejdiile care pândesc pe orice tânãr iubitor de glorie,
Nu m-au zdrobit ºi, iatã-mã, la vârsta pensiei formale,
Întrebând în stânga ºi-n dreapta, ºi în oglindã, ce am de fãcut.

Scriam, încã în vremea în care, în nicio cancelarie occdientalã,
Nu se vorbea despre cãderea comunismului, cu care se colabora,
Astãzi sunt trist, fiindcã sunt comunist ºi, de asemenea,
Eu am calificat comunismul ca nãzãrire ºi ca þintã prea îndepãrtatã.

Aceastã þarã e zvârlitã, mereu, din perete în perete,
Tragic zig-zag, când dogmã, când anarhie, când amestec,
Toate cuceririle autentice de dupã socialism riscã sã devinã
Frâne, în aceeaºi mãsurã, transformându-se în inversul lor.

E ziua mea. E soarta mea. E viaþa mea. Sunt eu.
Decid suveran. Deschideþi fereastra. Sãnãtate.
Refuz înºelãtorul drept de a decide între viaþã ºi moarte,
Supravieþuiesc textual. ªi contextual. Doamne-ajutã!

Pentru orice eventualitate, însã, ca la orice intersecþie,
În mod logic, trebuie sã opresc ºi sã aºtept semnalul,
E vremea unei cinstite ºi severe introspecþii personale:
Cine eºti tu? Ce reprezinþi? Ce mai doreºti de la viaþã?

Eu ºi echipa mea am strigat prin sãlile de spectacole
Împotriva celor care, prin ministere ºi prin alte pãrþi,
Se îmburgheziserã ºi inspirau pustiu ºi nãºteau morþi
ªi care îºi fãcuserã din comunism avere personalã.

Întreaga mea viaþã, chiar de dinainte de a fi venit pe lume,
A fost marcatã de contradicþii, controverse, incompatibilitãþi,
Mama era  de fetiþã - fragilã, artistã, sentimentalã ºi teoreticã,
Tata, în schimb, era dur, era pragmatic, era afon ºi eroic.

Las la o parte faptul cã eu le spuneam, în faþã, compatrioþilor
Cã-i provoc împotriva celor care ne batjocoresc prudent ºi crunt,
Semnalând cã în tâmpla acelora doarme gustul trãdãrii
ªi cã miros, nici mai mult, nici mai puþin, ca o lopatã de pãmânt.

M-am simþit vinovat cã între mama ºi tata nu putea fi armonie,
Ea  învãþând singurã sã cânte la pian ºi la vioarã, divina de ea,
El  incapabil sã îngâne o baladã, însã erou pe front,
ªi deodatã am înþeles, târziu, cã eu sunt imposibila lor sintezã.

Dar, uite, de ani ºi ani, toþi tismãnenii din grãdina noastrã zoologicã,
Toþi foºtii vigilenþi de ocazie ai bolºevismului covãsit, ºi înverzit,
Toþi homunculii produºi în chiuvetele Penumbrei, ºi Crimei,
Toþi onaniºtii nazistoizi ºi-au fãcut þintã din mine, în foile lor.

Poate cã singura lor clipã de compatibilitate a fost fiul lor,
În rest, ea  dãscãliþã în Basarabia, unde-i trimisese Antonescu,
El  sublocotenent de artilerie, pe frontul antisovietic,
Când a venit armistiþiul tuturor, a intervenit conflictul dintre ei.

Sigur, acþiunea lor e veche ºi infectã, ea poate fi datã în vileag,
Dar fabrica de etichete a României devastate lucreazã
ªi îmi vine sã mã întorc la prima strofã ºi sã cer privilegiul
De a mã retrage, de silã, în pãmânt, într-o clipã de graþie.

Astfel, spre nenorocul meu, care avea sã-mi devinã, noroc,
Am trãit fãrã mama ºi tata, care s-au despãrþit violent
ªi bunicii mei paterni, Ioana, analfabetã, Marin, învãþãtor,
M-au crescut în lumina credinþei, a moralei ºi a limbii române.

Imitaþia e la modã, în scumpa noastrã societate imitatoare,
Doi troglodiþi de la o televiziune contemporanã insistã
Cu o filmare a mea, bolnav ºi obosit, în urmã cu câþiva ani
ªi vor sã-ºi convingã telespectatorii cã asta fac eu în viaþã, dorm.

Dupã anii de pânã la intrarea în liceu, la Bârca ºi Cârna,
A început umilitoarea, istovitoarea mea fugã prin lume,
Târând dosarul politic al tatãlui ºi al familiei mele de liberali,
Ferit, pe lângã barierele ºi gardurile epocii, sã nu fiu interzis.

Probabil cã, într-o zi, dacã mi se va ivi ocazia, voi spune
Ceea ce scrisesem despre Nicolae Dobrin, acuzat cã se imbatã:
Dobrin, ºi beat, e mai bun decât acuzatorii lui treji!,
Strâmbilor, eu, adormit, sunt mai bun ca voi cu ochii deschiºi.

Mi-am petrecut ultimul an ºi anii de facultate, scuzându-mã,
Pentru ca, la 18 ani, atunci când îndeobºte, bãieþii se haiducesc
ªi considerã aventura ca singura cale de a-ºi cheltui toxinele,
Eu sã mã însor, dedicându-mã familiei ºi, mai târziu, copiilor.

Ea ºi el nu sunt nimic altceva decât alþi doi troglodiþi,
Doi mercenari, pe masã, casã, cãrora nu le lipseºte farmecul hâd
De a purta gurã strâmbã, pe partea dreaptã a feþei, ambii
Deºi aud cã, de data asta, nu ei ar fi autorii, sã mã scuze.

N-am fost, desigur, un înger, n-am ezitat sã mã îndrãgostesc,
În vãlmãºagul epocii, de alte ºi alte femei, în rãzbunare, parcã,
Dar a fost o dragoste mare între cei doi tineri poeþi sãraci,
Care ºi-au început viaþa într-un subsol, cu pereþii cãzând de igrasie.

Dar ce þarã e asta, în care poetul, în sãptãmâna în care
Împlineºte 65 de ani, în loc sã fie sãrbãtorit, ca predecesorii,
Are parte de sârguinþa tuturor canalelor colectoare?
ªi ce se mai poate închega din atâtea ruine recente?

Am lucrat la lumina zilei, aºa cum am trudit ºi umil, în tainã,
Pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru bunul meu nume,
Am scris poezii ºi am descãrcat saci cu cartofi cu pãmânt pe ei,
Poetul Ion Brad m-a ajutat sã obþin douã camere în Metalurgiei.

Ziare puturoase, cu analfabeþi în locurile de comandã,
Injecteazã, în fiecare dimineaþã, acest popor fãrã apãrare,
Cu otrãvurile, cu interesele, cu idiosincraziile stãpânilor lor,
Asta e libertatea presei? Chem liftul pentru adâncul pãmântului.

Când am putut depune dosarul la facultate, am devenit student,
Împãrþind bãncile aceluiaºi an universitar excepþional
Cu Ioan Alexandru, Constanþa Buzea, Dorin Tudoran ºi alþi
Juni strãlucitori ai renaºterii, care tocmai începuse ºi continua.

E mult de vorbit despre democraþie ºi despre dreptul la opinie,
Mã gândesc, totuºi, cã mãcar eu aº avea acest drept, dupã ce
Am scris cândva, în deceniul opt al veacului douãzeci,
Pe viaþã o datã, pe moarte o datã, opinia mea.

Am lucrat ca student la revista Amfiteatru, proaspãt apãrutã,
Eram îndrãzneþ ºi neobosit, înfiinþasem Cenaclul Junimea,
Am refuzat sã particip la demascarea lui Virgil Tãnase, la o ºedinþã,
Am fost ales secretar al organizaþiei U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor.

Toate acestea ºi încã altele ca ºi ele, mã simt obligat
Sã le rememorez, sã le retrãiesc, sã le regândesc, aþâþat
De voinþa sfertodocþilor agresivi, care-ºi trimit viermii
Sã-mi invadeze umbra, în aºteptarea cadavrului.

15 iulie 2008
www.paunescuadrian.blogspot.com

Adrian Pãunescu ºi Ioan Alexandru
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OPINIA NAÞIONALÃ

ªI TOTUªI EXISTÃ IUBIRE
Între sfinþii poeþi ai generaþiei mele
O vinere neagrã, pãtrunsã de tristeþe ºi de
cruzime, o vinere din cea mai cumplitã
evanghelie a însingurãrii. Venitã din ocoluri
arhaice, moartea a lovit iarãºi nãpraznic în
generaþia mea, rãpindu-l pe poetul ºi gazetarul
de geniu ºi omul de înaltã nobleþe sufleteascã
Adrian Pãunescu. M-am cutremurat de urã ºi
neputinþã ºi de umbletul clãtinat al lupului
singuratic.
Cândva, de mult, scriam despre el (ºi
naivul de mine credeam sincer în cuvintele
acelea): Adrian Pãunescu ºi-a fixat domiciliul
definitiv în miracolele tinereþii. ªi totuºi nu
greºeam prea mult, pentru cã Adrian
Pãunescu a fost, cât timp ºi-a sfinþit tãlpile
pe acest pãmânt românesc, pe care l-a iubit
cu mãsura tuturor frumoºilor nebuni ai
neamului, cel mai tânãr dintre noi, încãrcat
de vifor ºi de mânie. Marele rãzvrãtit al
luminii, iniþiat de Dumnezeu în misterele ce
duc spre inima cuvântului ca un rãsãrit de

POETUL CARE
A SCRIS LUPTÂND
ªI A LUPTAT SCRIIND
Cinci noiembrie 2010, o zi de
doliu, o zi cernitã cu durere, în care
naþiunea românã, limba ºi cultura
naþionalã, Poezia româneascã au
suferit o greu de suportat pierdere:
la ora 07.15, Poetul Adrian
Pãunescu, publicistul din stirpea
Eminescu, Goga, Iorga, Arghezi,
oratorul electrizant al maselor,
ctitorul de instituþii ºi reviste:
Flacãra, Totuºi iubirea, Flacãra lui
Adrian Pãunescu  numãrul 463 din
04 noiembrie 2010, având articolul
de fond Clipa de cumpãnã, un fel
de tulburãtor testament, în care
mãrturisea Nici mãcar n-am
puterea sã-mi imaginez pânã la
capãt cum ar fi despãrþirea de ai
mei dacã s-ar transforma din
temporarã în definitivã. Iatã ºi-a
imaginat moira greceascã, fatumul
latinesc, soarta româneascã, aceastã
clipã de cumpãnã dintr-o viaþã
zbuciumatã, chinuitã, cu urcuºuri ºi
coborâºuri sociale ºi politice, în care
faþã de creaþia lui literarã, de
biografia lui s-au manifestat ºi
atitudini iconodule ºi iconoclaste,
chiar ºi dupã clipa plecãrii lui în
eternitatea gloriei Poeziei
româneºti. A plecat sã moarã
puþin cum ar zice Marin Sorescu,
colegul sãu de glorie literarã, a
plecat acolo unde, dupã expresia lui
Apollinaire, poetul sãu îndrãgit, les
noms se mélancolisent comme des
pas dans une église. Cu omagiile
aduse de mii de oameni, compatrioþi
ºi cititori, ajunge duminicã, 07
noiembrie 2010 în Cimitirul Belu,
în vecinãtatea precursorilor: M.
Eminescu, N. Labiº, N. Stãnescu,
M. Sorescu ºi alþii peste ale cãror
case de veci îºi scuturã frunzangãlbenitã teiul eminescian.
El intrã în lãcomia pãmântului
pe care o condamna marele lingvist
Vasile Bogrea în poezia Suntem
datori pãmântului, publicatã în
Neamul românesc literar din 19251926: Pãmânt avar,/E-aºa puþin din
tine în noi/ªi aºa curând/ Ne ceri
puþinul înapoi/Aºa curând,/Pãmânt
avar!/Þi-l dãm sfinþit de suferinþi/
Transfigurat de vis/ De fericiri, de
paradis,/De prãbuºiri ºi nãzuinþi,/
ªi sfâºieri/ªi-atât amar./Þi-l dãm,
cãci tu mereu ni-l ceri/Pãmânt
avar.
În ciuda înfãþiºãrii lui de uriaº,
în Pãunescu  izvor nesecat de
poezie era puþin pãmânt ºi mult,
foarte mult suflet, generozitate ºi
omenie româneascã. De fapt, toate
erau româneºti în acest patriot.
Pãunescu e un poet de o
excepþionalã valoare, fireºte cu
umbre ºi lumini, cu crezul sãu,
univers de gânduri ºi simþiri; un
mare poet român nãscut la 20 iulie
1943 în satul Copãceni-Bãlþi din
Basarabia ca fiu al învãþãtorilor
Constantin ºi Florica. În curândã
vreme s-au întors în Oltenia, pe
plaiurile natale. A urmat ºcoala
primarã, care azi îi poartã numele,
în satul bunicului sãu, la Bârca, apoi
ºcoala medie în Craiova, liceul în
Bucureºti
la
Zoia
Cosmodemianskaia ºi Facultatea
de Limba ºi Literatura Românã, pe
care a absolvit-o cu media 10.
A debutat cu o poezie în Revista
Luceafãrul în anul 1960, unde eu
eram redactor adjunct.
A lucrat la Revistele Amfiteatru,
România Literarã, Luceafãrul ca
redactor ºef adjunct în perioada
1970-1972. A condus Revista
Flacãra în perioada 1973-1975. În
17 septembrie 1973 înfiinþeazã
Cenaclul Flacãra  o adevãratã
instituþie care concurã cu
ministerele de resort, dar va fi
interzis la 16 iulie 1965.
Din august 1990, poetul
editeazã Revista Vremea, apoi
Totuºi iubirea ºi, în ultimii ani
Flacãra lui Adrian Pãunescu.
Schimbãrile din 1989 au adus
ºi în activitatea sa mari schimbãri,

fiind ales în Parlamentul þãrii,
funcþie în care a fãcut mult bine
românismului, culturii naþionale ºi
colegilor creatori.
Pãunescu va rãmâne în primul
rând POET ªI PATRIOT. Poet, cu
o uimitoare forþã de creþie, care a
publicat zeci de volume de versuri:
Ultrasentimente, urmat de Mieii
primi, Fântâna somnambulã,
Istoria unei secunde, Repetabila
povarã, Pãmântul deocamdatã,
Manifest pentru sãnãtatea
pãmântului, Iubiþi-vã pe tunuri,
Jocuri comune, Într-adevãr, cu
ilustraþii de fiul sãu, Andrei
Pãunescu, Tragedia naþionalã,
Deromânizarea României, Poezii
cenzurate, Front fãrã învingãtori,
Meserie mizerabilã etc. ºi de o serie
de ontologii din propria creaþie, de
lucrãri pentru copii, ca ºi de unele
remarcabile lucrãri în prozã: Sub
semnul întrebãrii, Interviuri de
înaltã þinutã, Lumea ca lume, De la
Bârca la Viena ºi înapoi. În toate,
Adrian Pãunescu se aratã a fi un
inspirat ºi foarte talentat creator
care, aºa cum mitologicul rege
Mitas transforma în aur tot ce
atingea, transforma în poezie toate
trãirile zilnice, tot ceea ce atingea
cu imaginaþia ºi cu condeiul ce
stãpânea foaia noapte de noapte.
Din fiinþa spiritualã, poezia se
revarsã spontan ca rãºina din
trunchiul bradului, viaþã din viaþã.
Aºa se explicã imensa cantitate de
poezie autenticã, frumoasã,
emoþionantã, care e a noastrã a
tuturora, în cele circa 50 de volume
tipãrite ºi, mai ales, miile de pagini
de eseuri, articole ce s-au bucurat
de o entuziastã primire din partea
cititorilor ºi, nu în ultimul rând, din
partea studenþilor sãi de la
Universitatea Spiru Haret, unde,
dupã susþinerea tezei de doctorat a
fost încadrat prin concurs ca
profesor la Facultatea de FilosofieJurnalism (ulterior Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice), onorând prin prezenþa lui
universitatea aºa cum universitatea
l-a onorat pe el primindu-l în
rândurile sale.
Pãunescu a fost un bun dascãl
în sensul etimologic al termenului,
încrezãtor în el ºi în puterea sa de
creaþie; era un om extraordinar de
muncitor, pe diverse planuri; în
creaþia literar-artisticã, în presã, în
Parlament, în organizarea ºi
conducerea Cenaclului Flacãra,
unde a promovat mari talente
literare ºi muzicale. A fost un
generos, un om de excepþionalã
omenie româneascã, un fiu vrednic
al þãrii care n-a cerut ca numai ea
sã-i dea, ci a dat ºi el enorm de mult
þãrii ºi patrimoniului cultural
naþional.
ªi-a iubit Patria  s-ar cãdea sã
o spunem de mii de ori  ºi-a iubit
neamul, cu zãcãmintele sale de
frumos ºi bogãþii spirituale, a iubit
ºi a cinstit tot ce este românesc, fãrã
ºovinism, dar cu un naþionalism,
curat ºi nobil, cu demnitate ºi curaj
civic, luptând pentru unitatea
românilor de pretutindeni.
A fost un om odatã  cum zice
românul- din stofã bunã  lânã-n
lânã, cum definea Tudor Vianu
omul de calitate, uneori a fost un
om între oameni, al cãrui nume,
chiar dacã ploile ºi vântul l-ar ºterge
de pe crucea din cimitir, ca de pe
crucea albã de mesteacãn din
baladã, va rãmâne pe copertele
cãrþilor sale ºi în inimile românilor
pânã la sfârºitul sfârºitului.
Pânã vom publica o carte, un
eseu amplu despre Adrian Pãunescu
sã-i zicem: SÃ-I FIE ÞÃRÂNA
UªOARÃ, cãci s-a arãtat prea
lacomã ºi l-a luat prea devreme
dintre cei dragi.

Prof. univ. dr.
Ion Dodu BÃLAN

luceafãr sau un apus de lunã. În taina Poeziei,
pe care ne-a dãruit-o, se cuprind laolaltã
mãreþia, supunerea, îndoiala, umilinþa
victoriilor, spada ruptã în toate de-a
curmeziºul istoriei, arborii sparþi de vânt ºi
pasãrea cu ochi de rubin a lui Labiº, ciugulind
totdeauna prea devreme ochii marilor
vizionari.
Blestemat sã iubeascã mereu o þarã în care
nebunii clocotesc de urã, Adrian Pãunescu
ºi-a hrãnit zorile numai cu amurguri.
Adrian Pãunescu n-a murit. El este un râu
care a coborât în propriile izvoare, ca sã se
schimbe în coloanã de marmurã, alãturi de
Nichita, Sorescu, Ion Alexandru, Cezar
Ivãnescu, Grigore Hagiu, Gheorghe
Tomozei, Gheorghe Pituþ, Mircea Micu,
ajutând ca pãmântul pe care l-a iubit sã nu se
prãbuºeascã. Ei toþi fac parte dintre oamenii
care n-au murit ca sã doarmã.

