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EDITORIAL

Prezentul eseu are ca punct de plecare întrebarea 
pe care şi-a pus-o împăratul-filosof Marcus Aure-
lius: Cine suntem şi încotro mergem?

Această interogaţie nu ar fi căpătat aderenţă 
dacă ţara noastră nu s-ar afla într-un proces decon-
structivist – pierderea memoriei şi identităţii naţio-
nale precum şi rătăcirea rostului ei în lume – avân-
du-se în vedere performanţele acreditate: conti-
nuitatea multimilenară de locuire în acelaşi spaţiu 
geografic şi consonanţa graiului în întinderea lim-
bii de la Nistru pân-la Tisa. Să nu uităm că Româ-
nia se află la locul unde s-au bătut cap în cap trei 
munţi (masivul otoman, masivul rusesc şi cel habs-
burgic) şi în „calea răutăţilor“, cum zicea cronica-
rul, dar şi ca tărâm al întâlnirii dintre civilizaţia ră-
săriteană şi apuseană, precum şi ca suprafaţă unde 
se cultivă omenia şi toleranţa.

Un imbold însemnat în demersul meu a rezultat 
din citirea cărţii Cine suntem a regizorului şi omu-
lui de cultură Dan Puric, operă scrisă cu aplomb şi 
cu o reiterare remarcabilă în simţirea religioasă.

Ca medic, când examinez suflarea omului îi 
spun: „Zi 33“, ori românul, afirmă Dan Puric, „doc-
tor de suflet românesc“ şi fiul unei familii de me-
dici, ar putea să dea Occidentului suflul normalită-
ţii sau, cum ar cuvânta Părintele Stăniloaie, duhul 
păcii.

Într-o viziune filtrată desprinsă din spaţiul car-
pato-danubiano-pontic, poporul român, podoabă a 
lumii albe (întinsă, luminată, sensibilă), aflat iarna 
într-o revizie a începutului ciclităţii, sub brazda 
reavănă a Pluguşorului şi a urărilor inocente ale 
Sorcovei, dar şi sub tăria sterilizantă a gerului Bo-

botezei şi privirea galeşă a Dragobetelui, sărind 
peste anotimpul primăvara (răstimp al înnoirii întru 
tinereţe), face un popas de ajustare în timpul verii, 
când tremură zările sub vipia zilei şi se filtrează în-
tunericul luminescent, graţie licuricilor, din nopţile 
scurte de un conac* (în accepţia cântăreţelor iubi-
rii), pentru a ajunge în toamna bilanţurilor cu o na-
tură bogată în arome şi culori, dar şi cu pierderile 
resimţite dureros din apusul vieţii.

Pentru mine acest eseu se vrea o probă de trece-
re a pârleazului spre opera lui Eminescu, demiurg 
al urcuşului fiinţei româneşti.

Reamintindu-ne de Dasein-ul lui Heidegger, în 
condiţii de Raum und Zeit („spaţiu şi timp“) limita-
te, vă propunem spre dezbatere trei capitole şuiete:

I. Evocări în aqua forte a istoriei românilor, 
avându-l ca protagonist pe homo faber;

II. Oameni şi năvădiri în pânza vremii, care 
aparţin lui homo aedificans;

III. Zestrea spirituală din creaţia populară şi lite-
ratura cultă în sipetul simţirii româneşti, aflată în 
zodia lui homo aestheticus.

I. Evocări în aqua forte a istoriei românilor
Încercăm să prezentăm în dinamică câteva ima-

gini edificatoare din istoria poporului român. Pen-
tru aceasta luăm ca material de bază lucrarea O is-
torie sinceră a poporului român a acad. Florin 
Constantiniu. Selecţia evenimentelor o facem în 
moştenirea lui Dimitrie Cantemir şi Dumitru 
Drăghicescu, din care cu cele bune să ne mândrim, 
iar de cele rele să ne ferim şi să nu le uităm.

Motto:
În consonanţă şi cu pietate, parafrazând Poetul Naţional, spunem:
Prin a craterelor gure afirmare strig vulcane,
Lava de evi grămădită o reped adânc în cer.

*Unitate de măsurare a timpului de aproximativ 4 ore („De-ar 
fi noaptea trei conace, / M-aş duce şi m-aş întoarce; / Dar e 
noaptea de-un conac, / Nu ştiu, mândro, cum să fac!“)
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„Istoria este testamentul lăsat de către strămoşi 
strănepoţilor, ca să le slujească la tâlmăcirea vremii 
de faţă şi de povăţuirea vremii viitoare” (Mihail 
Kogălniceanu). Ne-ar trebui o instanţă superioară, 
o autoritate incotestabilă în materie care să pună în 
ordine şi sub lupa adevărului bogatul material fap-
tic vehiculat de istoria popoarelor. Altfel, avem pă-
reri, păcăleli  şi pătări. Şi e păcat!

Parcurgerea istoriei ne-am propus să o realizăm 
în cadrul unor orizonturi spirituale:

1.  Perioada traco-geto-dacică (aflată sub patro-
najul lui Zamolxis, Burebista şi Decebal);

2.  Creştinarea şi etnogeneza;
3. Perioada aşezării (marele personalităţi ale 

Evului Mediu: întemeietori şi luptători pen-
tru apărarea statalităţii);

4.  Perioada paşoptistă (în limite temporale: Tu-
dor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza);

5. Perioada Marii Uniri (cu inducerea avântului 
economic şi cultural);

6.  România la răspântie (perioada de pierderi te-
ritoriale şi de schimbare a macazului politic);

7. România în deriziunea fundamentelor (alie-
narea post ’89).

I.1. Cele mai vechi vestigii ale antropogenezei 
se află în România în paleolitic (Bugiuleşti, Ohaba 
Ponor, Cioclovina).

Omul de Neanderthal locuia în zona munţilor 
Apuseni. Urma plantară datează cu 60.000 de ani 
î.Hr. şi a fost descoperită la Peştera de la Vârtop.

În 1961, arheologul N. Vlassa a descoperit la 
Tărtăria tăbliţele conţinând cel mai vechi sistem de 
scriere din lume, datând în jurul anului 5300 î.Hr.

Câteva date istorice de reţinut:
–  Domnia lui Burebista (70-44 î.Hr.) pune ba-

zele statului centralizat dac;
–  Domnia lui Decebal (87-106), cu cele două 

războaie daco-romane;
–  Stăpânirea romană în Dacia (106-271), când 

teritoriul dacic este părăsit de împăratul Au-
relian la 271, din cauza năvălirii barbarilor.

I.2. Potrivit tradiţiei, Sfântul Apostol Andrei ar 
fi predicat în Scythia Minor (Dobrogea). Un rol în-
semnat în difuzarea operelor Sfinţilor Părinţi l-a 
avut Sfântul Ioan Cassian. Un călugăr originar din 
aceeaşi zonă, Dionise cel Mic (Exiguus), ajuns la 
Roma, a calculat era creştină după anul naşterii lui 
Hristos.

Etnogeneza românilor se realizează în trei com-
ponente fundamentale: substratul geto-dac; stratul 
roman; adstratul slav.

Surse istorice îi numeau pe români valahi, vlahi, 
volohi etc.

I.3. Întemeierea Imperiului româno-bulgar 
având ca temelie o dinastie vlahă, cea a Asăneştilor 
(1185-1241).

Domnia lui Ioan Asan al II-lea, fiul lui Asan I, 
reprezintă un punct important în istoria noastră prin 
cucerirea Dobrogei de la bizantini.

Lupta cu Semiluna s-a desfăşurat în tipologia 
războaielor aparţinând conflictelor asimetrice (12).

Ţările Române, printr-o rezistenţă înţeleaptă şi 
tenace, au obţinut victorii politice favorabile lor. 
Poarta a renunţat să instaureze regimul de paşalâc 
în cele trei ţări române.