Fãnuº NEAGU

Pleacã prea devreme dintre noi ºi îl vom regreta
Cu Adrian Pãunescu pleacã pentru totdeauna dintre
noi un poet, un ziarist, un profesor, un om al cetãþii, pentru
care de tânãr a ales lupta pe baricade în locul unui trai
tihnit ºi comod. De aici ºi tumultul versului, de aici ºi
francheþea articolului sãu, de aici ºi pasiunea pe care o
punea în fiecare clipã a prezenþei sale la catedrã.
Nu voi folosi, aºa cum cred cã se va folosi din
belºug în ceea ce se va scrie, formula o personalitate
controversatã. E un loc comun, o banalitate, pe care
o folosim ori de câte ori vrem sã nu spunem adevãrul
ºi, mai ales, ne este fricã sã-l spunem. ªi aceasta pentru
cã Adrian Pãunescu a avut mulþi, foarte mulþi, aº
îndrãzni sã spun nenumãraþi oameni, care au crezut
în el, care l-au citit, strãduindu-se sã aibã în mânã
noul sãu volum de poezie, urmându-l pe stadioane
dupã ce se bãtuserã sãptãmâni ºi sãptãmâni ca sã
poatã avea un loc, ascultându-l ori de câte ori apãrea
la un post de televiziune, dupã cum au fost ºi sunt
atâþia care nu l-au iubit, care se înnegresc la faþã doar
când îi aud numele. Unii dintre ei au aparþinut
categoriei invidioºilor, alþii celei a conformiºtilor, alþii
au vrut sã-ºi facã din atitudinea antipãunescu o
profesie rentabilã. Pentru unii era de ajuns sã rosteºti
un cuvânt împotriva lui sau mãcar sã þi se vadã pe
muºchii feþei un semn de dispreþ ca sã þi se dea dreptul
la un permis de intrare în lumea snobilor.
Adrian Pãunescui a fost el ºi numai el. Aºa se face
cã de tânãr a devenit cel mai citit poet contemporan.
Am auzit aberaþia colportatã de unii din neºtiinþã, de
alþii din prostie agresivã cã tirajele cãrþilor sale erau
impuse, cã vânzarea lor era forþatã, prin cine ºtie ce
procedee administrative. Am fost unul dintre editorii
sãi ºi am datoria moralã sã spulber aceste inepþii.
Tirajele volumelor sale erau subdimensionate.
Mãsurile care se luau întotdeauna erau de a se limita
cererea publicului, de a se restrânge circulaþia cãrþilor
sale. Între solicitãrile pieþei, ca sã mã exprim într-un
limbaj curent, ºi ceea ce se tipãrea, sau, mai bine zis,
ce se dãdea voie editurilor sã se tipãreascã era un mare
decalaj. Niciodatã nu reuºeam sã ne apropiem de
numãrul de exemplare pe care cititorii le cãutau.
Explicaþia se aflã în faptul cã de la un moment dat,
foarte de timpuriu chiar, poeziile lui Adrian Pãunescu,
interviurile lui Adrian Pãunescu, articolele lui Adrian
Pãunescu spuneau adevãruri. Mergeau la inimile
oamenilor, se întâlneau cu gândurile, simþãmintele ºi
durerile lor, el dãdea glas unor nemulþumiri colective,
avea curajul sã versifice sau sã spunã într-un articol
ceea ce toþi gândeau. Chiar dacã unii - ºi m-am numãrat
printre aceºtia spunându-i direct ce credeam atunci când
discutam volumele înainte de publicare  vedeau cã nu
totdeauna tumultul indignãrii se convertea pe deplin în

imagini, sau putea sã fie spus în mai puþine strofe. Dar,
acestea sunt opþinuni personale fireºti ori de câte ori te
apropii de un univers liric aºa cum poezia noastrã nu
mai întâlnise pânã acum.
Scriu aceste rânduri sub povara necruþãtoarei veºti
 n-au trecut nici cinci ore de când inima nu l-a mai
ascultat  ºi ºtiu cã n-am sã pot spune tot ce ar trebui
spus despre Adrian Pãunescu. Pentru cã a fost ziarist
nãscut nu numai pentru scrisul sãu, ci ºi prin construcþia
publicaþiilor la care a lucrat ºi pe care le-a întemeiat.
Când se va scrie cu obiectivitate ºi nu cu ura comandatã
de meschine interese profitabile se va vedea cât a fãcut
Adrian Pãunescu pentru promovarea valorilor naþionale
clasice ºi contemporane, cu câtã demnitate a apãrat acest
crez al vieþii sale. Câþi dintre intelectualii vechii
generaþii ºi-au gãsit, înainte de 1990, în persoana lui
omul care le-a promovat opera, le-a adus în prim plan
personalitatea, le-a înmânat premiile revistei
Flacãra Iar când, dupã 1990, a pornit tãvãlugul
distrugerii tradiþiei româneºti, glasul lui s-a ridicat ferm,
fãrã nicio teamã în apãrarea celor ce au marcat prin
opere nemuritoare existenþa noastrã ca popor.
ªi câte n-am putea spune acum. Dar ne oprim
pentru cã emoþia ne biruie. Nu înainte de spune cã
asupra lui s-au pogorât în ultimii douãzeci de ani
cuvinte grele pornite din aºa zisa sa situaþie de poet
de curte, oficial, întreþinãtor al cultului personalitãþii.
Cei mai mulþi dintre cei ce-i imputau toate cele
amintite în timpul în care Adrian Pãunescu se lupta ,
au stat cuminþi, în banca lor, fãcând lungi cãlãtorii
prin strãinãtate, unde poposeau cu anii, profitând direct
sau indirect de tot ce el obþinea pentru breasla
scriitorilor. ªi nu numai. Ca sã cucereascã ce a cucerit,
ca sã spunã tot ce vroia sã spunã, a trebuit sã aducã ºi
lauda. A trebuit sã facã ºi concesii, a trebuit sã facã în
aºa fel încât sã-l neutralizeze pe cel de sus.
Dar în balanþa adevãrului se va vedea cã ceea ce
rãmâne este lupta lui Adrian Pãunescu, este curajul
lui Adrian Pãunescu, este sensul pozitiv al unei vieþi
dãruitã tuturor: României.
Noi pierde, în acelaºi timp, un coleg care a ºtiut
sã comunice ºi sã transmitã studenþilor ideile preþioase
ale continuitãþii româneºti, sã-i facã sã viseze în faþa
a ceea ce a dat mai bun ºi mai frumos aceastã þarã. De
aceea îl ascultau ºi îl iubeau.
Pleacã prea devreme dintre noi ºi îl vom regreta.
Acum el nu mai poate sã scrie ºi nici sã vorbeascã.
Noi avem datoria sã scriem ºi sã vorbim despre el, cu
toatã obiectivitatea ºi sã-i restituim locul însemnat pe
care l-a avut, îl are în cultura noastrã contemporanã.

Valeriu RÂPEANU

Adrian Pãunescu a fost la fel ca
fratele sãu de credinþã poeticã, Nicolae
Labiº, buzduganul unei generaþii.
El a trãit prin poezie ºi pentru
poezie. Tot ce a fãcut în gazetãrie
ºi în viaþa publicã are un izvor unic,
torenþial, total: Poezia.
Fie-mi îngãduit sã-i parafrazez
uºor un vers: Eu sunt bolnav de
dumneavoastrã, Poezie.
Sigur cã l-am cunoscut bine pe
Adrian Pãunescu. Nu pot spune cã am
fost prieteni foarte apropiaþi, n-are
nici un rost sã invoc astãzi amãnunte
din întâlnirile mele cu el. Un lucru
esenþial, însã, vreau sã spun: l-am
admirat fãrã rezerve pentru marele lui

talent, pentru scânteia lui genialã cu
care a dinamizat pe oamenii tineri din
þara asta.
O amintire, totuºi, notez fugar: în
urmã cu câþiva ani lângã amfiteatrul
Facultãþii de jurnalisticã de la Spiru
Haret, pe scãri, a început un dialog al
profesorului Adrian Pãunescu,
declanºat spontan între el ºi studenþi.
În câteva minute s-a umplut pânã la
refuz tot spaþiul. A fost ºi un profesor,
un mentor magnetizant.
O generaþie îºi coboarã
steagurile în bernã.
Prezenþa lui fizicã s-ar putea sã
nu mai fie atât de pregnantã peste
ceva timp.

Dar vocea lui, dar felul sãu de
a-ºi spune ºi a-ºi trãi poemele va
rãmâne ca o matrice a culturii
contemporane.
Am senzaþia cã ne-am împuþinat
mult, cã ne cutreierã un gol aproape
cosmic.
El se aºeazã între sfinþii poeþi
ai generaþiei mele: Nichita, Ioan
Alexandru, Grigore Vieru.
Dumnezeul sã-l odihneascã pe
neobositul, pe torenþialul, pe omul
mare, blând ºi bun care a fost Poetul
Adrian Pãunescu!

Nicolae Dan FRUNTELATÃ

SPRE STELE,
LÂNGÃ LUCEAFÃR
5 noiembrie 2010. O zi
neobiºnuit de caldã de toamnã
târzie. Pânã ºi cãlãtoarele ºi-ar mai
fi amânat plecarea. Dar sufletul
Poetului a bãtut din aripi ºi a pornit
în zbor cãtre astre. Inima sa a fost
prea greu încercatã de atâta iubire
ºi de atâta suferinþã pentru a mai
putea sã reziste. În orele dimineþii,
flacãra pãmânteanã, vizibilã, a
inimii lui Adrian Pãunescu s-a stins.
Dar opera sa, în care a trecut flacãra
sufleteascã a minþii ºi a inimii sale,
începe sã treacã în veºnicie.
Este, înainte de toate, opera unui
mare poet, genial prin amploarea,
varietatea
ºi
originalitatea
universului sãu poetic, care aºteaptã
încã un istoric al literaturii române
de aceeaºi vastã cuprindere. De la
poezia de dragoste (Liber sã sufãr ºi
multe altele) ºi pânã la poezia
patrioticã (Istoria unei secunde,
Pãmântul deocamdatã ºi multe
altele), în care a trãit o varietate de
sentimente ºi pentru care a gãsit noi
forme de expresie, poetul a vibrat la
toatã ,,corola de minuni a lumii,

iubind, cum zicea Blaga, ,,ºi flori ºi
ochi ºi buze ºi morminte. Nu o datã,
a logodit lirica intimã ºi lirica
patrioticã, pe urmele lui Nicolae
Labiº, ,,albatrosul ucis care a
deschis calea poeziei înnoitoare a
generaþiei ºaizeciste.
A fost, este, rãmâne ºi un
publicist strãlucit, un polemist
redutabil, un prozator inedit în
peisajul literaturii române (Mãºtile
însângerate), un eseist percutant
(De la Bârca la Viena ºi înapoi).
S-a remarcat ºi ca fãuritor de
gazete ºi gazetari, de promotor ºi
conducãtor al celebrului cenaclu
,,Flacãra, de descoperitor ºi
susþinãtor de talente în domeniul
muzicii folk.
Artist-cetãþean, rãmâne ºi
exemplul sãu de om al cetãþii, de
om politic devotat binelui public,
plin de curaj în divulgarea
nedreptãþii ºi promovarea dreptãþii,
de patriot român care suferã de
suferinþa neamului sãu.
Cei care am avut privilegiul
sã-i fim colegi la Universitatea

Spiru Haret, la Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism, apoi la
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii publice, l-am
cunoscut ºi în calitatea sa de
profesor universitar care, cu ºtiinþã
ºi pasiune, i-a apropiat pe studenþi
de literatura naþionalã ºi universalã.
O altã ipostazã ce ne rãmâne în
memorie este ºi aceea de actor
recitator al propriilor creaþii poetice
sau al multor texte ale confraþilor
sãi. Îi plãcea îndeosebi sã recite în
românã ºi în englezã poezia
domnului Eminescu Odã în metru
antic.
Clasic în viaþã ºi în eternitate,
domnul Adrian Pãunescu ne
lumineazã de acum încolo de lângã
Luceafãr, alãturi de colegii sãi de
generaþie, cu care alcãtuieºte una
din cele mai frumoase constelaþii
ale liricii româneºti: Nichita
Stãnescu, Marin Sorescu ºi Ioan
Alexandru.

Prof. univ. dr.
Ioan N. ROªCA

NEMURITOR
LA ZIDUL MORÞII
Încerc sã scriu câteva rânduri
despre Prof univ dr Adrian
Pãunescu, dar sunt rãvãºit ºi-mi
tremurã sufletul ºi mâinile.
Cuvintele se rãtãcesc ºi nu mai vin.
Poetul, jurnalistul, omul politic ºi
dascãlul Adrian Pãunescu pleacã
dintre noi prea devreme ºi nedrept
ºi ne lasã o regretabilã povarã. Am
fost colegi la Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice a Universitãþii Spiru Haret.
A predat, cu pasiune ºi aleasã þinutã
ºtiinþificã, cursul Cultura ºi massmedia bazat pe texte fundamentale
ale culturii române. A format cu
generaþii de studenþi la Universitatea
Spiru Haret. Credea în ºansa
învãþãmântului particular. Ne
consultam înaintea intervenþiilor
sale publice pe aceastã temã ºi s-a
luptat cu neînduplecare pentru
adevãrul Universitãþii Spiru Haret
în campaniile duse împotriva ei.

Ne-am cunoscut cu zeci de ani
în urmã ca ziariºti, când ne
întâlneam cu prilejul unor acþiuni
ale breslei. Da, am jucat ºi fotbal
împreunã cu ocazia meciurilor
echipei revistei Flacãra, pe care
o conducea, din campionatul
redacþiilor de presã ce se organiza
pe atunci de sindicatul jurnaliºtilor.
Fotbalul era pentru el o mare
iubire ºi l-a promovat. Nimic din
ceea este omenesc nu i-a fost strãin.
Pãrea impozant ºi distant. De
aproape însã iradia omenie ºi
blândeþe. Avea un zâmbet larg ce te
cucerea ºi ochi frumoºi, vii, de un
albastru senin care îþi transmitea
încredere ºi speranþã. Te cunoºtea
ºi te aprecia din priviri. Avea un
simþ deosebit al umorului ºi asculta
cu plãcere glumele colegiale. Avea
o memorie fenomenalã, recita ºi
versifica cu o forþã pe mãsurã. Era
un om spectaculos ºi crea spectacol.

Se adresa oamenilor cu simplitate
ºi pe sufletul lor ºi va rãmâne în
amintirea celor care l-au apreciat
pentru mãiestria creaþiei sale, pentru
pledoaria sa constantã pentru
valorile naþionale. Ca un mare
patriot.
Dispariþia lui Adrian Pãunescu
este de neînlocuit. A fost o
personalitate uriaºã ºi unicã, un
geniu, ºi va rãmâne nemuritor în
istoria culturii noastre. Te poþi
raporta la el în chip ºi fel dar nu-l
poþi ocoli ºi uita.
Nu pot sã închei decât cu
versurile marelui dispãrut: De ce
sã-þi spun la revedere Adio
drepturile îºi cere.
Adio ºi Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace.

Prof. univ. dr.
Pamfil NICHIÞELEA

Desculþ în Agora
... În clipele acestea lungi de
trecere a lui Adrian Pãunescu din
lumea aceasta pe lumea cealaltã, mã
întreb insistent care ar fi cuvântul
ce ne rãmâne, cuvântul icoanã al
sãu. Mi se aºterne de la sine unul în
faþa ochilor, un cuvânt scurt dar cu
multe ºi lungi desfãºurãri de fapte,
pe care-l tot verific înainte de a-l
propune: respect. ªi asta pentru cãmi vin în minte marii contestatari
ai lui ºi ai lumii lui, acele rapoarte
pentru condamnarea comunismului,
acele istorii ale literaturii române
(avem, slavã Domnului, câteva,
putem alege)  critice atât de aspre
ale ultimei jumãtãþi de secol. Chiar
ºiu acestea, pe Adrian Pãunescu îl
respectã, îi acordã pagini întregi de
analizã captivantã. Ce e mai
frumnos decât sã te respecte
adversarii tãi, sã-þi faci, aºadar, din
duºmani  adversari de idei?!
Iar acest respect nu e de azi, de
ieri; în ceea ce-l priveºte, e de
totdeauna. El a fãcut din sinceritate
o dimensiune publicã, o trãsãturã a
personalitãþii. Sincer este omul cu
sine însuºi, în intimitate, în tainã
fizicã oarecum. Cuvântul latinesc
vine de la sine cera, fãrã cearã,
fãrã fard  pe când celãlalt termen,
personalitate, vine de la persona,
care înseamnã mascã, prototip, idee.
Este imposibilã o mascã sincerã,
intimã  dar o sinceritate
personificatã se poate, iatã, prin
marii oameni care stau neclintiþi în
cuvânt. Discursul sãu, argumentele
 ºi modul de a le da viaþã  sunt
suflet omenesc oglindindu-se în
omenescul din jur, sunt ale lui ºi ale
tuturor celor pentru care vorbeºte.
Au, însã, ceva de dincolo de
omenesc în ele, o inflexibilitate pe
care doar adevãrul o presupune, de

care sufletul se teme. Îmi vine în
minte o expresie recurentã a
discursului sãu: în forul meu
interior spunea deseori Adrian
Pãunescu (o datã sau de douã ori
citându-l pe Victor Petrini,
personajul lui Marin Preda). Ce
înseamnã, ce poate sã însemne asta?
Forul este piaþa publicã, agora
cetãþii. Adrian Pãunescu ia agora ºi
o mutã în sufletul sãu, el este cu sine
însuºi aºa cum este cu ceilalþi, în for.
Acesta este, cred, izvorul
respectului de care s-a bucurat.
Iar pentru noi, ceilalþi, respectul
de care a fost înconjurat Adrian
Pãunescu în timpul vieþii vii a
însemnat demnitate. În momentele
grele ale umilinþei colective, ale
minciunii generalizate, ale
prefãcãtoriei: faptul cã el era
respectat ne îndreptãþea sã ne
regãsim demnitatea. Nu mai mult
decât atât  dar nici mai puþin. Poate
am fost uneori flãmânzi, dar demni
pentru cã el ne vedea: poate
flãmânzi de dreptate, poate
flãmânzi de frumos, poate de
adevãr. Poate am fost uneori
desculþi. Cu el am fost, însã,
desculþi în Agora.
Nu se poate uita lupta sa
exemplarã pentru apãrarea profesiei
de jurnalist, pentru apãrarea
instituþiei noastre în vremuri de
rãstriºte. Noi, colegii sãi de la
Facultatea
de
Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice din
cadrul Universitãþii Spiru Haret,
care am þinut împreunã cu el
liturghia ideii naþionale, nu ne
despãrþim de Adrian Pãunescu 
ci vom împãrþi împreunã cu numele
lui spaþiul nostru sufletesc, vom
cultiva demnitatea pentru a-i pãstra
respectul pe lumea aceasta.

Dacã ar fi de-ajuns Iubirea...

Adrian Pãunescu a pãºit în Marea Trecere...
Poetul este pasãrea Phoenix, renãscând veºnic din propria cenuºã.
Slova sa glãsuieºte cu sfinþenie în inimile tuturora. Poezia lui este
înflãcãratã mai ales în sens liric prin trãire ºi simplitate, dar ºi epic, ca
atitudine ºi avânt. Ea are impact asupra publicului larg, aprinde sentimente
ºi stârneºte reacþii. Versurile lui cântã ºi joacã de cu zori ºi pânã seara pe
corzile iubirii.
Maestrul este solar în cultura românã modernã. El a creat ºi a
înnobilat manifestarea culturalã, a luminat valori, a promovat talente,
Prof. univ. dr. N. GEORGESCU, care au orbitat în jurul sãu. Adrian Pãunescu s-a bãtut pentru culturã cu
decanul Facultãþii de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice puterea tigrului.

Profesorul, de þinutã academicã, impresiona prin cunoºtinþe ºi
pasiune. A format generaþii de studenþi la Universitatea Spiru Haret.
Ca profesor, coleg ºi jurnalist, el a susþinut cu energie un jurnalism
fundamentat pe culturã ºi umanism. Adrian Pãunescu s-a bãtut pentru
educaþie ºi pentru Universitatea Spiru Haret în vremuri de restriºte, cu
dârzenia bursucului.
Senatorul a ºtiut sã-ºi gãseascã drumul în politicã ºi sã reziste în bãtaia
vânturilor, traversând mlaºtinile ºi luminiºurile în astfel de vremuri tulburi.
El a apãrat valorile naþionale cu impetuozitatea armãsarului sãlbatic.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Prof. univ. dr. Mircea ITU, Londra
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ªI TOTUªI EXISTÃ IUBIRE
Nu fi supãrat, Maestre!
Poeþii nu mor niciodatã!
L-am cunoscut pe Maestrul Adrian Pãunescu de mult, de la televizor.
În casa noastrã se vorbea cu admiraþie despre poeziile sale, despre curajul
ºi patriotismul sãu, despre frumuseþea întâlnirilor de la Cenaclul Flacãra.
Peste ani l-am avut ca profesor la facultate. Zilele de marþi (cãci marþea
de obicei erau fixate cursurile sale) erau cele mai aºteptate ºi printre cele
mai frumoase zile din sãptãmânã. Amfiteatrul era plin de studenþi iar
pentru locurile din faþã se purtau adevãrate tratative între colegi. Toþi
doream sã-l simþim cât mai aproape, sã-l vedem în toatã mãreþia lui, sã-i
auzim vocea inconfundabilã ºi sã-i ascultãm cuvintele care trezeau fiecare
pãrticicã de carne din trupul nostru fraged. Cu barba sa albã, ca un Socrate
modern, cu ochi curioºi ºi fruntea gânditoare, ne sfredelea privirile ºi ne
deºtepta parcã dintr-un somn de moarte. Îi plãceau polemicile studenþilor
ºi ne împãrtãºea cu plãcere din izvorul nesecat al cunoºtinþelor sale. Nu
avea nevoie de microfon, cãci vocea sa de bariton pãtrundea pânã departe
ºi întotdeauna am crezut cã acest CINEVA este CEVA, cã acest OM este
SUPRAOM, cã acest POET este GENIU.
Ne scotea din vremelnicul cotidian ºi îi dãdea vieþii importanþã. Prin
gestica sa aveam impresia cã fixa cuvintele cu mâinile nu în eter, ci direct
în sufletele noastre plânse, abãtute ºi dornice de împlinire. Ne insufla
patriotismul în sânge ºi ne emoþiona pânã la lacrimi. La cursurile sale ne
bucuram ºi ne întristam deopotrivã ºi am fi dorit, asemeni lui Faust, sã-i
cerem clipei sã se opreascã în loc. El a iubit valorile ºi ca un poet adevãrat
a scris pânã la final.
Vestea morþii sale, primitã în dimineaþa de 5 noiembrie, a umbrit
frumuseþea soarelui de afarã. Pe moment nu am putut spune nimic. Nu sa gãsit încã nimeni care sã fi inventat cuvântul potrivit pentru a exprima
o astfel de durere. În tot acel timp, în care se lupta pe patul de spital, ca
inima sã nu i se opreascã din iubire, am crezut cu toatã convingerea cã se
va întâmpla o minune, dacã asta va dori; cã acolo Sus, ar putea da un
ordin, ar putea da ceva, sã mai poatã întârzia, plecarea sa dintre noi.
Flacãra lui Adrian Pãunescu nu s-a stins. Ea va continua sã ardã în
inimile tuturor celor care i-au citit poeziile, l-au cunoscut ºi l-au iubit.
Spre pragurile absolute, când viaþa cerne darul ei,
Chiar dacã suntem oameni simpli, meschini, cuminþi sau paralei,
Ne ducem toþi, cãci nemurirea nu-i o licoare inventatã,
Dar nu fi supãrat, Maestre! Poeþii nu mor niciodatã!
Dumnezeu sã te odihneacã în pace!