În 1330, regele Carol-Robert al Ungariei por-
neşte o campanie împotriva lui Basarab I şi este în-
frânt la Posada. Victoria de la Posada echivalează 
cu întemeierea Ţării Româneşti.

În 1359, voievodul maramureşean Bogdan I tre-
ce în Moldova şi este recunoscut ca voievod şi 
domn precum ca şi întemeietor la Ţării Moldovei.

Mihai Viteazul (1593-1601), întâiul unificator al 
ţărilor române. Într-un hrisov din 6 iulie 1600, el se 
intitulează „Domn al Ţării Româneşti şi Ardealului 
şi a toată ţara Moldovei“.

I.4. Redăm un scurt crâmpei al unei istorii parti-
cipative ţărăneşti transmis de bunicul meu, Moş Io-
niţă al lui Constandin al Stancăi:

Mai întâi o zicere populară care atestă înfăptui-
rea reformelor sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza 
(1859-1866):

 

Pe vremea lui Ştirbei
Puneai casa unde vrei;
Pe vremea lui Cuza
Ţi-ai fript buza.

Un ţăran, Barbu Nisipeanu, zis al lui Bacarim 
din Jupâneşti, Gorj, intrând în conflict cu boierii 
din familia Bibescu, s-a dus la Bucureşti în timpul 
domniei lui Barbu Ştierbei (1849-1856), într-o ţi-
nută specială (încălţat cu opinci din coajă de cireş şi 
încins cu un curmei – bucată de funie – din coajă de 
tei) şi a tras „în dungă“ clopotul de la Mitropolie, 
anunţând că A murit dreptatea în ţară!

I.5. La 27 martie 1918, Sfatul Ţării a hotărât 
Unirea Basarabiei cu România.

La 28 noiembrie 1918, Congresul General al 
Bucovinei a adoptat Unirea Bucovinei cu România.

Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918 a consfinţit făurirea 
României Mari.
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I.6. „Obiectivul strategic al participării Români-
ei în cel de-al II-lea Război Mondial a fost reface-
rea tuturor graniţelor ţării, adică readucerea la tru-
pul ţării a teritorilor pierdute în vara anului 1940 
(Nord-Vestul Transilvaniei, Basarabia, Bucovina, 
Ţinutul Herţa, Cadrilaterul).

Actul de la 23 august 1944 nu a reprezentat alt-
ceva decât o adaptare a strategiei româneşti la noua 
configuraţie politică mondială prin alianţa cu forţe-
le Naţiunilor Unite, pentru a ne putea recupera 
Transilvania – inima şi sufletul României – după 
exprimarea unioniştilor de la 1 Decembrie 2018“ 
(Cristian Troncotă – Percepţia actului de la 23 au-
gust, Vitralii, nr 15/2013).

Câteva elemente de final:
1. Conflictul militar dintre Litovoi (voievodul 

care stăpânea nordul Olteniei şi Ţara Haţegului) şi 
forţe ungureşti din 1277 conduce la înfrângerea 
oastei române şi moartea lui Litovoi. În acest fel, el 
devine primul martir al neamului românesc care-şi 
apără teritoriul;

2. Gheorghe Buzatu (1939-2013) a militat pen-
tru combaterea anti-românismului şi cunoaşterea 
corectă a unora dintre perioadele controversate a 
istoriei naţionale, lansând în 2001 „Liga pentru 
combaterea antiromânismului – LICAR“;

3. O notă optimistă: „Românul acţionează când 
îi ajunge cuţitul la os!“, la care asociem alegaţia lui 
Mircea Vulcănescu: „La români se poate atunci 
când nu se mai poate!“

II. Oameni şi năvădiri în pânza vremii.

Dorim să trecem în revistă, punctând doar apor-
tul mai multor personalităţi care au intervenit în 
formarea şi alegerea unor modele de viaţă socio-
culturală ţesute în pânza continualităţii româneşti.