Asist. univ. drd. Aniþa Vulcan GRIGORIU,

Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Seara Poetului
Chiar era searã. Sã tot fie un an
plin de-atunci
Marþi seara, Poetul þinea
obiºnuitul curs în amfiteatru. Cu o
zi înainte l-am sunat cu oareºce
timiditate în vederea unei întâlniri.
La telefon m-a-ntâmpinat o voce
nãvalnicã ºi fãrã vicleºuguri. M-a
invitat cordial la cursul domniei sale.
A doua zi, studenþii nãvãliserã
devreme în amfiteatru ºi-l aºteptau
în liniºte. Odatã ajuns, am ocupat
un loc în adâncul sãlii. La un
moment dat, Poetul îºi face apariþia
agale ºi majestuos, iar sala se ridicã
în replicã sã-l salute. Era prima datã
când îl vedeam ºi-l auzeam în toatã
puterea cuvântului. La un moment
dat un amfiteatru întreg se ridicã.
Momentul a fost unul emoþionant
sã vezi cum în zilele noastre 
exagerat de cool  tinerii, cu de la
sine voinþã, fac gestul-ritual de
întâmpinare a profesorului. Poetul
Adrian Pãunescu degaja acel aer
specific al unui Magistru, iar tinerii
îl receptau în consecinþã.
Retor înnãscut, erudiþia sa se
revãrsa dionisiac peste auditoriul
încântat. Memoria ºi vocea, douã
atuuri straºnice ale Profesorului,
realizau o simfonie doctã. Nu am
întâlnit pânã la domnia sa un spirit
enciclopedic în ceea ce priveºte
literatura cultã, dar mai ales popularã,
cu precãdere din spaþiul sud-est
european. Filologia, lingvistica,
istoria ºi critica literarã se întâlneau
dezinvolt în discursul domniei sale,
însã ceea ce prima era filtrul
scriitorului, a literatului care le
expunea într-o cheie personalã
inconfundabilã.
Vocaþia, onestitatea ºi vioiciunea
intelectualã ale Profesorului erau
rãsplãtite de învãþãcei cu reacþii
dintre cele mai vii. Se fãcea carte,
dar se ºi râdea sãnãtos la cursurile
domniei sale ºi uneori se lãcrima

franc. Spontaneitatea inteligentã era
cultivatã din plin de cãtre Magistru,
iar studenþii simþeau în asta un
privilegiu.
Finalul cursului a fost scãldat
într-un ropot de aplauze pentru o
recitare din Eminescu ºi a dat sã
plece uºor spre uºã. M-am furiºat
pe holuri sã mã prezint:
- Bunã seara!
- A dumneata eºti cel de la
telefon
Mi-a întins cãlduros mâna cu un
surâs blajin. Am discutat aºa alene
pânã la maºinã ºi mi-a zâmbit
pãrinteºte. Nimic din apanajul
celebritãþii nu s-a interpus între noi
spre stupoarea mea. Nu mi-a lãsat
impresia vreunei mãºti de serviciu.
Am simþit cum la coborârea scãrilor
s-a sprijinit niþel de umãrul meu
între douã sfaturi bãtrâneºti. În rest,
mi-a zis sã fiu liber în toate cele
I-am mulþumit  uºurat dupã
întâlnirea cu marele Poet social
naþional de dupã Arghezi, conform
criticilor literari ªerban Cioculescu
ºi Eugen Simion  ºi, onorat de
întâlnire, nu ºtiam cât de mult i se
potriveau versurile poetului indian
Rabindranath Tagore:
Poete, se-apropie seara; îþi
încãrunþeºte pãrul
Auzi în visãrile tale singuratice
chemarea de dincolo?
E searã  spuse poetul  ºiascult, cineva poate strigã din sat,
Cu toatã ora târzie ( )
Unii au lacrimi ce þâºnesc la
lumina zilei, iar alþii  lacrimi
ascunse în întuneric.
Toþi au nevoie de mine ºi eu nu
am timp sã cuget la viaþa de dincolo.
Am vârsta tuturor, ce-mi pasã
dacã îmi încãrunþeºte pãrul!
Aceasta va fi fost sã fie
întâlnirea mea cu Poetul Adrian
Pãunescu.
ªi a fost searã

Asist. univ. drd. Marius ION

Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Marelui poet
Cortina vieþii tale cade, iar alta se ridicã! Dar mãreþia ta, Maestre, nu
abdicã!
Ai fost printre noi un imens privilegiu, iar acest lucru nu se poate
învãþa la niciun colegiu
Ai vibrat prea profund pentru plebea rebelã ºi-ai creat lumea ta nebunã
ºi fidelã
Slovele tale dumnezeiesc închegate, vor domni etern peste
suflete-ndurerate
Geniul tãu mistuitor nu poate sã piarã, în contul atâtor generaþii
de-ocarã
România ta dragã va fi pretutindeni cu tine, acolo unde vei vrea ºi-þi
va conveni!
Dã lumii de ºtire c-ai plecat cãlãtor în cel mai lung periplu creator
Prea marcatã pentru multe cuvinte, nu pot decât sã mulþumesc Cerului
cã am fost printre acei 4.000 de miºei într-o salã de sport din Vâlcea
anului de graþie 1984 unde niciun ac nu-ºi mai gãsea locul. Handbalul
înflorea în oraºul de pe malul Oltului, iar echipa Chimistul îºi trãia întâiul
moment de glorie în Cupa IHF. O arenã în clocot a scandat neîncetat, peale sale versuri de neuitat: Sã batã Vâlcea, sã batã! Sã batã Vâlcea, Vâlcea,
Vâlcea pentru noi! ªi a bãtut, Maestre, împreunã cu membrii Cenaclului
Flacãra, aºa cum bate toatã Vâlcea ºi acum ºi mereu!
Apoi, ca olteancã ce sunt, am trãit mai intens decât vârsta mea fragedã
de-atunci, dar asemeni milioanelor de fani de pe stadione ºi de pretutindeni,
meciurile Craiovei Maxima, Oltenia eterna Terra Nova. A marcat generaþii
întregi cu versurile sale, ne-a semãnat în vine poezia, ne-a fãcut cu mult
mai patrioþi, iar folk-ul a ajuns muzicã de alint.
Destinul a mai vrut sã îl cunosc, direct, la ani distanþã, pe poetul
sclipitor ºi nepreþuit, pe acest român neîncetat. Ca tânãrã jurnalistã la
Sportul Românesc ºi, mai apoi, la Tele 7abc, am savurat fiecare cuvânt ºi
fiecare gând, fiecare sfat sau criticã binevenitã în memorabilele sale
ºedinþe din sediul de pe Brezoianu sau de la Piaþa Presei Libere. Dupã ce
a reuºit sã-l convingã pe Regele Hagi sã revinã la naþionalã, într-o emisiune
în direct la Tele 7abc, mi s-a pãrut cã poate muta ºi munþii din loc, nu
numai istoria...

Georgiana MECU

Adrian Pãunescu la graniþa dintre lumi
Vreau moartea sã vinã sã lupte cu mine
 Eu sunt cineva, moartea e oarecine
Adrian Pãunescu a început
vineri dimineaþã  tristul drum de
dincolo de ºoaptã. Adrian
Pãunescu s-a aflat pentru câteva zile
la graniþa dintre lumi, a luptat cu
moartea mai mult decât oricine. Nu
degeaba poetul spunea Vreau pe
acest pãmânt / Sã mã luaþi cu toþii
drept ceea ce sunt,/ Acum observ cât
e de greu,/ Sã vã arãt cã eu sunt
eu. ªi viaþa ºi moartea lui Adrian
Pãunescu au fost speciale. A fost
destinul unui om ales, unui om
binecuvântat de talent, o viaþã cu
urcuºuri ºi coborâºuri abrupte, ca
într-un cântec care îi plãcea foarte
mult poetului în lumea plinã de
urmãri/ Eu sunt un om pe niºte
scãri/ În sus ce e, în jos nimic/ În
jos ce e, în sus nimic. Într-adevãr
în jos ºi în sus nu e nimic, ºi þara ºi
literatura ºi-n sus ºi-n jos sunt azi
nimic fãrã Adrian Pãunescu.
Am sperat pânã în ultima clipã
cã Dumnezeu va amâna decizia
finalã. E foarte greu sã vorbeºti
despre Adrian Pãunescu la trecut, e
foarte greu sã fii obiectiv. Când
vorbeºti despre Adrian Pãunescu,
nu poþi fi decât subiectiv. În primul

an al meu în Învãþãmântul
universitar am primit cãteva ore de
seminar la Mass media ºi cultura,
cursul predat de Adrian Pãunescu
la Facultatea de jurnalism,
comunicare ºi relaþii publice. Mi sa pãrut atât de mult, de necrezut
pentru un absolvent de Litere. Nam avut niciodatã curaj sã mã duc
sã mã prezint. Mereu mi s-a pãrut
cã va fi timp.. Ne-am întãlnit tãrziu,
la un curs ºi apoi la un eveniment
de presã. De fiecare datã mi-a
transmis o blândeþe fãrã margini. Lam simþim ca pe cineva din familie
pentru cã nu ºtiu de ce avem
impresia cã poeþii sunt ai noºtri, cã
îi cunoaºtem, cã ne aparþin. Dar nu
toþi suntem atât de norocoºi.
De când am aflat vestea durã a
morþii poetului, îmi trec prin minte
frânturi de poezie ºi-mi dau seama
cã mai vine totuºi liniºtea, mai
vine/ din ochii noºtri mai rãsare
luna ºi trebuie sã recunoaºtem cã
Adrian Pãunescu e în fiecare din
noi. Dacã mãcar o datã sufletul a
vibrat fie doar la un singur vers,
atunci toþi îi suntem datori mai mult
sau mai puþin lui Adrian Pãunescu

Legendele nu mor
Una dintre personalitãþile
culturale româneºti ale ultimelor
decenii, poetul Adrian Pãunescu, a
încetat din viaþã, vineri, 5 noiembrie
2010, lãsând în urmã nu doar o
activitate literarã de o prolificitate
incontestabilã, dar ºi imaginea unui
personaj destul de controversat al
vieþii noastre publice. Celebrul
creator al Cenaclului Flacãra, prin
intermediul cãruia au fost lansate
multe nume ale muzicii româneºti,
cunoscut, pe de o parte ca favorizat,
dar ºi drept acuzat al regimului
comunist, Adrian Pãunescu a reuºit,
încã din timpul vieþii, sã se
înconjoare cu o aurã de legendã,
transformându-se treptat într-o
figurã pe jumãtate mitizatã. În acest
portret mentalitatea colectivã
proiecteazã, îngroºând, câteva
aspecte definitorii care, cel puþin în
viitorul apropiat, îl vor plasa în
spaþiul nemuritorilor.
Adrian Pãunescu se contureazã
ca o figurã dublu definitã, laudele
fiind, de multe ori, pe mãsura
criticilor care i s-au adus. Se naºte,
atunci, întrebarea: pânã la urmã, din
tot ceea ce a reprezentat un astfel
de om  ce va rãmâne? Cu
certitudine, imaginea lui va fi
pãstratã în memoria generaþiilor
viitoare, care, în virtutea unor
eterne, dar stranii legi ale selecþiei,
va imortaliza, stilizând, un portret
mai mult sau mai puþin îndepãrtat
de ceea ce, în realitate, a fost omul
ºi artistul.
Dar pentru cã toate cele ale
lumii acesteia se ºterg la un moment
dat, ceea ce dureazã incontestabil
este dãruirea, chemarea cãtre zona
înaltã a spiritului cãtre care foarte
puþini dintre noi au acces. ªi asta
cu atât mai mult cu cât, deschiderea
ºi, în definitiv, harul cu care a fost
înzestrat un astfel de om, îl
determinã ºi îl înlesneºte pe al
altora.
Adrian Pãunescu a arãtat cã
poezia este pretutindeni, cu condiþia
sã existe deschidere poeticã spre
receptarea ei: Poetul trece printre
lucruri cu o privire imprecisã / ºi
simte-n el vinovãþia de-a nu putea
deosebi / o stea din cer, de o ulcicã,
de pe pãmânt, sau de-o caisã / ºi
aflã azi cã viciul ãsta e semnul
marii poezii. El devine o dovadã
vie a ceea ce înseamnã credinþa în
forþa copleºitoare a creaþiei, în tot
ceea ce înseamnã destinul întru
continuã devenire a omului, într-o
lume care se pierde din ce în ce mai
mult într-o derivã sufleteascã poate
fãrã precedent.
Dacã în urmã cu un secol
Dostoievski afirma cã, pânã la
urmã, frumosul va salva lumea,

cel abia plecat dintre noi a subscris
acestei minunate intenþii salvatoare:
poate nu mereu, poate rãtãcind
uneori drumul, dar neuitând
niciodatã care este calea de urmat.
Astfel, dacã se poate aduce
necondiþionat un omagiu lui Adrian
Pãunescu, acesta va fi dedicat
capacitãþii adeseori uluitoare de a
valorifica o înzestrare excepþionalã,
aceea prin care, aºa cum el însuºi
simte ºi spune poetul e totalitate,
nu-i rezultat definitiv, / tot ce sentâmplã îl atinge ºi îl atinge ºi ce
nu e, / el, cauzã fãrã de þintã, el,
scopul fãrã de motiv, / de partea
celor fãrã parte, minoritate
amãruie.
Adrian Pãunescu face parte ºi
din categoria acelor creatori în cazul
cãrora propria lor viaþã devine o
operã în sine, cu pasaje mai bune
sau mai puþin reuºite. Dacã în
ultimul timp opera sa a ajuns sã fie
neglijatã în favoarea aspectelor
existenþei efective, asta nu este
decât efectul unui fenomen general
prin care, de la un punct încolo,
biografismul (cu aspectele lui cele
mai inedite, dar ºi cele mai...
suculente) este speculat intens. Se
întamplã astfel, ca mulþi dintre
reprezentanþii tinerelor generaþii sã
nu mai ºtie aproape nimic din ceea
ce a însemnat Pãunescu poetul. La
fel de firesc va fi ºi fenomenul
filtrãrii ulterioare prin care va trece
personalitatea acestui mare creator,
atunci când multe dintre umbrele
trecutului se vor cerne, iar ceea ce
va rãmâne va fi, fãrã îndoialã,
splendoarea incontestabilã a unor
versuri ca: În creier mi se stinge
blând cuvântul, / Impulsurile-mi
dorm în ºei, pe cai, / Pe buze-mi cad
reflexe moi, de rai, / Dar simt în osul
meu urcând pãmântul.
Criticul contemporan american
Harold Bloom menþiona în lucrarea
sa, Canonul occidental, cã rolul
unui creator autentic este acela de
a ne pune, prin opera lui, faþã în faþã
cu propria noastrã mortalitate.
Plecând de la o astfel de observaþie,
se poate spune cã, deºi Adrian
Pãunescu ne-a parãsit într-o
frumoasã zi de noiembrie, opera lui
 adicã tot ceea ce ne-a dãruit mai
preþios  începe o nouã viaþã. O
viaþã în care omul se eternizeazã în
absolut, vorbindu-ne, acum ºi
întotdeauna, atât de departe ºi atât
de aproape, de sub jocul de lumini
al altor constelaþii, amintindu-ne
mereu cã, pentru a fi noi înºine
trebuie sã iubim, sã credem, sã dãm
viaþã unor idei.

Asist. univ. drd.
Cristina SCARLAT

Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Profesorul a plecat
Astãzi, când vãd cã o întreagã
þarã îl plânge pe Adrian Pãunescu,
unii omagiindu-l, alþii înjurându-l în
continuare, îmi pun o întrebare:
generaþia cool, care suntem noi,
avem binefacerea pe care a avut-o
generaþia-n blugi?! Noi avem un
Adrian Pãunescu?
Mãrturisesc cã am fost mai atent
la ce se clama la tribune sonore
împotriva Poetului, decât la cele ce
se spuneau mai ºoptit, cu decenþã,
cu cunoaºtere. Am preluat, ºi nu
cred cã sunt singurul, pe
nemestecate, aprecieri nefavorabile.
ªi am refuzat sã-l cunosc în toatã
complexitatea lui. Am citit doar
poeziile de dragoste. Doar. ªi miau plãcut. În rest, n-am înþeles. Mi
se pãrea nefiresc, mi se pãrea
anapoda sã fiu contemporan cu un
gigant, cu un geniu. Cineva mi-ar
spune, poate scuzându-mã cu vârsta

mea biologicã, cã nu am avut
perspectiva, mã situam prea
aproape în timp.
Înþeleg acum cã m-am înºelat.
Dar cu ce preþ?! Profesorul, Poetul
a plecat. Am pierdut ºansa sã-l
întâlnesc, în anul III, în amfiteatru,
ºi sã-mi formez o proprie pãrere, sãl ascult ºi sã-l citesc/recitesc. Nu
mi-a/ne-a mai rãmas decât sã-i
citesc/citim cãrþile, sã fiu/fim mai
atent/atenþi la ceea ce spun cei care
ºtiu despre fenomenul Adrian
Pãunescu.
Sã mã/ne iertaþi, domnule
profesor Adrian Pãunescu! Fãrã
dumneavoastrã, o vreme, vom mai
fi doar .generaþia cool.

Florin-Silviu IORDACHE,
student, anul I,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

pentru clipa de nemurire, pentru o
lacrimã sau un surâs.
Ma dezamãgesc românii care
nici în faþa morþii nu-ºi pot stãpâni
rãutatea. Dar poetul avea dreptate,
mai sunt atât de puþini oameni vii.
Românii se simt probabil ei înºiºi
mai puþin vinovaþi dacã aruncã
vorbe grele. Sufletul le este atât de
bolnav, încât nici în ultima clipã nu
pot vedea realitatea, nu pot aprecia
calitatea. Omul e supus greºelii,
aºadar nimeni nu poate judeca,
pentru cã toþi credem cã alegem
bine, toþi vrem sã facem bine, chiar
dacã uneori se dovedeºte a fi rãu.
Toti greºim în diferite momente,
crezând cã am ales calea cea bunã.
Dar ne e greu sã recunoaºtem cã noi
suntem bolnavi de rãutate ºi e mai
uºor sã-i acuzãm pe alþii, pentru cã
pe pamânt avem de toate/ ºi mai
bune ºi mai rele/ ºi- nchisori ºi
libertate/ ºi ar putea ºi nu se poate/
ºi noroi ºi stele ...dar nu mai avem
omenie, nu mai avem curajul lui
Adrian Pãunescu, nu mai avem

Vocea poetului
 acum ecou

sensibilitate, prietenie, sinceritate.
Peste timp de mulþi români nu-ºi va
mai aminti nimeni nimic, dar
Adrian Pãunescu va rãmâne. Iar
românii vor învãþa sã aprecieze ce
n-au putut aprecia destul în timpul
vieþii, tu sã mã ierþi de tot ce mi
se-ntâmplã/ ºi cum se-ntâmplã
moartea sã le spele/ pe toatenobilându-le fictiv/ ai sã te-apleci
deasupra morþii mele/ ºi tot ai sã
mã ierþi definitiv.
România, þara pe care poetul a
iubit-o atât de mult e azi în pericol.
O þarã care îºi perde valorile.
Suntem toþi infirmi, mult mai urâþi,
mult mai sãraci, pustii. Eu azi nu
pot sa fac nimic pentru poetul
vinovat de prea multã iubire, decât
sã Mã rog cu puterea cuvântului/
Pentru copiii pãmântului (..) Mã
rog cu puterea cuvântului/ De
sãnãtatea pãmântului ºi sã mã
întorc la sibala dintâi...Adio, adicã
rãmâi. Rãmâi maestre ºi salveazãne din eternitate de rãul inculturii,
de rãzboiul dintre noi.

Asist univ drd Bianca-Marina MITU

Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

Ce lume dispare
cu Adrian Pãunescu

Nu l-am cunoscut personal pe poet! Paradoxal cu totul dacã ne gândim
cã eram colegi de catedrã în ultimii ani, însã drumurile noastre nu s-au
intersectat niciodatã. Amintirile care mã leagã de lumea pe care a
reprezentat-o acesta sunt însã vibrante ºi, necontaminate de fiinþa sa din
carne ºi oase, cu bunele, cu relele, aºadar cu omenescul din ea, rãmân
incredibil de autentice.
Era prin anii 80 ºi ne cãraserã ai mei pe mine ºi pe fratele meu dupã
ei la un spectacol, mai mult pentru cã nu aveau cu cine sã ne lase. Suntem
buzoieni ºi întâmplarea urma sã se petreacã la Tabãra de sculpturã de la
Mãgura, la vreo 20 de minute de mers cu maºina de casa noastrã. Aveam
vreo 6-7 ani ºi nu mai fusesem în poienile Mãgurii, acesta era un loc
destinat în general celor mari: aici veneau la spectacole de tot felul, sã
admire statuile din piatrã ale marilor artiºti români sau la hramurile de
peste an ale Mãnãstirii Ciolanu aflate chiar pe acel loc, aºadar trei prilejuri
pentru care eu ºi fratele meu eram consideraþi prea mici.
Am ajuns hurducãind o motocicletã cu ataº pe care tata o tot ferea de
ochii proprietarului de drept  un poliþist  care i-o lãsase de fapt la reparat,
preocupaþi cu un ochi sã ne ascundem de acesta ºi cu altul atenþi la burtica
mamei care avea sã aducã pe lume peste nici o lunã pe cel de al treilea
frate al nostru. Era o mare de oameni. De cum am ajuns aici însã, ai mei
ne-au uitat cu totul pe o pãturã pe iarbã absorbiþi de spectacolul uimitor
ºi emoþionant desfãºurat în faþa lor: poetul Pãunescu, în plinã efervescenþã,
îºi prezenta invitaþii, membrii Cenaclului: Florian Pittiº, Vasile ªeicaru,
Doru Stãnculescu, Mircea Baniciu, ºi câþi alþii; unul era ras în cap (cred
cã Mircea Vintilã), mama ne-a explicat cã era militar încã. Ea se uita cu
un binoclu la scenã pentru cã eram totuºi departe ºi nu mai contenea sã
ne spunã ce fericitã e cã îi vede. Erau tineri cu toþii. Nu mai þin minte
mare lucru din spectacol, eram preocupatã mai mult de pãpuºa copilei
unui vecin de pãturã, o pãpuºã mare, bulgãreascã, rigidã ºi înaltã cât
copila, pe care proprietara o aruncase la mare distanþã de ea, eu
neînþelegând atunci cum poate fi un copil atât de neinteresat de o asemenea
minune. Cu precizie de nezdruncinat îmi aduc aminte însã vocea tunãtoare
a poetului ºi marea de oameni, faptul cã ne-am întors târziu în noapte ºi
cã ai mei râdeau tot timpul ºi erau fericiþi. Erau atât de tineri!
Ani în ºir apoi în nopþile friguroase ale comunismului ascultam la
radio în fiecare joi cântecele Cenaclului ºi de cum recunoºteam vocea
poetului care mi se întipãrise în minte de la Mãgura veneam repede s-o
strig pe mama cã a început, apoi ne aºezam cu toþii ºi ascultam cu
lumina stinsã ca într-un ritual, pânã la sfârºit. Tatei îi plãcea Mistreþul
cu colþi de argint, a lui Doinaº, recitatã inimaginabil de Mihail Stan.
Atât de mult îi plãcea, încât mulþi ani dupã Revoluþie încã ne-o recita
încercând sã imite intonaþia actorului, în serile de Crãciun.
Când am crescut, aveam sã descopãr singurã ºi versurile poetului ºi
întreaga lume a poeziei sale, personalitatea sa publicã, controversele, bunele,
relele. Pentru mine, nimic nu va mai aduce înapoi acel ceva iremediabil
pierdut, acel ceva care azi se traduce într-un sentiment de ireparabil, de
irecuperabil, de tinereþe sfârºitã pe care îl am de câte ori îmi aduc aminte
râsul plin al mamei ºi fericirea tatei în poienile Mãgurii. Pentru mine Adrian
Pãunescu echivaleazã cu o parte din tinereþea lor.
Pe versurile lui, s-a iubit o întreagã generaþie ºi a plâns în egalã
masurã, zicea Andreea Esca la ºtirile din ziua în care poetul a plecat.
Amintirea mea nu este a unui om din aceastã generaþie ºi, în afarã de
tinereþea pãrinþilor mei, aº putea spune cã nu am mari legãturi cu generaþia
în blugi, dar existã apropieri sufleteºti faþã de epoci pe care de fapt nu
le-ai trãit plenar, cum existã desigur afinitãþi ºi dincolo de experienþa
concretã cu personalitãþi ºi evenimente majore ale unor vremuri. Lumea
care dispare pentru mulþi la plecarea poetului e tocmai nostalgia faþã de o
epocã pe care au trãit-o vibrant ºi tulburãtor în serile de Cenaclu când
aveau iluzia mãcar pentru o searã cã sunt liberi, nostalgia faþã de trecutul
din care a fãcut parte ºi Adrian Pãunescu, nostalgia faþã de ceea ce a
însemnat acesta pentru ei: în mare parte tinereþea lor. Dacã am lua în
seamã mãcar acest unic ºi, poate pentru unii, mãrunt fapt, ºi nu ar trebui
sã ne întrebãm ce am pierdut.

Asist. univ. drd. Sonia Cristina STAN

Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

ADIO, MAESTRE!
Poetul Adrian Pãunescu ne-a
pãrãsit în aceastã dimineaþã. Cu un
ultim vers, cu o ultimã strofã, viaþa
sa a apus  pe patul spitalului
Floreasca. Nici rugãminþile
familiei, nici efortul medicilor nu
au reusit sã îl aducã înapoi. Inima
poetului ºi-a oprit bãtãile pentru
eternitate. Dincolo de personalitatea
sa, rãmân generaþiile pe care le-a
inspirat în perioada comunistã.
Perceput ca un simbol al libertãþii
ºi un eliberator spiritual, poetul a
reuºit sã trezeascã la viaþã, sã
smulgã din letargie o generaþie
crescutã în ode ºi imnuri. Adrian
Paunescu a reuºit sã impunã artiºti
neconvenþionali ai acelei perioade:
Vasile ªeicaru, Ducu Bertzi, Nicu
Alifantis sau Victor Socaciu.
Marele poet a fost în acea perioadã
inima care a pulsat speranþa, inima
care a însufleþit o naþiune tânãrã ºi
greu încercatã la acea vreme.
Pierdem astãzi nu Cenaclul, ci chiar
Flacãra Cenaclului. Pe lângã
activitatea sa culturalã plinã de
nobleþe, patriotism ºi genialitate,

Adrian Pãunescu a fost ºi un dascãl
pe care generaþiile de studenþi ºi-l
vor aminti cu drag. Poetul firii
românesti nu a murit, opera sa va
dãinui peste timp ºi îl va þine viu în
inimile noastre. Ne doare, sã vorbim
la trecut, de omul, profesorul ºi
poetul Adrian Pãunescu.
Îl vom iubi mereu pe unul dintre
cei mai mari patrioþi români, cel care
ºi-a iubit þara, neamul ºi a lãsat ca
testament în poezia ultimã: mandria,
demnitatea de a fi român ºi ruga
pentru poporul pe care l-a iubit.
Acum, în aceste momente grele,
transmitem gândurile noastre de
adâncã durere ºi condoleanþe
familiei poetului. Cu siguranþã,
spiritul lui Adrian Pãunescu va
rãmâne viu în inimile ºi sufletele
noastre prin opera sa vastã - hranã
spiritualã - regãsitã în poeziile care
vor dãinui în timp.

Marius BURDA,

student, anul II,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Un om adevãrat îºi preþuieºte seamãnul ºi învaþã clipã de clipã sã nu
îi ignore nici bucuriile, nici necazurile. Adrian Pãunescu iubeºte omul ºi
îl celebreazã temerar în tot scrisul sãu. Este poetul cãruia nu îi vine la
socotealã nepãsarea, iar prin vâltorile schimbãrilor istorice îºi risipeºte
ultrasentimentele în scopuri caritabile. Fiindcã îl iubeºte pe român ºi
vrea sã împartã din preaplinul sinelui.
Om politic, jurnalist, poet. Acelaºi univers sufletesc înfricoºãtor, prea
tumultuos pentru unii, prea spectaculos pentru alþii, cãci amplitudinea
spiritului ºi complexitatea caracterului nu sunt uºor de înþeles. Sclipitor
ºi cu nerv tensionat, fãrã rãgaz ºi mereu copleºitor, capabil sã cutremure
prin ideaticã ºi forþa imaginii, scrisul lui te scuturã din clipã ºi te oglindeºte,
sã te vezi cum eºti cu-adevãrat.
Omul de litere nu stã de-o parte nici sã îl legi cu lanþurile unui mecenat
de aur. Nu stã în turn de fildeº ºi îºi asumã compromisurile ºi
slãbiciunile,dar nu încalcã nicio regulã a Marelui Talent. Harul rimei ºi
al cuvântului bine spus nu îl însingureazã sã decanteze închipuiri
frumoase. El coboarã printre semeni ºi are de-a face cu aleºi. Pentru cã
are ce oferi în schimb, se încumetã la dialog, într-o etapã tânãrã a vieþii
de intelectual, cu un Nichita, un Mircea Eliade, sau Marin Preda, Gellu
Naum ºi nume rezonante pot curge mult ºi bine. Când minþi aºa de
luminate iau seama una de alta prin viu grai, cultura neamului întreg are
doar de câºtigat.
Adrian Pãunescu îºi întemeiazã povestea vieþii pe puterea cuvintelor.
În fiecare vers ºi rând de ziar. Pune Sub semnul întrebãrii neliniºti ºi
corvezi de zi cu zi pe care le suportã omul cu suflet de artist. Manifesteazã,
profeþeºte. Iºi ridicã vocea sã fie auzitã ºi de cei care nu vor sã creadã cã
un singur vers poate consolida o viziune asupra artei, iar un ton sarcastic
dintr-un editorial poate clãtina conformisme calcinate ºi frici adânci.
Adrian Pãunescu se mistuieºte, cãlãtoreºte în sine tot mai profund,
numai ca sã scoatã la suprafaþã, pentru cei care îl meritã, gândul bun. Are
vocaþia verbului care convinge. Ritmul ºi timbrul vocii îl ajutã, li se simt
vibraþiile în fiecare rând.
Adrian Pãunescu scrie mult, consumã energie creatoare în planuri
vaste ale culturii. Adevãrurile lui nu sunt drãmuite, le imprimã greutate,
ºi le strigã. Ecourile unor rime unice ºi ale unor ironii tari vor rãzbate
dincolo de ce înþelegem astãzi.
Oamenii nu mai au nuanþe, spune Pãunescu. El este omul cu multe
nuanþe, prea multe ºi prea greu de descifrat. El îºi reliefeazã fiecare nuanþã
a sufletului în creaþia poeticã ºi publicisticã, asumându-ºi misia libertãþii
de exprimare ºi a iubirii. Mãcar atât sã-mi scrie pe cruce, El a iubit
valorile. Adrian Pãunescu pânã ºi crucea ºi-o vrea ieºitã din banalitate.
El are incredibila îndrãznealã a superlativului de rezonanþã biblicã 
Cartea cãrþilor de poezie este nevremelnicia oglinditã de  Cântarea
cântãrilor.
Adrian Pãunescu vorbeºte despre deromânizare, de crizele timpului
sãu, de bufoni politici, de iadul realitãþii, de cei care ciopârþesc ºi
ghilotineazã drepturile poporului. Este categoric ºi oferã calea de salvare
din nimicnicie ºi mediocritatea falselor valori : Singura soluþie de a
deveni oameni adevãraþi de culturã este sã lãsãm sã lucreze în noi obsesia
pentru culturã ºi neîmpãcarea cu soluþiile dinainte date. El este un obsedat
al cultului valorii ºi un neîmpãcat. El crede în nobleþea unui gest profund
moral  acela de a le spune românilor despre sine, despre cum îi mai e
inimii lui, aºa de obosite de atâtea versuri, scris la ziar, emoþii. Bunul lui
rãmas este cordial, zice Adrian Pãunescu, ºi pleacã sã scrie, altundeva,
pentru totdeauna.
Refuz sã scriu la trecut despre Adrian Pãunescu. Marile spirite nu
dispar, doar se îndepãrteazã.

Lect.univ.drd. Ruxandra COMAN

Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

A ºaptea ziuã a lui noiembrie
din anul 2010
E dimineaþã, ºi e Duminicã, ºi merg pe strãzi.
Azi cei de la serviciul de salubritate au liber.
Azi nu existã gunoaie!
Azi pe domnul Profesor îl doare.
Copacii au plâns cu frunze de culoare maron, cãci ei ºtiau bine unde
vor merge lacrimile lor. În pãmânt.
ªi strãzile erau îmbrãcate cu frunze de culoare maron.
M-am obiºnuit ca atunci când ies în lume sã port MASCA, pentru a
controla ceea ce simt ºi vreau sã împãrtãºesc ºi sã nu fac spectacol public
din lacrimile mele.
ªi totuºi azi mi se pãrea ciudat cã oamenii de pe stradã nu cântau o
melodie de la CENACLU ºi nu ne salutam strigând Pãunesc-uuuu!
Dar, ignorând MASCA, am lãsat sã-mi curgã picãturi bombate ºi
pline de sare pe obraji, ºi mai apoi jos, pe bãrbie. Picãturile au curs în
continuare pe gât ºi prinse au fost în materialul absorbant al inimii mele.
Flacãra stãtea pâlpâind ºi nu gãseam un reper de orientare.
ªi totuºi lacrimile au curs ca pârâuri negre.
,,E de la rimelul ieftin, spun ei.
Dar pârâurile negre curgeau spre inimã.
ªi totuºi...iubesc, am curaj ºi mã tem!
(ªi am senzaþia ridicolului scriind acestea cu intenþia de a le trimte la
voi, dar totuºi le trimit, pentru cã vor ajunge la NOI).
Pentru Domnul Profesor, acum, nu vreau sã spun ceva.
Pentru Domnul Profesor, acum, vreau sã tac ceva.
Ecaterina CIOARÃ,
studentã an III,
Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi Filosofie

Transmitem în numele membrilor asociaþiei absolvenþilor, condoleanþe
familiei poetului Adrian Pãunescu ºi tuturor apropiaþilor sãi.
O zi tristã ºi o mare pierdere pentru Universitatea Spiru Haret, a cãrei
catedrã a slujit-o cu excelentã ºi aleasã simþire, înnobilând cu ºtiinþa ºi
emoþia sa pe toþi cei ce i-au fost studenþi.
Dumnezeu sã îl odihneascã!

ADRIAN PÃUNESCU
România care se roagã,
România care simte, România care
se bucurã sau care plânge pentru
fiecare bucãþicã din trupul ºi fiinþa
ei de spirit, ACEA Românie se
petrece încet- încet dintre noi, cãtre
cronici ºi cãrþi de istorie. Tristã,
tragicã, oricum am vrea sã-i
spunem, legea firii e deasupra
tuturor
Constituþiilor
si
vremelnicelor vreri. Pe oasele ºi pe
sufletele celor duºi stãm noi, cei
încã trãitori, astfel cã nimic nu se
iroseºte: cu cât mai mare ºi mai bun
e cel plecat, cu atât mai vârtoasã e
temelia vieþii noastre. Cu adevãrat
trist este însã atunci când cãrãmizile
ce le clãdim noi, cei ramaºi nu sunt
pe mãsura temeiniciei fundaþiei pe
care se ridicã. Ca o catedralã cãtre
Dumnezeu, Naþiunea poartã în
zidurile sale eforturile ºi simþirea,
bunele-relele fiecãrei generaþii.
Sentimentul de moarte creºte ca
un þurþure îngheþat ºi ascuþit în inimã,

cu osebire atunci când cãrãmida pe
care o aºezi se sfãrâmã nevolnicã iar
mortarul de sub ea se scurge ne
închegat pe granitul de dedesubt.
Abia la cãpãtâiul celor morþi,
vederea ne este limpede: ce mari
sunt de multe ori faptele lor ºi ce
neînsemnate par ale noastre! Atunci,
în orele acelea funerare, murim ºi noi
zile sau poate chiar ani, fiecare dupã
cugetul, spiritul ºi împlinirile sale.
Sã plângem români pe cel ce ne-a
pãrãsit sãvârºindu-se de tot pre sine
ºi desãvârºindu-ne pre noi o fãrâma
! Sã plângem omul cel degrabã
trecãtor cu viaþa lui printre vieþile
celorlalþi ºi sã cinstim poetul cel viu
ºi trãitor în sufletele noastre !
Dumnezeu sã îl odihneascã pe
Adrian Pãunescu iar pe noi sã ne
ierte pentru greºelile noastre ºi sã
ne dea înþelepciunea de a preþui
amintirea ºi opera sa !

Constantin SLEDZ
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Adrian Pãunescu în viaþa Universitãþii Spiru Haret

Cuvinte rostite cu ocazia deschiderii anilor universitari

2001

2000

1999
SUNTEM ÎNTR-UN UN MOMENT ÎN CARE ORI
INSTAURÃM ÎN ROMÂNIA COMPETIÞIA VALORILOR
ªI NEVOIA DE PERFORMANÞÃ,
ORI DEVENIM SCLAVII ALTORA
ªtiu cãrei generaþii tinere mã adresez, ºtiu care sunt ambiþiile fiecãrui bãrbat din
aceastã salã ambiþii care, desigur, încep de la politica de ocupare prin spirit a scaunului
colegei de alãturi. N-am nici o îndoialã cã fiecare dintre noi ar face la fel ºi vã urez
succes în viaþã ºi peste hotare. Sigur, peste hotarele scaunului.
Dar cel mai mult ºtiu cã mã adresez unei generaþii tinere care învaþã uneori de
disperare, care încearcã prin învãþãturã sã gãseascã soluþia împotriva mizeriei de fiecare
zi, împotriva umilinþei la care prea mulþi oameni tineri ai acestei generaþii a anului 2000
sunt supuºi, sunt intoxicaþi, sunt condamnaþi la înstrãinare. Ceea ce profesori acestei
universitãþi, ceea ce intelectuali acestei þãri au de fãcut în aceastã vreme nu este o simplã
construcþie pe loc viran. Domnul profesor Turianu vorbea aici despre lupta cu un nuc
bãtrân. Stimate coleg, noi avem de luptat cu toþi nucii bãtrâni ºi cu toþi oþetarii
nenorociþii ai altor timpuri. Construcþia noastrã e dificilã pentru cã trebuie fãcutã întrun cadru dat, ocupat cu construcþii anterioare, ocupat cu construcþii dominate de interesul
strãin. Minþile oamenilor tineri din România nu sunt libere la informaþie. În aceste minþi,
acþioneazã ºi diavolul, acþioneazã ºi îngerul, acþioneazã ºi spiritul naþional, acþioneazã
ºi spiritul dizolvant, acela care vrea, ca ºi bolºevicii de la începutul acestui veac, sã-i
transforme pe oameni în numere, sã-i facã pe oameni apþi de a se înrola în regimente
fãrã identitate, fãrã naþiune ºi fãrã pãrinþi.
Ce face aceastã universitate, ce are de fãcut? Are de construit în sufletul acelui om,
care, dupã cum l-aþi auzit, e uneori, dominat de lozincã, o realitate nouã. Aceasta este
realitatea valorilor universale, care se exprimã, dupã pãrerea mea, prin valorile naþionale.
Sã trecem de la diateza pasivã la diateza activã, sã trecem de la acel mod pasiv de
a ne lãsa înrolaþi la activitatea prin care sã facem posibilã acþiunea! Jocul cu albele
este la rând. (Cineva strigã, probabil ironic, de acolo: Sã facem totul! Îi rãspund: Sã
facem totul, dar sã avem ºi apã dupã!)
Lupta pentru identitate nu este o simplã încãierare pentru îmbogãþirea fiecãruia
prin spargerea în bucãþi a garderobei cu mãºti a acestui tragic teatru. Identitatea este
un mod de a fi, altfel murim ca sclavi ai habitudinilor celorlalþi sau ai inocenþei proprii.
Puterea de a fi noi înºine, prin informaþie ºi prin culturã, este ceea ce profesorii acestui
timp încearcã sã-i înveþe pe studenþii acestui timp.
Sã ne asumãm rãspunderea pentru propriile vinovãþii! Sã recunoaºtem valoarea culturii
ºi a învãþãmântului! Un popor înarmat este un popor puternic, dar un popor luminat este ºi
mai puternic pentru cã ºtie încotro sã vâneze. Parabola sinistrã a vânãtorilor care s-au
împuºcat între ei  ºi se mai împuºcã între ei  n-ar trebui sã obsedeze orizontul nostru. Ne
aflãm într-un moment în care devine valabilã profeþia lui Blaga din poezia Cântec pentru
anul 200: Vulturul ce roteºte sus / Va fi atunci de mult apus.
Aici, la aceastã nobilã universitate, ce au a vã învãþa, domnilor studenþi, mai
vârstnicii dumneavoastrã colegi, profesorii? Ceva ce în mod nedesluºit , tulbure,
neexprimat se aflã în dumneavoastrã ºi trebuie desluºit, limpezit, exprimat: un proiect
de condiþie umanã.
Într-un oraº în care cerºetorii au invadat toate rãspântiile cu semafoare,
dumneavoastrã, intelectualii de mâine ai româniei sunteþi modelul de demnitate care
n-are de ce sã-ºi cearã iertare pentru cã existã. Cãci, într-adevãr, existenþa unei generaþii,
ca ºi existenþa unei naþiuni, se afirmã, nu se cerºeºte. Noi nu avem a vã învãþa sã
faceþi temele, ci conexiuni.
Noi nu avem a vã învãþa cum sã mergeþi mai eficient în genunchi, ci cum sã vã
verticalizaþi ºi sã intraþi în viaþã cu pierderi cât mai puþin costisitoare în materie de demnitate.
Vã trebuie mai mult curaj înþelept, trebuie sã impuneþi idealul care vã trebuie, ca
setea care-ºi intuieºte nevoia de apã, chiar dacã existã la orizont ºi nevoia de cãlãtorie,
nevoia de stele, nevoia de haine. În setea dumneavoastrã, apa are nume. Sã sperãm cã
v-o oferim. Setea ºtie pe dinafarã apa care îi trebuie.
Iatã, suntem într-un un moment în care ori instaurãm în România competiþia
valorilor ºi nevoia de performanþã, ori devenim sclavii altora.
Într-un eseu extraordinar, Octavian Goga spunea: O graniþã se þine cu un corp
de armatã sau cu statuia unui poet. Eu aº spune cã o þarã se þine cu o armatã puternicã,
se þine cu muncitori ºi þãrani la locurile lor ºi cu universitãþi eficiente, universitãþi ale
conºtiinþei de sine a acestui popor.
În momentele în care l-am auzit pe un mai tânãr al nostru vociferând indistinct, mi-am
amintit cã Mioriþa are trei personaje, douã din aceste personaje îl omoarã pe al treilea. Noi
facem abstracþie, în genere, de acest amãnunt care este foarte important. Deci vor sã-l
omoare pe unul. Sã ieºim din aceastã crimã majoritarã, sã ieºim din aceastã obsesie a
numãrului care distruge calitatea! Toþi vrem sã fim mioritici, dar sã nu uitãm cã în Mioriþa
doi sunt mai mult decât trei, deºi unul e mai puþin ca doi, ca în orice matematicã, indiferent
dacã suntem de acord sau nu sã dãm examen la acest obiect.
Calea spre înþelepciune nu înseamnã sã desfiinþezi ceea ce nu ºtii. Þara are nevoie,
ca sã zic aºa, þara trebuie sã aibã nevoie, de o tânãrã generaþie luminatã. Unde veþi lucra
de mâine este o problemã care trebuie sã ne preocupe ºi pe noi, ca în bancul cu acel
copil matur al folclorului recent care voia sã se facã savant american de origine românã.
Trãim vremuri în care limba românã ar putea fi trecutã la limbi strãine ºi ar putea
fi studiatã ca atare.
România naºte genii, a ºi le educa, a le exploata în folosul sãu ºi al lumii nu este
deocamdatã tãria noastrã.
Ne aflãm pe un front fãrã învingãtori. Regula jocului trebuie respectatã. Comori
dezgropate zac sub tãlpile noastre.
Acel popor, dacã þineþi minte, cãruia i-au fost distruse bibliotecile a avut vocaþia
ca sã-ºi salveze cãrþile prin oameni sãi. Fiecare cetãþean al acelei þãri a memorat o
carte, fiecare a devenit parte a unei biblioteci îngropate. Dumneavoastrã sunteþi, trebuie
sã fiþi, dupã opinia mea, salvarea prin învãþãturã ºi culturã a acestei þãri, cãrþi asumate
ale conºtiinþei de sine a acestui popor.
Dumitale, omule-carte, dumneavoastrã, tinerii unei generaþii-biblioteci, îndemnul
meu: naºteþi ºi renaºteþi biologic ºi intelectual naþiunea românã!
Doamne, ocroteºte-i pe Români!
Opinia naþionalã nr. 257, 11 octombrie 1999