După apariţia cărţii lui Anton Plămădeală, cu-
noscut ulterior ca Mitropolitul Ardealului, intitulată 
Dascăli de cuget şi simţire românească, urmată de 
Calendar de inimă românească, prin care autorul 
îşi propune „să aducă în conştiinţa contemporanilor 
cât mai multe modele din cele multe, din cele ne-
sfârşit de multe pe care ni le oferă sfânta noastră 
istorie românească. Văzându-şi faptele lor mari, 
sfânta lor dăruire patriei, unităţii şi continuităţii ei, 
culturii sufletului şi inimii româneşti, care dintre 
noi nu vibrează ca în faţa unei mari taine?“

Din cartea-document a lui Nicolae Andrei, Voie-
vozi ai spiritului, prezentăm câteva personalităţi:

– Petrache Poenaru (10.01.1799 – 02.10.1875), 
ctitor al învăţământului românesc de toate gradele, 
secretarul intim al lui Tudor Vladimirescu, inventa-
torul stiloului („un condei portăreţ fără sfârşit ali-

mentându-se insuşi cu cerneală”, brevetat în Franţa 
în 1827).

În 1889, cu prilejul sărbătoririi unui sfert de 
veac a Universităţii din Bucureşti, scriitorul Ale-
xandru Odobescu, fostul elev al Colegiului Sfântul 
Sava, vorbind de directorul şi profesorul Petrache 
Poenaru, afirma: „A trecut prin această lume fâcând 
numai bine şi va fi pururea în amintirea tuturor un 
adevărat părinte al şcoalelor noastre româneşti...“;

– Theodor Aman (1831-1891). Printre altele, el 
a pictat Vlad Ţepeş şi solii turci, Mihai Viteazul, 
Tudor Vladimirescu „încins cu sabia dreptăţii“;

– Gheorghe Chiţu (1828-1897), publicist şi om 
politic român, rămâne în conştiinţa posterităţii ca 
un luptător dinamic şi eficient „pentru triumful ide-
alului de unire a românilor“, ca un ctitor al Şcolii de 
Arte şi Meserii din Craiova, care a dat aripi sculp-
torului Constantin Brâncuşi. Gheorghe Chiţu era 
văzut de Elena Văcărescu ca un „un sfânt păstor 
român“ ce „nu mână oile, ci stelele“ şi care a avut 
meritul creării unei rente viagere pentru Eminescu;

– Constantin Angelescu (1869-1848), medic şi 
om politic, elev al celebrului Colegiu craiovean 
„Carol I“, este, alături de alţi mari bărbaţi ai ţării, 
unul dintre luptătorii pentru făurirea şi consolidarea 
României Mari. El rămâne ca un fondator şi reorga-
nizator al învăţământului preuniversitar românesc. 
Pentru întreaga sa operă, C. Angelescu a fost numit 
„doctorul cărămidă“;

– Iuliu Moisil (1859-1947). Născut la Năsăud, 
şi-a făcut studiile universitare la Viena, unde se nu-
măra printre membrii activi ai Societăţii culturale 
şi literare România jună, înfiinţată la 25 martie 
1871. Aici l-a cunoscut pe Eminescu şi a cântat ală-
turi de colegi imnul societăţii Pe al nostru steag e 
scris unire, compus de Ciprian Porumbescu.

Venind în ţară după un periplu la Slatina, se sta-
bileşte la Târgu Jiu, unde a condus Gimnaziul Tu-
dor Vladimirescu şi a îndeplinit rolul unui veritabil 
animator al vieţii culturale.

La 84 de ani, pentru întreaga sa activitate didac-
tică, social-culturală şi ştiinţifică a fost primit ca 
membru de onoare în Academia Română;

– Duiliu Marcu (1885-1966), celebrul arhitect 
român a cărui operă vorbeşte în timp şi spaţiu „cu 
claritatea gândirii, armonia temperamentului şi de-
votamentul său patriotic...“ (Tudor Vianu);

– Jean Negulescu (1900-1993), pictor şi regizor 
american de origine română. În perioada de uceni-
cie într-ale artei a poposit la Paris, unde îi cunoaşte 
pe Modigliani, Picasso, Giacometti, dar şi pe Brân-
cuşi, căruia îi face un portret memorabil: „Era un 
înţelept cu ochi de zeu (...) de un albastru intens“, 
Despre Tristan Tzara spune: „Era un Toma necre-
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dinciosul, sarcastic, plin de umor, veşnic pus pe şo-
tii... “.

Ajungând în SUA, Jean Negulescu devine un 
cineast cunoscut la Hollywood. În cartea sa de me-
morii „Drum spre stele“, declară: „Înainte de orice, 
am fost şi am rămas român“;

– Ştefan Marius Milcu (15.08.1903-1.12.1997), 
medic endocrinolog, biolog şi antropolog român, a 
fost membru al unor înalte foruri ştiinţifice naţiona-
le şi internaţionale. Dintre foarte multe lucruri ce se 
pot spune despre el, amintim crezul vieţii sale: „Am 
o credinţă absolută în valoarea poporului nostru 
(...). Am înţeles că datoria noastră, a celor ce ieşim 
din popor, la lumină, e aceea de a-i veni în ajutor şi 
de a ne asuma responsabilitatea care să ne dea con-
ştiinţa superioară a locului omului în univers“;

– Ştefan Berceanu (1914-1990), profesor uni-
versitar de hematologie şi scriitor român, copil din-
tr-o familie de ţărani cu 13 suflete. El este un exem-
plu care consfinţeşte formularea „Din case mici se 
nasc oameni mari“;

– Pianista de notorietate europeană Elena Bibes-
cu (1855-1902) a întreţinut la Paris vreme de peste 
un sfert de veac unul dintre cele mai ilustre saloane 
artistice la care se întâlneau mari artişti ai lumii, din 
lumea literelor şi muzicii. Salonul a fost onorat de 
prezenţa lui Franz Liszt, Richard Wagner sau An-
ton Rubinstein. Dintre români l-au frecventat Vasi-
le Alecsandri, Ion Ghica, George Enescu.

Încheiem cu un gând întru pomenirea marilor 
români, cu spusele lui Anton Plămădeală: „Dincolo 
de vorbirea metaforică, motivată de căutarea celor 
mai adevărate cuvinte care să exprime aşa cum tre-
buie simţămintele noastre, e un lucru în afară de 
orice îndoială că inima românească îşi cuprinde is-
toria şi pe marii ei făuritori cu iubire fierbinte, cu 
gând de închinare, cu smerenie de învăţăcel şi cu 
dârzenie de paznic de comoară“.

III. Zestrea spirituală din creaţia populară şi 
literatura cultă în sipetul simţirii româneşti

Zestrea simţirii spirituale a seminţiei româneşti 
este aşa de întinsă şi de diversă încât ne-ar trebui un 
sipet gigant, compartimentat pe domenii de expri-
mare şi cu săli de studiu pe diferite paliere artistice, 
mari cât palatul X, cula Y sau nava Z.

O mare de steaguri flutură în vântul creaţiei sub 
duh autohton. Vom arbora câte un steag ici şi colo 
pentru a ţine trează mintea mândriei naţionale a ro-
mânului.

Din formulările simţirii şi gândirii româneşti 
spicuim câteva momente şi prezentăm mostre re-
prezentative.

Vom începe cu poezia Mama a lui Vasile Milita-
ru (1885-1959), cunoscută ca romanţă prin muzica 
compusă de George Enescu:

A venit aseară mama din sătucu-i de departe,
Să mai vadă pe fecioru-i, astăzi domn cu multă 

carte...

Reamintim şi poezia Povestea mea care a deve-
nit imn al studenţilor de sorginte rurală:

Într-o toamnă când crăpa coaja de pe nucă,
Mi-a venit un dor aşa, un dor nebun de ducă...

Vasile Militaru are şi o raniţă plină de Vorbe cu 
tâlc.