Adrian Pãunescu.
În serviciul dumneavoastrã

Demisia profesorului Itu
Dupã o tinereþe trãitã intens în slujba cãrþii ºi
a ºcolii, dupã nopþi de sacrificiu personal pentru
ºtiinþã, dupã reiterarea conºtientã ºi curajoasã a
drumurilor învãþaþilor (spre India, de pildã),
tânãrul Mircea Itu, specialist în Istoria Religiilor,
a devenit în 2007, conform tuturor rigorilor legale,
profesor universitar. Generoºii sãi colegi de la
Universitatea Spiru Haret, în frunte cu ctitorul,
profesorul Aurelian Bondrea, l-au numit anul
trecut decan al Facultãþii de Jurnalism. În aceastã
calitate l-am putut cunoaºte ºi am putut preþui
inspiraþia ºi logica sa.
M-a impresionat capacitatea lui de a învãþa
în continuare, ca ºi harul de a-i învãþa pe alþii cum
ºi ce sã înveþe. Astã-varã, am avut câteva
convorbiri telefonice, stupefiaþi de felul în care
niºte oficiali ai ministerului etichetau ºi încercau
sã distrugã universitatea noastrã, neþinând seama
nici mãcar de sensul cuvintelor. Pentru
demolatori, program însemna la zi sau la distanþã.
Eu, mai temperamental, Mircea Itu, mai reþinut,
puneam în dialog douã feluri de a suferi aceeaºi
umilinþã pentru cauza comunã a iluminãrii tinerei
generaþii române.
Ieri, la ºedinþa facultãþii, Mircea Itu, profesor
în vârstã de 42 de ani, ºi-a dat demisia. Scârbit de
tot ceea ce s-a creat, lozincard ºi malefic, împotriva
construcþiei spirituale ºi morale la care, printre
fruntaºi, el însuºi participa, Mircea Itu ºi-a gãsit,
pe fugã, un loc în strãinãtate. Sã fie aruncarea
tinerilor eminenþi, de felul lui Mircea Itu, departe
de þara lor, o componentã indestructibilã a noii
reforme din învãþãmântul românesc? Iartã-ne,
profesore Mircea Itu! Iertaþi-ne, tineri români
genialozi! Nu ºtim sã ne bazãm pe dumneavoastrã
în încercarea de ridicare a României din marasm.
Dar mãcar sã nu ne mai tot mirãm retoric ºi
lacrimogen cã regresãm substanþial.
Ring, 9 septembrie 2009

TREBUIE PERFORMANÞÃ ªI ÎN SPIRIT, ÎN OLIMPIADELE SPIRITULUI,
ÎN ªTIINÞÃ, ÎN CULTURÃ, ÎN CIVILIZAÞIE
Domniþe studente, domni studenþi, doamne profesoare,
domni profesori,
domnule rector,
Apãsarea Mileniului 2 se simte pretutindeni. În ceºtile noastre îi
ducem tot zaþul. Toate notele de platã ning, viscolesc, troienesc. Cu
dobânzi. Plus chinurile facerii Mileniului 3, în maternitãþile Mileniului
2. Toate excesele unui mileniu întreg se plãtesc astãzi, la sfârºitul lui.
Rugurile Evului Mediu se deconteazã în întunericul
finalului de mileniu. Cortina care cade e giulgiul de pe
umerii lui Isus.
Intrã astãzi în lupta pentru luminã ultima promoþie
de studenþi ai Mileniului 2, cea care-ºi va da examenele
anului întâi, în zilele de dupã primul revelion al
Mileniului 3, de fapt  revelionul dintre milenii. E o
coincidenþã într-adevãr rarã. E un unicat. Dar ºi o povarã
în plus. Vom putea spune mâine: Aceasta e ultima
fotografie a unor oameni tineri semnificativi din
Mileniul 2. Aºa arãta Mileniul 2 la predarea gestiunii.
Mileniul tuturor posibilitãþilor ºi al tuturor
imposibilitãþilor, al tuturor zborurilor în cosmos ºi al
tuturor târârilor cãtre peºteri.
Din nefericire, Mileniul 3 gãseºte România
zbãtându-se în plinã tragedie naþionalã. Milioanele ºi
milioanele de români  de toate vârstele ºi de toate
meseriile  þãrani, muncitori, intelectuali, îºi trãiesc
umilinþa în propria lor þarã înstrãinatã, pe pãmânturile
lor pãrãginite, în fabricile lor vândute fraudulos unor
interese strãine, în institutele de cercetãri ºtiinþifice,
bãtute peste mâini ºi peste inimi de niºte autoritãþi
bolnave de trufie. Bãtrânii sunt dispreþuiþi ºi deferiþi
prea devreme morþii, iar tânãra generaþie e obligatã
sã încerce sã biruie, prin forþe proprii, sãrãcia,
confuzia valorilor ºi lipsa de orizont.
În plin proces de globalizare ºi de mondializare, cultura
ºi învãþãmântul rãmân o ºansã realã de pãstrare ºi
dezvoltare a identitãþii individuale ºi naþionale, spre o complexã identitate
universalã. Cine construieºte universitãþi ºi dã locuri de iluminare tinerilor,
spre a se educa ºi spre a se instrui, pledeazã pentru identitatea fiecãruia ºi
pentru ieºirea din marasm a întregii societãþi româneºti. Ne aflãm aici,
acum, într-o asemenea poziþie: lupta pentru identitate.
Ca într-o noapte de înviere a acestui neam pãtimit, se poate aºeza,
deasupra efortului acestei universitãþi, chemarea mântuirii: Veniþi de
luaþi luminã! Acesta e rostul nostru: sã producem luminã ºi sã
descoperim în dumneavoastrã, promoþiile de la confluenþa mileniilor,
vocaþia ca dumneavoastrã înºivã sã produceþi ºi sã dãruiþi luminã.
România aºteaptã aceastã luminã.
Are nevoie de ea.
Cãci soluþia ieºirii din criza în care ne aflãm, e crearea în cei
tineri, în dumneavoastrã adicã, a unui nou climat al performanþei,
a unei noi mentalitãþi a performanþei.
Desigur, trebuie grijã pentru cei mulþi, de fapt, pentru toþi.
Trebuie protecþie socialã.
Trebuie milã, compasiune, omenie, solidaritate.
Trebuie empatie.
Dar, peste toate, acum e urgentã nevoie de performanþã. Trebuie
performanþã, ºi în sport, dupã cum se ºi obþine, deºi tot în sport, la
olimpiade, ni se ºi furã, în vãzul lumii, drepturile noastre la aur ºi la
imnul naþional, dar trebuie performanþã ºi în spirit, în olimpiadele
spiritului, în ºtiinþã, în culturã, în civilizaþie.
Performanþa e salvarea.
Sã fim mai buni decât alþii, pentru a putea aºeza România pe hãrþile
supravieþuirii Mileniului 3. Ca sã nu ajungem o populaþie cu trãsãturile
specifice confiscate ºi cu oamenii transformaþi în numere, ne trebuie
performanþã. Trebuie cultivaþi ºi încurajaþi cei ce pot face performanþã.
ªi, desigur, trebuie o grilã serioasã ºi necoruptã de criterii.
Aflãm cu pasivitate, de exemplu, cã familiile unor copii bolnavi
cautã câte 50, câte 100, câte 150.000 dolari, ca sã-ºi ducã nefericiþii fii
ºi nefericitele fiice în nu ºtiu ce mare þarã a lumii, ca sã se opereze de
boli de care, aici, în Balcania Ferice, bolnavii nu se pot opera. De ce nu
se pot opera? Întreb eu. Pentru cã performanþa în medicinã e din ce
în ce mai rãu susþinutã. În acest context, dau, aici, acum, glas nevoii
de a fi aprobatã ºi acreditatã de urgenþã de cãtre cei în drept Facultatea
de medicinã a Universitãþii Spiru Haret.
România poate ºi trebuie sã devinã un teritoriu liber al luptei pentru
performanþã ºi al performanþei respectate ºi puse în lucrare. România
poate fi o Elveþie a bãncilor spiritului învingãtor.
Aici, acum, Universitatea noastrã poate fi  eu aº zice cã trebuie sã
fie!  un avanpost al performanþei ºi al izbãvirii de cele rele, adicã de
mediocritate, de conformism ºi de comoditate a minþilor ºi braþelor.
Cãci  spre exemplu  destule mari þãri ale lumii sunt mari prin
promovarea valorilor ºi a performanþei. Nu geografia singurã e menitã
sã dea mãrime unei þãri. America e America, înainte de orice pentru cã
pe pãmântul ei s-au putut realiza ºi exprima, ºi valori, ºi competenþe
din þãri care, ca ºi România, nu ºi-au susþinut suficient valorile,
competenþele, performanþele. Ce-ar fi sã încercãm, de-acum încolo, sã
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Un ctitor  Aurelian Bondrea
L-am cunoscut de mult, în plinã epocã socialistã. Se ocupa de cadrele din
Ministerul Învãþãmântului, în epoca tulbure a reconstrucþiei ºcolii naþionale. N-avea
un post prea înalt, dar cuvântul lui conta. Era  aºa cum a ºi rãmas  un om de
echilibru ºi de cuvânt. A vremuit peste el, dar bunul-simþ al olteanului de munte i-a
rãmas întreg. În grupurile în care se întâmpla sã fie prezent, nu se fãcea remarcat
prin umor, prin tupeu, prin exhibarea de vanitãþi deºarte. Câþiva viteji de dupã rãzboi
au cãºunat pe el, n-au gãsit altã þintã mai savuroasã pentru nimicnicia lor decât
fostul înalt funcþionar din minister care, culmea oportunismului, îºi fãcea treaba. ªi
ce ar fi putut face el, în realitate, din poziþia pe care se afla decât sã respecte legile ºi
oamenii? Încercarea de a-l demola pe temeinicul înrâuritor de ºcoalã modernã a
eºuat lamentabil, deºi nu se poate spune cã nu l-a ºi rãnit pe cel vizat, mai cu seamã
cã, în astfel de momente de denigrare publicã, nu se grãbesc sã se înscrie la cuvânt
decât adversarii. Prietenii cred cã viaþa e moralã prin ea însãºi, aºa cã nu trebuie sã
o mai ajute cu mãrturii semnificative.
Prin tot acest hãþiº de calomnii ºi minciuni, de dificultãþi obiective ºi subiective, a
reuºit profesorul Aurelian Bondrea sã construiascã o fundaþie, o televiziune ºi o
puternicã unitate de învãþãmânt, Universitatea Spiru Haret. Cea mai urâtã dintre
rãzbunãrile împotriva lui rãmâne desfiinþarea tardivã a unor forme de învãþãmânt ºi a
unor diplome pentru care studenþii ºi absolvenþii munciserã ani în ºir, iar deposedarea
lor de aceste drepturi a însemnat un atac mortal la adresa credibilitãþii lui Aurelian Bondrea
ºi a universitãþii sale. I s-a creat astfel profesorului un regim de falsã incertitudine, în aºa
fel încât doritorii de locuri la Spiru Haret sã-ºi reprime intenþiile ºi sã meargã la alte
universitãþi, pitulate în propria lor modestie. Dar Universitatea Spiru Haret devenise
prea puternicã spre a o mai putea exmatricula cineva din istorie. (...)
Acum, profesorul Aurelian Bondrea este un om matur care ar putea sã nici nu
mai facã nimic altceva decât sã contemple propria sa operã, care continuã. ªi pe
dumnealui, ca pe toþi veteranii cauzelor înalte, îl încearcã suferinþe ºi îl cerceteazã
îndoieli. Rezultatul nu reprezintã însã cedarea, depresia, disperarea. Luptãtorul din
el nu cedeazã. A fost atacat din toate pãrþile, în ultimii ani. I-am stat alãturi din
sentimentul cã-i întoarcem o fãrâmã din generozitatea cu care ne-a invitat ºi ne-a
primit printre profesorii universitari. Pentru cã unora dintre noi, acest bãrbat liniºtit
ºi discret le-a schimbat vieþile. Când profesorul Rãboacã ºi profesorul Cazan au
insistat pe lângã mine sã-l cunosc în noua sa calitate, de rector al universitãþii, ºi sã
mã apropii de vatra de culturã ºi învãþãmânt pe care o întemeiase, nu mã gândeam
cã întâmplarea îmi va deveni destin. Acum  datoritã profesorului Aurelian Bondrea
 nu mã mai pot concepe altfel, dupã cum, în urmã cu 10 ani, preconiza strãlucitul
pedagog venit în Capitalã din zona subcarpaticã a Vâlcei. Invidiile vor trece.
Denigrãrile se vor risipi în ele însele. Va rãmâne o mare universitate. Vor rãmâne
generaþii de oameni învãþaþi. Va rãmâne numele ctitorului  Aurelian Bondrea.
Ring, 21 septembrie 2010

PERICOLUL CA LIBERTATEA
SÃ FIE PUSÃ ÎN PARANTEZE

ne considerãm  prin analizã deºteaptã ºi prin statisticã onestã  o mare
putere intelectualã, o Americã rãsãriteanã, o cale cãtre noi înºine? Cear fi sã nu mai risipim valorile ºi sã le dãm întrebuinþare ºi strãlucire
acasã, lansând aici, de îndatã, ideea ºi climatul de performanþã?
Nimic nu e mai trist, pentru niºte oameni tineri, decât lipsa de
perspectivã, într-un orizont închis ºi suficient, dupã toatã sãrãcia de
fiecare zi. Cãci toate ar fi suportabile, dacã ar avea un sfârºit ºi el ar
putea fi întrezãrit. Dar mizeria
umilitoare, promiscuã ºi, vai, nesfârºitã,
care se vede astãzi, ºi în jur, ºi la capãtul
tunelului, trebuie curmatã printr-o nouã
abordare a climatului ºi mentalitãþii
performanþei.
În generaþia mea literarã, doamne,
domniþe ºi domni, am avut norocul ca niºte
poeþi de geniu  Nicolae Labiº, Nichita
Stãnescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru,
din pãcate, toþi patru plecaþi îngrozitor de
repede la cele veºnice  sã lanseze ºi sã
întreþinã climatul performanþei. Ne-au
premers alte generaþii ale performanþei.
Iatã, generaþia Zaharia Stancu, Constantin
Noica, Mircea Eliade, Petre Þuþea, Mihai
Beniuc, Emil Cioran, Eugen Ionescu,
Eugen Jebeleanu, Dimitrie Stelaru, Geo
Dumitrescu, Constantin Tonegaru, ªt.
Augustin Doinaº!
Iatã generaþia incomparabilã Petru
Dumitriu, Eugen Barbu, Marin Preda!
Luminã ºi performanþã!
Provocare ºi tãmadã!
Din perspectiva unui vers de neuitat
al lui Nichita Stãnescu, vã provoc la
performanþã: Aceastã mare e
acoperitã de adolescenþi/Care învaþã
mersul pe valuri în picioare! Aºa scrie întâiul clasic al literaturii
poetice române din ultima jumãtate a veacului 20.
Vã chem, cu versul lui: Învãþaþi mersul pe valuri în picioare!
Aveþi dreptul la curaj.
Aveþi datoria de a îndrãzni.
Bãlcescu vorbea, cu dumneavoastrã parcã, afirmând: În junie este
entuziasmul lucrurilor mari ºi devotamentul pentru adevãr.
Nu ºovãiþi! Nu dezarmaþi!
Nu uitaþi cã, la 24 de ani, Avram Iancu, cel mai curat ºi complex
erou al naþiunii române, conducea Revoluþia de la 1848, din Ardeal, ºi
începea sã moarã pentru þarã.
Nu conteniþi sã fiþi eminescieni, adicã sã rostiþi: Nu credeam sãnvãþ a muri vreodatã/Pururi tânãr înfãºurat în manta-mi...
Aceastã þarã are nevoie de performanþã pentru cã trebuie sã-ºi
pãstreze identitatea ºi sã nu devinã o biatã ºi supusã clientã la abatoarele
veacului, ca animal de povarã.
Noi, cei mai în vârstã ca dumneavoastrã, suntem egoiºti ºi, din
egoism, avem nevoie de dumneavoastrã, adicã de o generaþie tânãrã
doritoare sã înveþe, sã se afirme ºi sã performeze, mai ales în spirit.
Zice Blaga:
Uºor nu e nici cântecul. Zi
ºi noapte, nimic nu-i uºor pe
pãmânt
cãci roua e sudoarea privighetorilor
care au ostenit toatã noaptea cântând.
Da, nimic nu-i uºor pe pãmânt. Nici munca de salahor, nici munca
savantului, nici munca artistului.
Tinere domniþe, tineri domni, domnilor profesori, domnule rector,
Doriþi sã nu fiþi sclavi iarãºi pe vechiul nostru pãmânt? Aºa pare sã
vã întrebe poetul în imnul naþional.
Doriþi sã ieºim din blestemul sub-dezvoltãrii, al dependenþei ºi al mizeriei?
Tentaþi performanþa!
Iubiþi performanþa!
Învãþaþi performanþa ºi realizaþi performanþa!
Veniþi sã primiþi luminã, ca sã îmbogãþiþi lumina!
Al treilea rãzboi mondial este, ºi economic, ºi politic, ºi militar.
Dar al treilea rãzboi mondial este, peste toate, o bãtãlie a inteligenþelor,
a performanþelor, a valorilor, o competiþie a împlinirilor intelectuale. O
confruntare a bibliotecilor ºi a tehnologiilor, o luptã navalã a gândurilor,
o piaþã a pieþelor creierelor care lucreazã.
Trebuie sã fim, mãcar acum, la confluenþa erelor, în tabãra
învingãtorilor. Haideþi sã lansãm, sã dezvoltãm ºi sã respectãm
competiþia valorilor, pentru a fi puternici acasã ºi pentru a nu pierde
bãtãliile cu lumea.
Haideþi sã fim noi înºine, pentru a spori lumina lumii!
Performanþa salveazã România!
Tânãra generaþie simte, de pe acum, în ceasuri, Mileniul 3, Mileniul
Spiritului, Mileniul unei noi condiþii umane!
Doamne, ocroteºte-i pe Români!
Opinia naþionalã nr. 291,
9 octombrie 2000

Domnilor profesori, domnilor studenþi,
Primul lucru la care m-am gândit, e cã dialectica
funcþioneazã, e aici printre noi. Aproape cã poþi pune mâna pe
ea ºi o poþi transforma în sclavul tãu de serviciu. Iatã lupta
dialecticã din societatea româneascã! Ministerul Învãþãmântului
ºi Guvernul încã n-au acreditat cea mai mare universitate din
România, dupã cum o numea în mesajul sãu, preºedintele
României. E o contradicþie pe care o salutãm pentru cã, suntem
convinºi, din ea se va naºte o viaþã mai bunã ºi acreditarea
Universitãþii Spiru Haret, dupã meritul Universitãþii Spiru
Haret. (Aplauze!)
Acestea toate se petrec pe fondul unor vremuri tensionate,
pe fondul unor vremuri de rãscruce, vremuri de pace sau de
rãzboi. Eu astãzi nu voi þine în faþa dumneavoastrã un curs
specific, ci voi vorbi despre problema esenþialã a momentului
2001, al istoriei lumii ºi al istoriei vieþii noastre de fiecare zi, ºi
anume: gândirea liberã ameninþatã. (Aplauze!)
Alternativa creaþiei, a pãcii ºi a construcþiei este alternativa
libertãþii de gândire. A ºcolii care se opune încazarmãrii ºi
dogmei! A luminii care sfideazã întunericul! Trãim, într-adevãr,
pericolul ca, datoritã terorismului, libertatea sã fie ciuntitã,
cenzuratã, pusã în paranteze. Astãzi, mai mult ca oricând, avem
nevoie de garanþii privitoare la dezvoltarea liberã a lumii ºi a
gândirii lumii. Iar universitatea noastrã este un asemenea
avanpost al luptei pentru gândire liberã. Nenorocirea pe care a
trãit-o Þara Libertãþii ºi pe care, prin fireascã solidaritate cu
Þara Libertãþii, a trãit-o Omenirea, în 11 septembrie 2001, pune
probleme cu privire la fizionomia libertãþii. Dar ea nu trebuie
transformatã în motiv de restrângere a libertãþii. Vreau sã vã
spun cã existã destui oameni, astãzi, ºi unii dintre ei nu trãiesc
departe de noi, care vor sã transforme fragilitatea libertãþii,
într-un pretext de luptã împotriva libertãþii. Ceea ce mi se pare
esenþial, este ca, în lupta cu teroarea, libertatea sã-ºi pãstreze
datele ei fundamentale. Sã dea tinerelor generaþii un motiv
de-a mai trãi, un motiv de-a mai învãþa, un motiv de-a mai
munci. Destulã mizerie în societatea contemporanã! Ea ne
distruge elanurile. Trebuie pãstratã mãcar libertatea de gândire.
Noi, aici, învãþãm cã Socrate a murit pentru libertatea de
gândire, noi, aici, învãþãm cã libertatea de gândire este
fundamentalã pentru condiþia umanã. (Aplauze!)
Sugestia drobului de sare, care ar putea cãdea oricând de
pe sobã, nu trebuie sã ducã la eliminarea sãrii din ecuaþie (nici
mãcar la eliminarea ocnaºilor din ecuaþie!) ºi nici la desfiinþarea
sobei. E adevãrat cã, dacã era o cazarmã, pentru propriii ei
cetãþeni ºi pentru cei ce ar fi vrut sã intre în ea, Þara Libertãþii
nu ar fi pãþit ceea ce a pãþit. Da! Dar libertatea are slãbiciunile
ºi fragilitãþile ei, care-i dau, paradoxal, tãrie, cãci, fãrã libertatea
aceasta, fie ea ºi pãguboasã, fie ea ºi vulnerabilã, Þara Libertãþii
nu devenea ceea ce este, adicã o Þarã a Libertãþii ºi nu ne dãdea
acest gust (uneori amar) al luptei pentru libertate.
Nu ajungea Þara Libertãþii sã constru-iascã acele turnuri,
vânate ºi lovite de teroriºti, ci se mulþumea cu niºte bordeie, pe
care nu le-ar fi râvnit ºi, fireºte, nu le-ar fi atacat nimeni. Poate
cu excepþia ºobolanilor. (Aplauze!)
A urî teroarea nu înseamnã a i te supune, a-i prelua legile,
a-i prelua întunericul, ci înseamnã a participa la bãtãlia pentru
desfiinþarea cauzelor terorii. ªi, între cauzele terorii este, fãrã
îndoialã, mizeria. ªi, între acele remedii ale mizerie, este cultura.
ªi, între acele remedii ale cãderii în neant, este ºcoala. De aceea
trebuie sã þinem la ceea ce este al nostru ºi la acest drept al
nostru, la dreptul la gândire liberã ºi la dreptul la aceastã ºcoalã,
ºi aºa plãtitã din greu de dumneavoastrã, de pãrinþii
dumneavoastrã ºi, în fapt, de noi toþi. Libertatea de gândire,
repet, este fructul cel mai de preþ al acestei perioade, istorice
în ciuda, împotriva mizeriei. (Aplauze!) ªcoala noastrã trebuie
sã ne obiºnuiascã neapãrat cu ideea cã suntem datori sã luptãm
cu teroarea, dar ºi cu cauzele ei, cu mizeria, cu subdezvoltarea,
cu dezindustrializarea, cu scoaterea atâtor popoare din circuitul
gândirii pentru viitor, din circuitul creaþiei. Noi suntem unul
dintre acele popoare care au vocaþia creaþiei ºi trebuie sã-ºi
regãseascã, urgent, ºi prin dumneavoastrã, mai ales prin
dumnea-voastrã, dreptul la creaþie, dreptul la independenþã a
gândului, dreptul la gândire liberã. Intoleranþa, primitivismul,
trebuie scoase din circuitul gândirii.
Ar fi un rãu cumplit, dacã oamenii, din civilizaþia
libertãþii, s-ar întoarce în peºteri ºi în cazãrmi, ca sã se
fereascã de teroare.
De dragul luptei cu teroarea sã nu producem teroare.
Noi, aici, la umbra gândului lui Socrate, pedepsit pentru
gândire, nu putem decât sã ne declarãm fidelitatea faþã de ºcoalã
ºi de culturã, ca forme ale libertãþii.
De toate atacurile  întunecate
Sã ne apãrãm în fiecare zi,
Trãiascã îndoiala lui Socrate,
Adicã libertatea de-a gândi!
(Aplauze!)
Opinia naþionalã nr. 313-314, 8 octombrie 2001

Adrian Pãunescu: La cursul meu de la Spiru Haret ...
(...) În Eminescu ne întâlnim toþi. Asta este o chestiune aproape fãrã
egal. Nici nu ºtiu dacã mai au alte popoare acest noroc ºi aceastã
condamnare divinã, sã se poatã regãsi într-un nume. Atacurile la adresa
lui Eminescu, reapãrute în condiþii de libertate, constituie dovezile
existenþei lui Eminescu. Nu îi lasã în pace! Nu s-a mai vãzut polemicã
aºa încinsã cu un mormânt! Eminescu nu este suficient explicat, nu este
suficient desfãcut cãtre noi. La cursul meu de la Spiru Haret, o
universitate excepþionalã pe care de asemenea vor sã o dãrâme, predau

N-are rost sã idilizãm epocile
care ne-au premers. În nici una,
valorile româneºti nu s-au putut
afirma plenitudinar, în România.
Mereu a existat un pretext activ ºi
eficient, pentru asasinarea sau pentru
eliminarea valorilor româneºti.
Istoria noastrã este, din nefericire, un
sumar opulent de pretexte, care sau substituit regulii jocului, raþiunii
comunitare ºi interesului nostru
naþional. Domnitori ne-au fost
hãcuiþi sau trimiºi în exil, pentru cã
s-au comportat ca niºte domnitori,
adicã autoritar. Scriitori ºi artiºti au
luat calea bejeniei, a singurãtãþii
sãrace, ori au fost cazaþi în spitale
de nebuni. Oameni de ºtiinþã au fost
jefuiþi, creierele lor îmbogãþindu-i pe
strãini, dupã ce, aici, nu gãsiserã
înþelegere ºi nici mãcar milã. Þãrani
neputincioºi s-au vãzut expediaþi
prin porturile lumii, odatã cu
produsele muncii lor, ºi le-au murit
trupurile acasã. Muncitori calificaþi
au trãit iluzia puterii lor recunoscute,
ca sã ajungã sã înþeleagã disperarea
de a fi strãini, în propria þarã.
Cuza ºi Bãlcescu, Caragiale ºi
Eliade, Cioran ºi Brâncuºi, Enescu

ºi Ionescu, au murit departe de þarã.
Eminescu a fost lãsat, pe seama
nebunilor, într-un spital, în care avea
sã ºi moarã, de piatra aruncatã de
unul dintre ei. Blaga a murit
bibliotecar, cu un palton ros în jurul
trupului firav, în 1961, ca sã fie
înmormântat, în ilegalitate, la
Lancrãm. Odobleja, inventatorul
ciberne-ticii, s-a stins pe un pat
aspru, ai cãrui þãruºi se fixaserã di-

douã linii ale lui Eminescu: linia naþionalã, naþionalistã chiar, doina ºi
linia universalã. Ele sunt amândouã posibile ºi între aceste douã coperte
se gãseºte Eminescu întreg. Este poetul exemplar sau cum spunea
extraordinar Blaga: Dacã George Coºbuc este poetul naþional printr-un
consimþãmânt plebiscitar, Eminescu este poetul naþional printr-un legitimism de ordin divin. Acolo, noi nu putem umbla. Cine umblã acolo
moare, în sens moral sau estetic. Eu mã rezum sã spun doar atât: Eminescu
este cifrul secret al naþiei. (...)
Ring, noiembrie 2010

Niciodatã, n-a fost suficient loc
pentru valori româneºti în România,
indiferent cât de limpede era mesajul
acelor valori ºi cât de mare era
nevoia comunitãþii româneºti de ele.
Este, probabil, un blestem, pe care,
ca sã-l putem înfrânge, ar trebui, mai
întâi, sã-l conºtientizãm. Nimeni nu
poate face rãu unui om sau unei naþii,
mai mult decât propria voinþã ºi
neputinþã de a dezvolta ºi respecta

VALORI în DERIVÃ

rect pe pãmânt, într-o odaie lugubrã,
la Turnu Severin. Basgan nu ºi-a
putut vedea împlinitã dorinþa, ca
statul american ºi companiile care
erau datoare sã plãteascã statului
român ºi inventatorului însuºi,
miliardele de dolari, cu care se
obligaserã, folosind invenþia lui de
extragere a þiþeiului, de la mari
adâncimi. Ioan Alexandru a murit în
Germania, pentru cã România e prea
sãracã spre a-i oferi îngrijirea
medicalã meritatã.

competiþia valorilor. Nici mila, faþã
de cei aflaþi în suferinþã, n-are
substanþã, dacã nu produc valoare
oamenii normali, oamenii dotaþi,
oamenii norocoºi, elitele cinstite, ale
acelei comunitãþi.
România în derivã resimte
dureros ºi direct deriva tragicã a
valorilor ei. De la triburile care ºi-i
alegeau pe cei mai buni, ca sã le
reprezinte ºi sã le apere, pânã la
naþiunile numeroase, care-ºi trimit,
la competiþiile sportive, pe cei mai

buni dintre cei buni, ca sã concureze
cu aleºii naþiunilor mai puþin
numeroase, ecuaþia valorii este
aceeaºi:
exponenþialitate,
corectitudine ºi fidelitate.
Performanþa nu se poate obþine la
grãmadã. Competenþa celor
calificaþi le dã dreptul la mai multã
pâine ºi celor necalificaþi. Liniºtea
ºi stabilitatea României ar putea
veni din politica ei faþã de propriile
valori. Asta, ºi în culturã, ºi în
ºtiinþã, ºi în sport, ºi în agriculturã,
ºi în industrie, ºi în atitudinea faþã
de copiii sãraci.
Este cinic, dar adevãrat: în jocul
de cãrþi cel mai obiºnuit, am numit
ºepticul, la socoteala finalã nu se
pun cãrþile de rând, nici mãcar
ºeptarul, care taie tot, în lupta lui
de fiecare moment, ci numai elitele.
Nu existã, pentru un popor,
beneficiu mai mare, decât acela de
a-ºi alege, de a-ºi apãra ºi de a-ºi
folosi cât mai inspirat ºi productiv
valorile.
ADRIAN PÃUNESCU
Opinia naþionalã nr. 294-295,
2-8 noiembrie 2000
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Adrian Pãunescu  director al revistei Opinia naþionalã
Dragã Adriane,
Poezia a fost scrisã pentru a fi rostitã în emisiunea lui Adrian
Pãunescu, Viaþa noastrã cea de toate zilele, transmisã, în seara
de 12-13 septembrie, pe postul de televiziune, Tele 7 abc.
Îþi mulþumesc pentru cã nu m-ai uitat. Cred cã n-ar fi rãu
sã publici ºi poezia ta, tot în acest numãr inaugural. Nu doresc

nici un fel de onorariu pentru acest text memorial. Te rog sã
le spui, la culegerea computerizatã, sã-mi respecte ortografia
cu î ºi cu sînt.
Mulþumesc,

ROMULUS VULPESCU
22-23 octombrie 2000

PRIVEGHI
La priveghiul meu - v-aþi strîns în casã
ªi priviþi în gol, cu ochii goi,
La singurãtatea ce m-apasã:
Sînt - e rolul meu - ºi eu cu voi.

Deci, pãstrînd paharele-ndemînã,
Unul sã-mi lãsaþi ºi mie - plin ...
Locul meu e gol, dar sã-mi rãmînã
Strop - din amintirea mea - tain.

Ca Masa lui, atâtea mese
ºi scaune, în jur, puzderii,
când stai la ele nu ºtii bine
te ridicaºi, mâncaºi, cãzuºi,
dar, Doamne, numai una este
a veºniciei ºi-a tãcerii,
la ea parc-ar urma sã vinã,
spre a pleca, pe veci, Brâncuºi.
În Univers, probabil, urcã
întruna roiuri de albine
ºi mierea ºi-o aºeazã zilnic,
în stâlpi de faguri suprapuºi,
ca-ntr-o bisericã în care
vin vãduvele sã se-nchine,
dupã Rãzboiul Întregirii,
lângã Coloana lui Brâncuºi.

Destrãmaþi tãcerea gri rãmasã:
Nu-i chiar Judecata - de - Apoi.
Tare-mi este greu sã plec de-acasã
Cînd se curmã drumul înapoi.
Visele cu noaptea vi se-ngînã
ªi vã scaldã sufletu-n pelin.
Voi o s-aþipiþi cu fruntea-n mînã...
Eu, prin vis, o sã vã trec puþin.
Premiera n-are sã mai iasã:
V-am zîmbit în ultimul meu rol.
Mie însã-mi pasã, încã-mi pasã
De cortina sumbrã ce se lasã
Peste-al despãrþirii protocol.

sã determini atitudinea. Nu e un
ingredient de doi bani sã impui
activizarea energiilor creatoare,
ale omului ºi ale comunitãþii,
prin crearea unui mecanism de
ieºire din indiferenþã. Din
nenorocita contemplare a rãului.
Din apologia lipsei de speranþã.

Opinia mea

ROMULUS VULPESCU,
12 septembrie 2000

Eu pot sã ºi râd dacã hoþii-mi sparg casa,
Flegmatic mã las depãºit pe ºosea,
Mai am, când pe front îmi luaþi ºi mireasa,
Opinia mea.

Eu sunt lucrãtorul cinstit ºi tenace,
Mãreaþã mi-e fapta ºi truda mi-e grea,
De-aceea, eu am despre tot ce se face
Opinia mea.
În coarne de-aº lua pentru ea lumea toatã,
Cedarea ca lupta mi-ar fi mult mai grea,
Pe viaþã o datã, pe moarte o datã,
Opinia mea.

Furnicã pot fi ºi accept sã fiu greier,
Chiar limba din gurã de mi s-ar tãia,
Întreagã-mi rãmâne, ziditã în creier,
Opinia mea.

ªi singur de-aº fi pe a mea baricadã
ªi-n rest milioane cu tifla mi-ar da,
Pãstrez, chiar când capul vor alþii sã-mi cadã,
Opinia mea.

Nu caut comori, nu râvnesc la avere,
Din cerul întreg mi-am ales doar o stea,
Eu ºi de la cer o favoare aº cere,
Opinia mea.

Respect instituþii, opinii celebre,
Cultiv disciplina ºi-s gata de ea,
Sunt om social, dar conserv în vertebre
Opinia mea.

Cât om mã socot, duc pe frunte toþi spinii
ªi crucea mi-o port, ca ºi când aº zbura,
Cãci omul e om cât mai are opinii,
Aceasta-i opinia mea.

Dar cum suna oare, cu 4-5 ani,
înainte de rãzvrãtirea pentru
dreptul ºi datoria de a avea
opinii, textul poeziei Opinia
mea. Sã recapitulãm!
Au trecut anii. Dreptul ºi
datoria de a avea opinii sunt
rezolvate teoretic. Dar numai
teoretic. E rar prilejul exprimãrii
opiniei, din 4 în 4 ani. Postura
de hamali ai urnelor de vot, în
care ne aflãm, din când în când,
nu rezolvã maladiile de fond ale
epocii noi. Opiniei îi lipseºte,
acum, suportul material. Cine are
mijloace
de
exprimare
(electronice, poligrafice) se aude
mai tare (uneori se aude numai el)
decât fiecare cetãþean, care are de
spus ceva ºi are ºi dreptul la
opinie. E primejdioasã blocarea,
prin dictat economic, a
democraþiei sociale. E urât jocul
marionetelor animate de pãpuºari.
E mortalã înmulþirea tribalã a
vârfurilor între ele, când întreaga
societate, sãrãcitã ºi tristã, suferã
de neputinþa de a-ºi trimite copiii
în ºcoli ºi în locurile unde se
învaþã, împreunã cu profesiunea,
ºi strategia opiniei eficiente.

Mulþumim profesorului ºi regizorului Geo Saizescu,
care, la o orã târzie de noapte, ne-a ajutat cu aceastã fotografie

Dragã Romulus Vulpescu,

Acolo e sudul, acolo e nordul,
Am dreptul la nu, dacã vreþi sã fiu da,
Vitalã e lupta, normal dezacordul,
Opinia mea.

exerciþiul opiniei. Dreptul la
opinie. Aº zice chiar datoria
opiniei. Este obsesia întregii
mele vieþi: opinia. Coincidenþa
fericitã face ca, tocmai în acest
sens, sã fi venit propunerea, pe
care mi-a fãcut-o mai de mult ºi
pe care mi-a reiterat-o, la
începutul acestei toamne,
profesorul Aurelian Bondrea,
preºedintele Fundaþiei care
scoate aceastã gazetã ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret, la care
lucrez eu însumi, ca profesor:
preluaþi direcþiunea Opiniei
naþionale!
O preiau.
Dreptul ºi datoria opiniei mã
înflãcãreazã. Îmi amintesc,
emoþionat, cã scriam, în urmã cu
aproape douã decenii ºi
publicam, în cartea mea Locuri
comune, din 1985 sau 1986,
tocmai aceastã pledoarie, pentru
dreptul ºi datoria de-a avea
opinii. Ziceam chiar cã omul e
om cât mai are opinii,/aceastai opinia mea!. ªi nu era cel mai
simplu sã susþii asta, în epocã.
ªi nici astãzi nu e o bagatelã sã
încurajezi opinia. Nu e un fleac

Din spate, parcã vine umbra morþii

Voi, în zori, o sã gãsiþi pe masã
Doar paharul meu din urmã - gol.

O asemenea tribunã a opiniei,
în beneficiul intelectualului
român, al þãranului român, al
muncitorului
român,
al
capitalistului român, în beneficiul
acestei þãri în derivã, doreºte sã
fie, de azi încolo, pânã când se va
putea, Opinia naþionalã, pe

1982

care o conduc, din acest moment.
O tribunã a adevãrului ºi a
valorii!
O tribunã a dreptului ºi
datoriei de a avea opinii!
O tribunã a strãdaniei pentru
competenþã ºi eficienþã!
O tribunã a performanþei!
Studenþi ºi profesori, scriitori
ºi cititori, intelectuali ºi þãrani,
muncitori ºi patroni, funcþionari ºi
ºomeri vor putea scrie aici, vor
putea sã recapituleze, dacã au
talent ºi curaj, bãtãlia pentru
România Mileniului III.
O ºcoalã de gazetãrie pentru
cei tineri, o provocare la noi
fapte, pentru cei maturi, o
chemare la luciditate ºi
îndrãznealã, o siglã a Renaºterii
Române, de care trebuie sã ne
învrednicim. ªi nu pentru cã
vremurile ne sunt favorabile. Ci
din contrã. Tocmai pentru cã
avem de înfruntat toate
dificultãþile. Inclusiv pe acestea
douã: dreptul la opinie ºi dreptul
de a crede în naþia ta.
ADRIAN PÃUNESCU

Da, porþile, în Gorj, sunt toate
brâncuºiene ºi frumoase
motivele brâncuºiene
trãiesc pe cruci,
trãiesc pe uºi,
brâncuºian e ºi desenul
de corp uman cu zeci de case,
brâncuºieni sunt toþi românii,
dar numai unul e Brâncuºi!

El are-un Dumnezeu în mâna
cu care-a reclãdit pãmântul,
mai pur decât sunt nou-nãscuþii
ºi mai bãtrân decât cei duºi;
la început a fost Sãrutul,
pe care l-a purtat Cuvântul,
Eroii au ºi ei o Cale,
prin operele lui Brâncuºi.

Picuraþi-mi stropi trei în þãrînã
ªi goliþi cîte-un pahar de vin Semn de bun rãmas ce nu se-amînã:
ªtiþi ºi voi cã n-am cum sã revin.

Se deschide astãzi o serie
nouã în viaþa publicaþiei
Opinia naþionalã, editatã de
Fundaþia România de Mâine.
Încercãm sã transformãm acest
titlu în propriul sãu renume. Cãci
nimic nu e mai important, într-o
democraþie realã, decât

Brâncuºi

A nu ceda ispitei triste,
cã el ne este la-ndemânã,
a nu-ncerca sã naºtem focul
din milioane de cenuºi,
a recunoaºte unicatul
în toatã pulberea românã,
sunt mii de Constantini, în þarã,
dar numai unul e Brâncuºi.

lui Dem Rãdulescu
in memoriam

Opinia, ca drept
ºi ca datorie

Adrian Pãunescu

Nu mã gândeam sã-l omagiem acum
pe marele actor, care a fost Dem.
Rãdulescu, tragedianul care a avut
bunãtatea de a ne face, din când în când,
sã râdem. Dar, invitându-te pe tine,
Romulus Vulpescu, sã scrii, încã din
primul numãr al noii Opinii naþionale,
mã trezesc, la postscriptumul poeziei
despre Dem. Rãdulescu, pe care mi-o
trimiþi, la închiderea ediþiei, cu o idee a ta, care mã ºocheazã: hai sã
publicãm amândoi versurile pe care ni le-a inspirat nenorocirea
artistului!
Bine, Romicã, hai sã fim împreunã, în acest omagiu, pentru
omul lângã care am respirat împreunã, când era viu, în ultima sa

emisiune televizatã, la Tele 7 abc, unde, la sugestia lui Florin
Condurãþeanu, îl invitasem pe Dem. ºi vã invitasem pe toþi, sãl sãrbãtorim pe alt mare artist, Florin Piersic ºi care, la un moment dat, se ºi întristase în emisiune, cã Dem., cel îndeobºte
hazos, a luat un ton prea grav ºi nu ne distrãm deloc, în prezenþa
monologurilor sale dramatice.
Viaþa noastrã cea de toate zilele avea sã cunoascã, dupã
trei sau patru zile, o neaºteptatã moarte: cel mai mare comediant
al timpului nostru, Dem. Rãdulescu. Reparcurgând, ulterior,
filmul acelei fantastice nopþi testamentare, am constatat, cu
surprindere, cã, în afarã de marele Dem., mai era cineva, acolo,
care parcã presimþea finalul ce se apropia: eu auzeam gongul
bãtând a definitivã despãrþire. Eu voiam toate mãrturiile posibile
ºi amânam inevitabilul. Dar vom reveni, sãptãmânile viitoare,
cu amãnunte ºi mãrturii. Acum, sã plângã poezia!

Peste vopsea ºi peste fard
plãtim impozite de sânge,
am râs cu cei mai triºti actori,
cu amintirea lor vom plânge.

ªi parcã nici nu mai simþim
cã mor artiºti din ºapte arte,
când ei din scena lor au fost
goniþi demult, în altã moarte.

Spectacolul s-a terminat
ºi spectatorii merg în stradã
ºi intrã vârsta în actori
ºi ei deodatã-ncep sã cadã.

Ei n-au mãcar un rol minþit
în teatrul patriei sãrace,
când mor actorii unei þãri
ea, zidul morþii ei ºi-l face.

Prin sãli de teatre e pustiu
ºi epigrama epitafe,
vopsiþii clauni plâng la circ
ºi-i frig în cinematografe.

Ce nebunie ºi blestem
sã râzi voios, în plinã jale,
cu Toma, Amza ºi cu Dem,
ca-ntr-un refren de Caragiale.

Aplaudat ºi ofensat,
actorul nu-ºi mai vine-n fire,
ºi-n cel din urmã rol al lui,
el nu mai poate sã respire.
Tragedian disimulat,
el pleacã-n moarte bãrbãteºte,
Ce aer tare e aici!
Îngânã ºi se prãbuºeºte.
Luminile s-au stins, brutal,
în otrãvite vremi buimace,
ºi plâng aplauzele-n pumni,
dar nici în cimitir nu-i pace.
De râs am râs, cã ne-a plãcut
sã-ndepãrtãm prin râs dezastre,
dar, vai, ce tragic happy-end
în comedia þãrii noastre.

Nici un rãzboi mondial nu începe
ªi nu se sfârºeºte altfel decât într-o poveste
de dragoste,
Nici un istoric militar n-a deschis frontul
atât de exact
Ca el, care-i scrie ei, din tranºee o scrisoare
de dragoste.
Nu existã economie, nu existã politicã,
nu existã culturã,
Dacã nu existã dincolo de ele o poveste
de dragoste,
Nici aspirina, nici bomba atomicã, nici
ceaiul de patlaginã
Nu sunt de înþeles, decât într-o ecuaþie

cã n-a putut trãi acasã,
cã n-a putut muri acasã,
orfan, în propria sa þarã,
înstrãinat, pe veci, Brâncuºi?
Istoria se face mamã,
se îmblânzeºte ºi ne iartã,
pe toatã piatra carpatinã
sunt urmele unei cãtuºi,
conform Hobiþei nãscãtoare,
reînviem din poartã-n poartã,
nu cerºetori la porþi strãine,
ci cãuzaºi ai lui Brâncuºi.
A fost un Veac, mai þineþi minte,
al Douãzecelea, se pare,
cu multe opere bolnave
sub mâini de autori rãpuºi,
în tot acest ospiciu jalnic
a fost ºi arta-vindecare
iar echilibrul, sãnãtatea
ºi viaþa, s-au numit Brâncuºi.