Din bogata colecţie de aforisme existente pe pa-
jiştea înmiresmată românească vom culege câteva:

– „Trecutul este fereastra viitorului“ (B.P. 
Hasdeu);

–  „Valoarea unui popor se măsoară după con-
tribuţia pe care o dă culturii şi ştiinţei univer-
sale“ (Constantin I. Angelescu);

–  „Cine-şi cinsteşte valorile se cinsteşte pe 
sine“ (Ion Dodu Bălan);

–  „Cândva, cuvântul om suna ca o promisiune“ 
(Vasile Ghica).

Din gândirea lui Nicolae Dabija, redăm o apre-
ciere cu ecou în tot spaţiul românesc: „Eu aş crede 
că Republica Moldova are mai mulţi analfabeţi de-
cât îi are SUA, doar că la noi toţi analfabeţii sunt cu 
studii superioare“.

Epigrama şi satira de bună calitate devin semna-
le de avertizare asupra pericolelor care ne pasc (am 
putea fi numiţi un popor de ierbivore, cu toate co-
notaţiile adiacente). La bogata tradiţie românească 
în acest domeniu – Al.O. Teodoreanu (Păstorel), 
Cincinat Pavelescu, Nicolae Ghiţescu, Ghiocel 
Constantinescu, Mircea Ionescu-Quintus (aniversat 
la 100 de ani şi remarcat pentru reveria „...Când 
visam să ajung ministru/de la Tisa pân‘ la Nistru“ 
– se adaugă mereu nume noi.

Evoluţii
Aveam, acum un veac, la noi
Îmbogăţiţii de război,
Iar azi prin noile soluţii,
Îmbogăţiţi din revoluţii. (Nicolae Dragoş)

Publicitate TV
Scumpe foc, să-ţi fie leacul,
Naturistele pastile
Musai să le iei cu sacul,
Şi apoi să mai ai şi zile! (Gheorghe Gh. Popescu)
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Din noianul de proverbe româneşti prezentăm 
câteva alese aleatoriu:

–  Cinsteşte pe mama şi pe tatăl tău ca pe tine 
însuţi!

–  Cine împarte parte îşi face!
–  Unde nu e nici Dumnezeu nu cere!
–  Să vezi bârna din ochiul tău şi nu paiul din 

ochiul vecinului!
–  Cine s-a fript cu ciorbă suflă şi în iaurt!

Mulţi autori de texte scrise emit formulări de 
mare valoare semantică:

„Un mohican al înţelepciunii în vremuri de pier-
zanie“ (Alexandru Dumitriu)

„Milioane de zâmbete inmuguresc pe pământ
În lumina începutului de vară solară,
Odată cu seva vieţii prin artere de ţară,
România-ntinereşte în perimetrul ei sfânt... “ 

(Geo Ciolcan)

Din bogata colecţie de ziceri cu îmbăiere spiri-
tuală din copilărie alegem nişte „contaminări“:

„Mă tot mişcă, mă tot mişcă!
Sări, purice, sări, păduche, 
Să vedem care-i mai iute! “

Prezentăm două tirade de întâmpinare, pornite 
dintr-un suflet de copil către o fată şi o pasăre:

„Ana coţofana,
Scoate puii toamna,
Atunci cade bruma
Şi le moare muma.“

„Coţofană faură,
Doarme noaptea-n gaură;
Dimineaţa când se scoală
Găseşte gaura goală.“

În capitolul Producţiile orale ale copiilor, mini-
aturizări existenţiale, din cartea mea „Din adânc 
spre cele înalte“ (2), găsim multe formulări ozona-
te.