ADRIAN PÃUNESCU, 11 septembrie 2000 A nu considera cã este

egalul mic al tuturora,
a respecta hazardul dintre
albuº, negruº ºi gãlbenuº,
în oul care face munþii,
când Dumnezeu decide ora,
a degusta deplin minunea
cã s-a nãscut român Brâncuºi.

Poveste de dragoste

La urma urmei viaþa nu e
Decât o repetabilã poveste de dragoste,
Un subiect mort, care mereu înviazã,
Plus ºi minus biografiile în cauzã.

Mai ºtie cineva ce vinã
pe noi românii, ne apasã,
sau am uitat la ce ruºine
am fost, pentru Brâncuºi, expuºi,

A.P.

CÂND MOR ACTORII

Adrian Pãunescu

Suntem o naþie de geniu,
avem o misie aleasã
ºi totuºi ne-am pierdut plãcerea
de-a ne jertfi într-un culcuº,
n-avem Brâncuºi pe orice stradã
ºi în proporþie de masã,
e-un unicat cât România
Ideea însãºi de Brâncuºi.

de dragoste.
Limbile ºi tratatele se mai schimbã, neapãrat
cãmãºile,
Interesele, direcþia armelor, suflarea vântului,
Existã gheþari ºi existã alburi interºanjabili,
Singura veºnicã ºi ireductibilã e slãbiciunea
din dragoste
Nici credinþa nu e atât de puternicã,
În toate înfãþiºãrile ei ca o simplã dragoste,
Orice se poate negocia, orice se poate
adapta, orice cu excepþia
Incurabilei ºi ireductabilei poveºti de dragoste.
Punã-se în calei ei toate casele de bani,
Tragã în ea toatã artileria de asalt,
Lucreze împotriva ei parlamentele, damblagii ºi rugina,
Singura nemuritoare e povestea de dragoste,
Copilãreasca, ordinara ºi divina dragoste.
Opinia naþionalã nr. 353,
3 februarie 2003

Prin aparenþe numeroase
ºi potriveli înºelãtoare
sã nu cumva sã ni se parã
cã ni-i produs între produºi,
deºi el e, întreg al nostru
nu-ncape în numãrãtoare,
ºi-ntâi ºi doi ºi infinitul
sunt robi aceluiaºi Brâncuºi.
Cum Masa, Poarta ºi Coloana
se aflã într-un loc anume,
la Târgul Jiului, pe unde
o daltã s-a fãcut arcuº,
în vremea care dã sã vinã
spre a clãdi o altã lume
sã recunoaºtem cã temeiul
îi aparþine lui Brâncuºi.
Ce nume de popor de geniu.
Ce piatrã cãtre cer, Brâncuºi!
Opinia naþionalã nr. 330,
18 martie 2002
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Sub semnul întrebãrii
Dialog cu dialogurile mele

CU NICHITA,
ÎNTÂIUL CLASIC
AL GENERAÞIEI 60
NICHITA STÃNESCU: Ce ne-am face dacã
ar trebui sã ne trãim opera?
AP 2000: Pânã la moartea sa,
atât de tragic timpurie, la vârsta
de 50 de ani, Nichita Stãnescu,
întâiul clasic al literaturii poetice
româneºti, din Generaþia 60, a fost
mereu mai în vârstã ca mine. Din
1983 încoace, însã, odatã cu
stingerea sa, Nichita a început sã
piardã din avansul de vârstã, pe
care-l avea ºi, iatã, astãzi, în anul
2000, eu sunt mai bãtrân cu 7 ani
decât Nichita Stãnescu. Versul lui

sã fac câteva pronosticuri? De ce
naturã ?
 De câteva zile te-aud vorbind
numai despre cosmonauþii trimiºi în
vecinãtatea Lunii.
 Am fost foarte emoþionat când
primul echipaj uman a depãºit
atracþia pãmântului ºi s-a rotit în
jurul
Lunii.
Mi-a fost fricã, pur ºi simplu, sã nu
se cureþe acei nobili cascadori. Nam fost invidios pe ei în calitatea
mea de cosmonaut, sau mai bine zis
de teonaut, care dã ocol soarelui,
mãcar o datã pe an, împreunã cu
pãmântul, dar...
 ªtii din cine e versul: În jurul
ºi Casiopeea din cerul de searã.
soarelui te-nvârþi ºi tu, odatã cu
Mor de-o ranã ce n-a încãput
pãmântul, Nichita?
în trupul meu apt pentru rãni
 Nu.
cheltuite-n cuvinte, dând vama de fraze
 Dar din cine crezi cã e?
la vãmi.
 E al tãu?
Iatã-mã, stau întins peste pietre ºi gem,
organele-s sfãrâmate, maestrul
 Nu. Mi-e dificil sã-þi spun,
ah, e nebun, cãci el suferã
pentru cã pare nefiresc sã ne
de-ntreg universul.
amintim versuri ale mai-marilor
Mã doare cã mãrul e mãr,
noºtri. E dintr-un poem de Zaharia
sunt bolnav de sâmburi ºi de pietre,
Stancu. Sã revenim!
de patru roþi, de ploaia mãruntã
 Dar gestul a început sã
de meteoriþi, de corturi, de pete.
prevaleze ideea. Pentru cã ocuparea
Lunii de cãtre oameni este mai mult
Organul numit iarba mi-a fost pãscut de
cai,
un gest decât o idee.
organul numit taur mi-a fost înjunghiat
 Nu-nþeleg.
de fulgerul toreador ºi zigurat
 A dãrui o floare, uneori,
pe care tu arena-l ai. 1983
înseamnã mai mult decât a inventa
Organul Nor mi s-a topit
o metaforã.
în ploi torenþiale, repezi,
A.P. 2000: Jocul lui Nichita era
ºi de organul Iarna, întregindu-te,
nesfârºit. De fapt, pofta lui de joc
mereu te lepezi.
era nestãpânitã. Nichita era un om
Mã doare diavolul ºi verbul,
mã doare cuprul, aliorul,
liber. Era liber, pânã târziu, ºi de
mã doare câinele, ºi iepurele, cerbul,
obsesia morþii, dar nu era liber de
copacul, scândura, decorul.
propria sa gândire. Nu-l
Centrul atomului mã doare,
mulþumeau locurile comune. El
ºi coasta cea care mã þine
regândea totul. Inclusiv scara
îndepãrtat prin limita trupeascã
valorilor, în poezia naþionalã.
de trupurile celelalte, ºi divine.
Cititã acum, confruntarea dintre
Sunt bolnav. Mã doare o ranã
noi, în acei ani tineri, e palpitantã.
pe care mi-o port pe tavã
ca pe sfârºitul sfântului Ioan
Ea se încheie, paradoxal, cu
într-un dans de aprigã slavã.
bucuria lui Nichita cã, deºi îl
Nu sufãr ceea ce nu se vede,
apãram pe Goga, îi spuneam,
ceea ce nu se aude, nu se gustã,
finalmente, poetului elegiilor, cã-l
Într-o zi, cam pe la prânz,
ceea ce nu se miroase, ceea ce nu încape
ºtiu pe dinafarã pe Bacovia.
Gheorghiþã
mergea
cu-un
mânz,
în încãierarea îngustã,
 Trebuie sã recunosc cã acum
Cum mergea cu mânzu-agale
scheleticã a insului meu,
lucrurile sunt mult mai clare. Nu mai
Îi ieºi un hoþ în cale.
pus la vederile lumii celei simple,
înþeleg chiar nimic. Adineauri era o
Hoþul fiind bandit din fire
nerãbdând alte morþi decât morþile
inventate de ea, sã se-ntâmple.
rãzgâiere. Acum e purul adevãr.
Îi luã mânzul cu grãbire.
Sunt bolnav nu de cântece,
 Puþin ermetism face bine. De
Gheorghiþã rãmase cu buza
ci de ferestre sparte,
ce am mai sta de vorbã, dacã ne-am
umflatã
de numãrul unu sunt bolnav,
înþelege perfect. Dacã ar fi aºa, þi-ai
Cã n-a avut cu el o bâtã latã
cã nu se mai poate împarte
lua þie singur interviu, ºi m-ai întreba
Pe
bandit
sã-l
batã.
la douã þâþe, la douã sprâncene,
dacã aº fi de acord sã-þi numeºti eul
la douã urechi, la douã cãlcâie,
Dupã cum vezi, scriam destul de sau sinele cu numele meu. Nu spun
la douã picioare în alergare
cã nu.
modern, fãrã sã-mi dau seama.
neputând sã rãmâie.
Cã nu se poate împarte la doi ochi,
 Care e titlul poeziei?
la doi rãtãcitori, la doi struguri,
 Vorbeai mai adineauri, în
 Oh, n-avea nici un fel de titlu;
la doi lei rãgind, ºi la doi
ca sã aibã titlu, trebuia sã am ideea afara interviului nostru, cu tristeþe,
martiri odihnindu-se pe ruguri.
de poezie. Nici mãcar n-avea pentru despre împrejurarea cã numai
o semnificaþie scrisã. Cel
NICHITA STÃNESCU mine
mult semnificaþia unei simple
numãrãtori, ca un joc de copii.
dumneata elegiile? De ce elegii? De
 Eºti ploieºtean?
ce 11?
 Da, ºi mã gândesc cu
 11 elegii este singura mea carte dragoste la spaþiul ploieºtean, ca la
trãitã. Dacã ar fi sã o mai scriu încã spaþiul mioritic.
o datã, este singura carte pe care aº
 Ai fãcut liceul la Ploieºti?
refuza ca-tegoric sã o mai scriu. A
 Bineînþeles, ºi nu numai
costat prea scump. Astãzi mã uit la liceul.
11 elegii, cum se uitã doctorul
 Erau un adolescent timid? Îþi
Barnard la pacientul Blaiberg. Mã plãcea limba latinã?
tot întreb: mai þine-n ea inima de Limba latinã nu mai ºtiu dacã
atunci? Când o va respinge?
îmi plãcea sau nu, ºtiu cã o-nvãþam
 De fapt, cele 11 elegii sunt 12. de zbârnâiam. Profesorul meu de
De ce 11, când la numãrãtoare
ies Grigore
latinã, domnul
Cu poetul
Vieru Bãlan, nu glumea.
12?
ªi, spre binele meu de acum, îmi
 Voiam sã-mi intitulez cartea 11 dãdea la împrumut, ades, pãlmile,
elegii sau Cina cea de tainã...
unei vergi de alun, ºi ea fãcând
 Unde erau 12 ...
parte integrantã din studiul limbii
 Da, dar printre cei 12 se afla ºi latine.
Iuda. De altfel, sã ºtii cã dac-aº fi
 Dar erai timid?
avut cunoºtinþã de o superbã icoanã
 Abia acum ºtiu cã eram
pe sticlã (pe care de curând am timid. Atunci eram sportiv.
vãzut-o) reprezentând Cina cea de
 Care este faptul senzaþional
tainã, altfel mi-aº fi compus poate întreprins de dumneata în liceu ?
cartea de-atunci, dar atunci, Nu se poate sã nu fie unul.
bineînþeles, nu acum, intitulând-o 3
 Acel fapt senzaþional s-a
elegii.
petrecut într-o searã, dupã un meci
 Numai 3? De ce?
de volei. Tocmai îmi spãlam
 În aceastã icoanã, artistul mâinile la o pompã...
popular îºi imagina Cina cea de
 Eºti în formã, Nichita!
tainã numai cu trei apostoli. Se pare
 Nu sunt în formã. Sunt cu un
cã în istorie (icoana dateazã cam din prieten.
sec. XVIII) Iuda este marcat de
 Deci îþi spãlai mâinile la o
destin.
pompã ºi...
 Ai 36 de ani. De câþi ani scrii?
 ªi nimic ! Am constatat
 Ca sã fiu sincer, din anul 1966, deodatã cã ele sunt absurde.
de când mi-au apãrut elegiile, am
 Enghidu. Pagina 1. Versul 1:
dobândit sentimentul scrisului. Priveºte-þi mâinile ºi bucurã-te,
Altfel, litere cu caracter literar am cãci ele sunt absurde!
scris cred încã pe la 6 ani, evident
 Ce sã facem? Inventãm atât
fãrã umbrã de conºtiinþã literarã, ci de puþin, când izbutim câte ceva.
suflat de vântul poeziei populare ºi Dar sã nu-l supãr pe Dumnezeu.
lãutãreºti care bântuia atât de vehe- În alte cazuri, ºi minþim foarte
ment prin oraºul meu de baºtinã.
mult, când izbutim câte ceva.
A.P. 2000: Amestecul de
 Acuma sã intrãm, cum se
naturã ºi culturã, din poezia lui zice, în plinã actualitate ...
Nichita, m-a tulburat întotdeauna.
 Adicã în memoria
La debut, el simþea halucinant cã prezentului, curent. Nimic mai acîntr-un copac mai bate tâmpla tual, de fapt, decât viitorul. Vrei
Eu am scris Viaþã de excepþii ºi
A fi într-o pasãre. Dar iatã cã,
dupã mai bine de 30 de ani de la
interviul pe care i l-am luat lui
Nichita, constat cã Elegiile l-au
costat atât de mult, cã n-ar mai fi
vrut sã le scrie. Problema lui
esenþialã, de mare poet al
cuvântului, era aceea de a deveni
mare poet al existenþei.
 Te referi deseori la elegii ca
la un reper. Ce au însemnat pentru

Elegia a zecea

Sunt bolnav. Mã doare o ranã
cãlcatã-n copite de caii fugind.
Invizibilul organ
cel fãrã nume fiind,
neauzul, nevãzul,
nemirosul, negustul, nepipãitul
cel dintre ochi ºi timpan,
cel dintre deget ºi limbã.
Cu searã mi-a dispãrut simultan.
Vine vederea, mai întâi, apoi pauza,
nu existã ochi pentru ce vine,
vine mirosul, apoi liniºte,
nu existã nãri pentru ce vine,
apoi gustul, vibraþia umedã
apoi iarãºi lipsa,
apoi timpanul pentru leneºele
miºcãri de elipsã,
apoi pipãitul, mângâiatul, alunecare,
pe o ondulã întinsã,
iarna-nghetatã-a miºcãrilor
mereu cu suprafaþa ninsã.
Dar eu sunt bolnav. Sunt bolnav
de ceva între auz ºi vedere,
de un fel de ochi, de un fel de ureche
neinventatã de ere.
Trupul ramurã fãrã frunze,
trupul cerbos
rãrindu-se-n spaþiul liber
dupã legile numai de os.
Neapãrate mi-au lãsat
Suave organele sferii
Între vãz ºi auz, între gust ºi miros
Întinzând ziduri ale tãcerii.
Sunt bolnav de zid, de zid dãrâmat
de cohi-timpan, de papila-mirositoare.
M-au cãlcat aerian
abstractele animale.
Fugind speriate de abstracþi vânãtori
speriaþi de o foame abstractã.
Burþile lor þipând i-au stârnit
dintr-o foame abstractã.
ªi au trecut peste organul ne-nveºmântat
în carne ºi nervi, în timpan ºi retinã
ºi la voia vidului cosmic lãsat
ºi la voia divinã.
Organ pieziº, organ întins
organ ascuns în idei, ca razele umile
în sferã, ca osul numit
calcaneu în cãlcâiul al lui Achile
lovit de-o sãgeatã mortalã; organ
fluturat în afarã
de trupul strict marmorean
ºi obiºnuit doar sã moarã.
Iatã-mã, îmbolnãvit de o ranã
închipuitã între Steaua Polarã
ºi steaua Canopus si steaua Arcturus

Blaga Sunt mai bãtrân decât tine,
mamã, face luminã ºi între noi.
ªi, culmea, începutul dialogului
nostru, de acum un sfert de veac,
poartã pecetea vârstelor în
devãlmãºie.
 Câþi ani, câte cãrþi, Nichita
Stãnescu?
 Lasã-mã puþin! Greu va fi în
prima jumãtate de orã, cã restul de
cinci minute vor fi foarte uºoare. Dar
nu mai scrie ºi tu tot. Eºti din caleafarã de parºiv.
 Îmi trãiesc soarta.
 Tu zici cã-þi trãieºti soarta.
Ãsta este un lucru relativ uºor de
trãit. Dar dac-ar fi sã ne trãim opera, ce ne-am face?
 35 de ani?
 36 ani, 10 cãrþi tipãrite. ªi încã
una la tipar. 11 toate, câte sunt
elegiile.
AP 2000: Într-o noapte de
graþie, la o întrunire spontanã ºi
subversivã, de poeþi (Ilie
Constantin, Gabriela Melinescu,
Constanþa Buzea, Nichita
Stãnescu, Ioan Alexandru, Petru
Popescu, Ana Blandiana ºi Adrian
Pãunescu), toþi scriam ºi ne
luptam fratern, fiecare cu fiecare
ºi toþi cu ceilalþi, ca sã fim! În acel
exerciþiu comun-adolescentin,
Nichita a compus, ca sã zic aºa, o
elegie, Elegia a X-a. O
capodoperã! A înºirat simplu ºi
inspirat cuvintele pe hârtie. Ilie
Constantin a scos la luminã o
bijuterie: Veghe de tine/, Veghe
de lunã/ Vâslele galbene/ Se
despreunã/ Bate o orã/ Atât de
tare/ Cã se rup foile/ Din
calendare. Ana Blandiana a scris
un poem despre niºte ochi albaºtri,
cãtre care fiarele vin somnolent.
Petru Popescu a hotãrât sã se lase
de poezie, în acea noapte, ºi a
fãcut carierã, ulterior, de prozator.

sãmãdãului. Ce ar însemna asta?
Nimic mai mult ºi nimic mai puþin
decât cã natura ºi cultura sunt,
pentru Nichita Stãnescu, egale, în
aplecarea lui cãtre viaþã. În afara
realitãþii primare, cea pe care
omul o ia sub controlul simþurilor
sale imediat, vreau sã spun
imediat, deci nemediat, marele
deschizãtor de drumuri Nichita
considerã ºi cultura o sursã
directã a vieþii, informaþia cã Licã
Sãmãdãul, din Moara cu noroc,
a lui Slavici, a murit izbindu-se de
un copac, intrând în ordinea firii.
Citind dialogul N.S. - A.P., se poate
observa, în câteva locuri,
naturaleþea cu care Nichita
foloseºte citate din literatura
altora,
conform
propriei
personalitãþi ºi logici. Contrariat
de observaþia mea de atunci, cã nu
mãrturiseºte sursa, Nichita
rãspunde inventãm atât de puþin,
ba mai mult, el acceptã cã minþim
foarte mult.
 Cum ai luat cunoºtinþã de
poezia popularã?
 În douã feluri. Într-un fel
tragic, pentru cã era rãzboi ºi toþi
soldaþii cântau.
 ªi-n celãlalt fel?
 În felul mirific, pentru cã
bãtrânii noºtri aveau acel sacru
obicei de a se îmbãta din durere, cu
cântecele la ureche, adicã punând sã
le cânte pânã la amorþire câte un
lãutar.
 Spune-mi literele primei
dumitale poezii!
 Le-am conservat numai printrun accident. Cred cã era toamnã ºi
aveam vreo 7 ani, iar mama,
auzindu-mã bolborosind, s-a rupt de
lângã cazanul de aramã, în care
tocmai fãcea bulion ºi, cu
frumoasele ei mâini, mi-a transcriso pe un petec de hârtie:

primul cosmonaut (chiar dacã a fost
scurtã ºi nu atât de complicatã
ieºirea lui) va fi pãstrat în memoria
curentã.
 Bineînþeles. Nu pãstrãm în
aniversãrile noastre decât data
naºterii noastre. Deºi s-ar putea ca o
altã zi sã fie infinit mai nuanþatã ºi
mai aptã de memorie decât însãºi
geneza.
 Ce înseamnã, pentru
dumneata, zona politicului?
 Stadiul maturitãþii unui bãrbat.
 Dumneata ai atins acest
stadiu?
 Din moment ce vibrez acut la
destinul þãrii mele, bineînþeles cã da.
Mã simt profund integrat în destinul
þãrii mele.
 Cum crezi cã poate face un
poet politicã?
 Încercând nu SÃ REDEA, nu
acesta e cuvântul, ci sã înalþe în zodia
comunicãrii sufletul ºi tendinþele
sufletului naþional.
 Dar relaþia individ-naþiune nu
se stabileºte de îndatã. Existã atâtea
etape  unele contestate  ale
drumului pe care un poet îl strãbate,
pânã la a reprezenta. Crezi în
noþiunea de poet naþional?
 Da, cred în aceastã noþiune,
numai cã ea pentru mine nu e
reprezentatã în special de Goga, ci
de Bacovia, nu în mod special de
Coºbuc, ci de Blaga, nu în mod special de Vlahuþã, ci de Macedonski,
nu în mod special de Aron Cotruº,
ci de Ion Barbu. Spiritul naþional nu
este totuna cu spiritul provincial.
Naþiunea existã între alte naþiuni. Ea
este mãreaþã ºi demnã în mãsura în
care îºi aduce o contribuþie majorã
la spiritul universal.
 Nu mã opresc decât la
exemplul Goga. De aci, aº vrea sã
intrãm într-o discuþie teoreticã.
Dumneata ai rostit o frazã
paradoxalã. Poet naþional pentru
aproape toatã lumea este Goga, ºi
nu Bacovia. Pe ce temei îl consideri
pe marele  poate cel mai marele 
poet G. Bacovia poet naþional?
 Pe temeiul Mioriþei.
 Dacã noi am fi numit Mioriþa,
da. Dar noi suntem (ºi dumneata
susþii asta!) ºi Toma Alimoº.
Renunþarea bacovianã nu poate,
cred, constitui trãsãtura singurã ºi
necesarã în acceptarea unui poet
naþional.
 Nici n-am susþinut acest lucru.
De altfel, pentru mine Bacovia nu
este un poet al renunþãrii, ci este cel
care a dat nume acestei realitãþi
spirituale; dându-i nume, el a fixat-

Martie 1983, la Cenaclul Flacãra, într-o Salã Polivalentã arhiplinã. A fost singurul loc
unde Nichita Stãnescu a fost sãrbãtorit la 50 de ani.
o; fixând-o  a învins-o. Dacã aº
scrie un studiu despre Bacovia, l-aº
intitula Bacovia învingãtorul.
 Dar dacã ar trebui sã scrii un
studiu despre Goga?
 Goga a fost un poet însemnat.
Pânã la un punct a fost chiar un
luptãtor. El a dat glas sentimentului
de jale.
 ªi de protest ºi de energie
naþionalã ºi de unitate ºi de spasm
al durerii ºi câte altele.
 De acord; dacã nu spuneai tu,
spuneam eu. Atâta doar cã el nu a
coborât suficient în atomica
individului. Între tehnica prelucrãrii
fierului ºi tehnica prelucrãrii
uraniului este o epocã. Noþiunea de
naþiune a evoluat. Sãbiile spiritului
au fost ale epocii aceleia. Un poet
luptãtor al prezentului nostru acut nu
mai luptã cu sarea din lacrimi ºi nici
cu mânia tãiºului spadei sale.
 Ce s-o mai lungim? Mie îmi
place Octavian Goga.
 ªi mie îmi place Octavian
Goga. Numai cã-l recitesc mai des
pe Bacovia.
 Eu nu-l recitesc pe Bacovia, îl
ºtiu pe dinafarã.
 Îþi mulþumesc.
A.P. 2000: Simþeam, ºtiam,
pledam pentru ca Nichita
Stãnescu sã fie considerat poet
naþional. Era dreptul meu sã
întreprind toate astea, era dreptul
lui sã participe la competiþie ºi era
dreptul poporului nostru sã aibã
o viziune mai complexã, asupra
ideii de poet naþional. Suav ºi
inefabil, cum era, Nichita ieºea din
când în când la bãtaie, atât în
chestiunea cititorului, care nu-l
înþelegea, cât ºi în spinoasa
chestiune a libertãþii de creaþie. Iar
când nu voia sã rãspundã, Nichita
nu replica direct, ci fenta. Copilul
din el gãsea oricând soluþia
salvatoare.
 Dacã ai fi ºi mâine atât de
dãruit ca azi, dacã recunoaºterea
instituþiilor inefabile ale spiritului ar
funcþiona ca azi, crezi, Nichita
Stãnescu, cã ai putea fi considerat
un poet naþional?
 Îmi pui o întrebare crispantã.
Eu mã socotesc un elev târziu al lui
Cârlova ºi un
urmaº
al
V ã c ã r e º t i l o r.
Dacã cititorii
mei ar remarca
asta, rãspunsul
la întrebarea ta îl
socotesc ca fiind
dat.
 Cititorul!
Iatã un cuvânt
de care credeam
cã te vei feri.
Aud
atâþia
c i t i t o r i
declarînd cã nu
înþeleg nimic din
ceea ce scrii,
încât mã întreb
ºi te întreb: ce
este, pentru
dumneata,
cititorul?
 Cititorul
este un alterego, este cel
pentru
care
scriu. Versurile
mi le scriu în
singurãtate. Tot
astfel mi le
citeºte ºi el: în
singurãtate.
Poate cã nu am
mulþi cititori în
prezent. Dar
dacã poezia pe
care o scriu va
avea un cât de
cât viitor, s-ar
putea ca ºi acolo
în viitor sã-mi
gãsesc câþiva alter-ego.

Ce
drepturi crezi cã
are cititorul?
 Drepturile
pe care ºi le
acordã el singur.
Chiar ºi acela de

a gândi mai bine emoþia unei poezii
decât am gândit-o eu.
 Ce drepturi are scriitorul?
 De a cere editorului, radiodifuziunii ºi televiziunii sã nu-i mai
reproducã prin antologii pânã la
epuizare o serie de poezii pe care el
însuºi le socoteºte depãºite sau slabe.
Într-un cuvânt: dreptul de a fi

sã fim logici. Pentru aceasta, mai
întâi trebuie sã existe cãrþi ideale, ºi
ele, uneori, existã. Mai apoi trebuie
sã existe editori ideali. Dar ei nu prea
existã. Este o contradicþie, dar nu
dialecticã. Este o contradicþie
metafizicã. Cine nu îºi aminteºte de
excepþionalul editor Al. Rosetti,
cãruia cultura româneascã îi

Emoþie de toamnã
A venit toamna, acoperã-mi inima cu ceva,
cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.
Mã tem cã n-am sã te mai vãd, uneori,
cã or sã-mi creascã aripi ascuþite pânã la nori,
cã ai sã te ascunzi într-un ochi strãin,
ºi el o sã se-nchidã cu-o frunzã de pelin.
ªi-atunci mã apropii de pietre ºi tac,
iau cuvintele ºi le-nec în mare.
ªuier luna ºi o rãsar ºi o prefac
într-o dragoste mare.

NICHITA STÃNESCU
consultat asupra sa însuºi. Este
adevãrat cã ce-þi spun eu e mai puþin
un drept, ºi mai mult o dorinþã.
 Cum vezi dumneata libertatea
de creaþie?
 O vãd îngrozitor de complicat.
Nici un studiu de ºase sute pagini nar putea sã epuizeze aceastã
problemã atât de complexã.
 În ceea ce te priveºte!
 Când izbutesc sã scriu o poezie
bunã ºi izbutesc s-o ºi public, nici
nu mã gândesc la problema libertãþii
de creaþie. M-am gândit însã la ea
când în volumul 11 elegii, în prima
lui ediþie, editorul (tovarãºa
Mihãilescu) nu mi-a îngãduit sã-mi
conserv Elegia Oului, care apãruse
mai înainte în presã.
 Asta acum câþiva ani.
 Cred cã, în perioada actualã,
editorul a hotãrât sã-ºi asume mai
mult responsabilitatea unei cãrþi, cu
toate cã, la drept vorbind, aceastã
responsa-bilitate îi revine autorului
ei. O carte cu prea multe dãdace riscã
sã moarã cu paginile netãiate.
 De ce nu scrii poezie politicã?
 Cum nu scriu poezie politicã?
Am scris suficiente poezii estetice
care prezentau ºi un interes politic.
 Aº remarca, dacã-mi dai voie,
ºi chiar dacã nu-mi dai voie, cã
profiþi de inteligenþa dumitale pentru
a nu-mi rãspunde direct la unele
întrebãri. Cãci (zici dumneata) dacã
totul pe lume e discutabil, de ce naº muta cum vreau termenii? Eu te
întreb chiar despre poezia politicã.
 Întreabã-mã!
A.P. 2000: Era imposibil
pentru tânãrul discipol, al noului
ctitor de lirism românesc, sã nu
întrebe pe fratele sãu mai mare
despre înrâuritori ºi despre oameni
de iniþiativã. Nichita era, el însuºi,
un om de iniþiativã, un înrâuritor.
Inocenþa cu care, el ºi Generaþia
60 restauraserã dreptul la poezie,
al naþiunii române, era arma care
lovise mortal poezia oficialã,
prolecultismul ºi dogma simplificator-epicizantã, din viaþa
literarã româneascã.
 Plec trist spre altã întrebare.
Ce este cela un înrâuritor? Ce este
acela un om de iniþiativã? Ce face,
ce trebuie sã facã el, în concepþia
dumitale?
 Un om de iniþiativã, un om
care exercitã influenþã este un om
care are în vedere în primul rând
calitatea. În orice sens ºi în orice
domeniu. Cantitatea nu poate fi
acceptatã decît ca fiind a calitãþii.
 Sã restrângem sfera! Ce este
înrâuritorul cultural, literar, cum
vrei sã-i zicem?
 Istoria contemporanã a þãrii,
judecatã ºi în epica ei social-politicã,
dar ºi în cea de monadã a indivizilor.
 Nu asta te-am întrebat. Am fost
însã probabil mai neclar decît însãºi
neclaritatea. Ce este un creator de
climat, un factor de catalizare? Ce
rol îi atribui? Cultura se poate
dezvolta haotic?
 Evident cã se poate dezvolta
ºi haotic. Dar atunci când este
stimulatã, când este încurajatã (cãci
vorba dulce mult aduce!) ea poate fi
înfloritoare. În culturã editorul ideal
este cel care tipãreºte cãrþi ideale, ca

datoreazã biblioteci întregi de opere
valabile? Ar trebui ca generaþia nouã
de editori sã se uite lung la domniasa, atât cât ne uitãm noi la Eminescu.
 Îþi apare, înþeleg, volumul
NECUVINTELE. Ce cuprinde el?
 Mi-e foarte greu sã vorbesc
despre propriile mele cãrþi ºi mai ales
despre ultima mea carte.
 Ai rãbdarea, ai generozitatea
sã citeºti proza de azi?
 Rãbdare? Dimpotrivã: o citesc
pe nerãsuflate ºi invidios. Animale
bolnave de N. Breban, Îngerul a
strigat de Fãnuº Neagu ºi
Cunoaºtere de noapte de Al. Ivasiuc
mi-au dat sentimentul ºi jubilaþia de
a citi trei mari prozatori ai acestei
þãri.
 ªi cine eºti dumneata, Nichita
Stãnescu?
 Asta mã-ntreb ºi eu de-atâta
timp. Uneori îmi recitesc Elegiile ºi
atunci îmi spun: nu, nu !
(dupã interviu)
Relaþiile dintre noi n-au fost
totdeauna calde. Nu ne-am atacat,
însã, niciodatã, în public. De
aceea, când ne-am regãsit, n-am
avut remuºcãri ºi zaþuri, care sã
ne blocheze pe aproape întreaga
perioadã, cât am fost redactorul
ºef, al revistei Flacãra, Nichita
Stãnescu a scris în acea revistã.
Perioade întregi, el a avut acolo
rubrica Noua frontierã a
sufletului. Recitit astãzi, la 17 ani
de când s-a prãbuºit, Nichita
Stãnescu rãmâne acelaºi mare poet
al limbii române, dar contribuþia
lui, la noua sintaxã poeticã, s-a
resorbit ca o cucerire acceptatã în
istoria poeziei noastre, de dupã el,
aºa cum Nichita rãmâne ºi un mare
poet al existenþei, mai ales al
existenþei spiritului.
Aici, în poezia existenþei,
Nichita este etern. Se pare cã
sufletul rãmâne o vinã care nu se
prescrie.
N-am putut sã mã duc la
înmormântarea lui Nichita
Stãnescu. Mi s-a pãrut nedrept, ca
el sã stea culcat în sicriu ºi noi sã
fim, toþi, în picioare, lângã el. Dar
stau lângã poezia lui, peste timp.
ªi, iatã, Nichita Stãnescu
rãmâne acea patã de sânge, care
continuã sã vorbeascã. La un curs
de Texte fundamentale, pe care
l-am þinut, în aceastã toamnã, la
Universitatea Spiru Haret, mai
mult de jumãtate din studenþi,
întrebaþi de mine, care le este
poetul preferat, nu l-au uitat pe
poetul-catarg al Generaþiei 60.
Acum, când eu însumi sunt
mai bãtrân decât bãtrânul
Nichita, îi redeschid cartea de
poeme, îl omagiez pe poet, îi
rostesc numele, i-l repet ºi i-l
propovãduiesc, la fel cum o
fãceam, când se spãrgea noaptea
dogmei de scãpãrarea poeziei lui:
Ave, maree a luminilor, ave!,
despre care aflam cã e forma
acceptabilã a intuiþiei nichitiste,
nonconformiste: Ave, desfrâu al
luminilor, ave!.
Ave, nemuritorule Nichita!
Desfrâu al luminilor, ave!
ADRIAN PÃUNESCU
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ADRIAN PÃUNESCU
- un brand pentru eternitate
S-a stins Adrian Pãunescu, poetul profet
(poeta vates) al vremurilor noastre. Alãturi de
alte personalitãþi ale culturii române, Adrian
Pãunescu va trãi etern în galeria marilor ziariºti
Heliade Rãdulescu, Asachi, Bolliac, Eminescu,
Rosetti, Hasdeu, Goga, Iorga, ªeicaru.
A fost profesor al Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii publice, calitate extrem
de onorantã pentru studenþii Universitãþii
Spiru Haret ºi pentru noi, celelalte cadre
didactice, de a-i fi fost colegi marelui dispãrut.
Anii aceºtia, de activitate didacticã, au
constituit prilejul rar oferit studenþilor sãi de a
se împãrtãºi din uriaºa sa experienþã de cãrturar,
gazetar, politician ºi poet social. În domeniile
presei scrise ºi televiziunii Adrian Pãunescu a
fost un formator de opinii, cu merite
excepþionale. Simpla prezenþã a numelui sãu
în gazetã, ori participarea la emisiunile micului
ecran ridicau sensibil importanþa respectivului
format. În timp ce astãzi mulþi dintre realizatorii
din mass-media cautã sã inventeze evenimente,
putem spune cã Adrian Pãunescu le producea
(a se vedea, de pildã, lungul ecou al
fenomenului cunoscut sub numele Cenaclul
Flacãra). În calitate de cercetãtor subtil al
spiritului (sufletului) românesc, cum s-a
manifestat constant în scris, Adrian Pãunescu
le-a predat studenþilor ºi s-a adresat cititorilor
sãi, de la o catedrã care ar trebui, în viitor, sãi poarte numele. Lecþia sa preferatã a fost una
socialã, iubirea de patrie, þinutã uneori duios,
alteori abisal, în cele mai multe rânduri frenetic,
dar emanând forþa unui vulcan în plinã erupþie.
În cele cinci decenii care au trecut de la
debutul sãu, Adrian Pãunescu a scris enorm
devenind o personalitate dintre cele mai
cunoscute din publicistica ºi literatura românã
contemporanã. A depus un travaliu imens, cu
multe ºi importante realizãri în þarã sau pe
meridianele globului, cu vizibilitate ºi impact
internaþional. Se cuvin menþionate bursa primitã
în perioada 1970-1971 din partea Universitãþii
Yowa la International Writing Program
(Programul Internaþional al Scrisului) ºi
conferinþele þinute la Universitatea din Chicago,
ca ºi participãrile sale la reuniunile de cercetare
a realitãþilor sociale media ºi culturale
desfãºurate în Austria, la Viena, Salzburg, Krems

ºi Melk (1973). Publicistica sa, de înalt nivel
cultural, a fost de mult timp probatã, încã de la
revigorarea publicaþiei Flacãra, condusã de
Adrian Pãunescu dupã întoarcerea din Statele
Unite, unde reuºise extraordinara performanþã
(pentru vremurile rigide de atunci) de a-i lua un
interviu savantului de origine românã Mircea
Eliade. Este un fapt pe care orice ziarist ºi l-ar
trece cu litere bolduite în CV-ul personal.
Semnãtura lui Adrian Pãunescu s-a regãsit
în toate genurile ºi formatele de presã:
Luceafãrul, România literarã, Amfiteatru,
Flacãra, România liberã,
Contemporanul, Zig Zag,
Românul, Vremea, Totuºi
iubirea, Sportul românesc,
Flacãra lui Adrian Pãunescu,
Gazeta Sporturilor, Pro Sport,
Libertatea, Opinia naþionalã,
Viaþa, Magazin, Sãptãmâna,
Republica, Curentul, Timpul,
Sport Star, 7 Zile, Tango,
Fanatik, Jurnalul naþional º.a. A
fost spiritul director al unora dintre
ele. A publicat articole peste hotare
în Germania, Israel, S.U.A., Franþa,
Moldova,
Marea
Britanie.
Personalitatea ºi prestigiul sãu
profesional s-au manifestat prin
contribuþiile inovatoare privind
organizarea vieþii redacþionale din
presa scrisã, dar mai ales prin faptul
cã munca alãturi de Adrian Pãunescu
a reprezentat pentru multe din numele
sonore ale publicisticii contemporane
o adevãratã ºcoalã la care acestea sau format. Se ºtia, ºi asta de mult, cã
puterea de muncã a lui Adrian
Pãunescu s-a manifestat inclusiv prin
scrierea de unul singur a unor gazete,
fapta care indicã, iarãºi, o fervoare
profesionalã arare ori întâlnitã,
vecinã, în sensul frumos al expresiei,
cu uitarea de sine. O parte din
recunoaºterea publicã a acestor
realizãri este consemnatã în capitolul
Contemporanii despre Adrian
Pãunescu din volumul Cartea cãrþilor
de poezie, apãrut în 2003. Caracterul

profund cultural al scriiturii lui Adrian Pãunescu
s-a ilustrat prin subtilitãþile unei gândiri flexibile,
în care judecãþile etice, morale sau estetice
încorporate textului luau turnura formulãrilor
memorabile. Numeroase dintre textele sale
publicistice pot fi citite ca admirabile eseuri sau
texte de certã valoare ºtiinþificã. Acestora li se
adaugã ºi cursul universitar Texte funda-mentale
- Culturã ºi mass-media (apãrut în 2007).
Adrian Pãunescu a fost autorul a cincizeci
de cãrþi, unele foarte apropiate genurilor
jurnalistice: Lumea ca lume (publicisticã, 1973),

Sub semnul întrebãrii (interviuri, douã volume,
1979 ºi 1979), De la Bârca la Viena ºi înapoi
(publicisticã, eseuri, cercetare socialã, 1981),
Poezia patrioticã în luptã cu homunculii
(cercetare ºi analizã literarã, socialã, culturalã,
jurnalisticã, 2007), precum ºi volumul Generaþia
60 (Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, Ioan
Alexandru), care la origine a fost o teza sa de
doctorat.
A fost preºedinte-fondator al Fundaþiei
Culturale Iubirea, având ca principal obiect de
activitate editarea de carte ºi organizarea de

manifestãri culturale, cenacluri, lansãri de
volume, producþie de programe de televiziune.
A fost, de asemenea, preºedinte-fondator al
Fundaþiei Constantin, orientatã cãtre editarea
ºi tipãrirea de publicaþii periodice, precum ºi
de programe educaþionale ºi de tineret. Din
1994 a fost preºedinte al Congresului
Spiritualitãþii Româneºti, reuniune anualã a
românilor de pe tot globul, ale cãrei lucrãri ºi
documente sunt publicate periodic în volume
de Liga Culturalã pentru Unitatea Românilor
de Pretutindeni.
De-a lungul activitãþii sale, Adrian
Pãunescu a primit numeroase
distincþii, premii, ordine ºi medalii:
Premiul Uniunii Scriitorilor din
România (1968-1971), Ordinul
Crucea Germaniei (1973), Ordinul
Muncii - clasa II (1974), Meritul
Cultural - clasa II (1979), Premiul
Academiei Române (1983), Premiul
pentru întreaga activitate al CC al
UTC (1983 ºi 1984), Ordinul Tudor
Vladimirescu - clasa II (1984),
Marele Premiu al Fundaþiei ºi revistei
România Mare (1993), Premiul
revistei Literatura ºi Arta de la
Chiºinãu (1994), Premiul pentru
poezie al Centrului Internaþional
Ecumenic (1995), Premiul Fundaþiei
Damian Ureche pentru poezie
(1996), Medalia Eminescu integral
(Basarabia, 1996), Diploma Doina ºi
Ion Aldea Teodorovici a Federalei
Naþionale a Revoluþionarilor din
România, Premiul Fundaþiei Niºte
þãrani (1999), Diploma ºi Trofeul
Fundaþiei România 2000, Premiul
de Excelenþã al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România pentru
excepþionalele Emisiuni TV de la
Antena 1 (2001), Premiul Revistei
VIP pentru emisiunile de la
ProTV (2001), Premiul pentru cel
mai bun text la Festivalul Naþional al
Cântecului de Dragoste (2000 ºi
2001), Marele Premiu Sf. Gheorghe
al Festivalului Internaþional de Poezie
Drumuri de spice de la Uzdin-

Serbia (2002), Premiul Editurii Scrisul
Românesc (2002), Premiul de Excelenþã al
Festivalului internaþional de poezie Nichita
Stãnescu (2003), Diploma Star of Romania
a Forumului Dezvoltãrii Durabile, România Orizont 2020 (2003), Marele Premiu
Internaþional de Poezie, Hrisovul Moraviei
(Serbia, 2003). Drept recunoaºtere a
contribuþiilor fundamentale în domeniile
culturii ºi educaþiei a primit Ordinului Steaua
României în grad de Cavaler (18 iulie 2003),
dar poate cea mai importantã dintre distincþii a
fost alegerea sa, de datã recentã, printre
nemuritorii Academiei Republicii Moldova
(2010).
Prestigiului de cãrturar al lui Adrian
Pãunescu i s-a adãugat demnitatea de senator
în Parlamentul României, unde a deþinut
învestitura de preºedinte al Comisiei
parlamentare de Culturã ºi Mass Media (în
legislaturile 1992-1996, 2000-2004 ºi 2004prezent). Funcþia de preºedinte al Comisiei de
Culturã ºi mass-media din Parlamentul
României, nu l-a þinut departe de zonele
concrete ale preocupãrilor celor pe care i-a
slujit admirabil apãrându-le drepturile,
idealurile ºi, mai ales, demnitatea profesiei. A
fost implicat la cel mai înalt nivel, parlamentar,
în realizarea de proiecte culturale care purtau
amprenta activismului sãu. S-ar putea spune,
fãrã sentimentul exagerãrii, ca Adrian Pãunescu
s-a aflat la originea câtorva iniþiative
providenþiale pentru cultura, învãþãmântul ºi
cercetarea (de toate tipurile) aflate în marasmul
tranziþiei.
Din toate cele arãtate mai sus rezultã cã viaþa
lui Adrian Pãunescu s-a consumat arzând ca o
flacãrã puternicã, a cãrei combustie din propriul
spirit începuse a se prelungi ºi asupra trupului.
Este sigur cã poetul ºtia care este preþul energiei
cheltuite. ªi-a asumat-o scriind pânã aproape de
ultima clipã, versurile încredinþate de pe patul
de suferinþã fiind testamentul unei mari
conºtiinþe.
Ne-a pãrãsit omul Adrian Pãunescu. Trãieºte
mai departe opera ºi, prin ea, numele sãu.
Numele Adrian Pãunescu, un brand.
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