Credem că e nimerit să prezentăm o mărturisire 
demnă de o „Duminică a spiritului“ ce aparţine lui 
Dan Lupescu: „Dens, cât se poate de dens, ca des-
făşurare şi ritm narativ, romanul Spirala şi chiparo-
sul amestecă într-un creuzet miraculos, într-un ma-
laxor polifonic, percepţii fugitive, conjugate, nu 
rareori, cu impresii fugoase, abia developate din 
geana unei antilope dezlănţuite, a unui stroboscop 
care fulgeră fără încetare, cu înfiorări şi scânteieri 
de spirit înalt, cultivat cu acurateţe, rigoare şi deli-
cateţe, hrănit permanent cu dorul de obârşii, cu iu-
birea fierbinte faţă de limba strămoşească, faţă de  

glia străbună şi de acel spirit al locului – Spiritus 
Loci – luminând straniu din concentratul aurifer 
numit patriotism, cuvânt de care ne tot sfădesc să 
ne ruşinăm mai marii asasini ai lumii de azi.“

În încheiere, la această secţiune a eseului nostru 
vrem să amintim importanţa folclorului ca un teza-
ur viu pe care îl găsim învârstat în pânza continui-
tăţii naţionale, acreditat de diferite autorităţi:

– Folclorul a fost elogiat de către poeţi – Alec-
sandri, Bolliac, Bolintineanu, de istorici – Kogălni-
ceanu, Bălcescu, Xenopol,  de filologi – Hasdeu, 
Cipariu,  de filosofi  – V. Conta, de compozitori – 
Ciprian Porumbescu,  de pictori – Aman, Grigorescu, 
Andreescu, de culegători de folclor, folclorişti şi 
etnologi specializaţi – Hasdeu, Ispirescu, G. Dem. 
Teodorescu (colinde), S.Fl. Marin (descântece), 
T.T. Burada şi alţii (18);

– În accepţia lui Maiorescu, „Poezia populară ne 
poate servi de model în privinţa limbii, a farmecu-
lui artistic, a nobleţei de simţământ care străbate şi 
se înalţă din ea“.

– A.D. Xenopol, preocupat de creaţia populară 
în istoria noastră generală, cuvântă: „Cu modelul 
literaturii poporane înainte, o rătăcire este peste pu-
tinţă“;

– Plecând de la un gând profund al lui Eminescu, 
aflăm „O adevărată literatură trainică, care să ne 
placă nouă şi să fie originală şi pentru alţii, nu se 
poate întemeia decât pe graiul viu, propriu al popo-
rului nostru, pe tradiţiile, obiceiurile şi istoria, pe 
geniul lui“.

NOTAŢII FINALE

1. „Din rădăcini proprii, în adâncimi proprii, ră-
sare civilizaţia adevărată a unui popor“. (Mihai 
Eminescu);

2. Urmând gândul lui Romulus Vulcănescu şi 
recunoaşterea mitului ca „istorie exemplară“ (Mir-
cea Eliade), prin studiul mitologiei române s-a ur-
mărit restituirea poporului a pivoţilor ontologici şi 
a învăţăturilor care au înnobilat activitatea sa, în 
anii cei mai grei, dar şi cei mai frumoşi din existen-
ţa noastră;

3. Să ne luăm hrana spirituală de toate zilele în 
adâncime simbolică la masa vieţii, rotundă, cu trei 
picioare – învăţătura, credinţa, sănătatea –, furniza-
tă de autorităţi cu valoare naţională: învăţătorul, 
preotul şi genmedul** (medicul personal intim, 
medicul de prim contact şi al continuităţii îngrijiri-
lor, medicul predicţiei şi prevenţiei, dar şi cel al sin-
tezei diagnostice şi terapeutice);

**genmedul similar cu GP („general practitioner“)
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4. Academia Română, instituţie autonomă în ra-
port cu puterea de stat şi cu partidele politice, care 
cuprinde „valorile cele mai reprezentative ale nea-
mului“ (în accepţia marelui geograf şi om de şcoală 
Simion Mehedinţi), va trebui să militeze prin pute-
rea faptelor pentru demonstrarea istoriei neîntre-
rupte, „de patru ori milenară“, cum spunea Nicolae 
Iorga, a neamului nostru în spaţiul carpato-danubi-
ano-pontic şi a unităţii limbii române, izvorâtă de la 
traci, pentru a cultiva spiritul novator al naţiei, evi-
denţiat încă de la Zamolxis, în nevoia de a etala şi 
înviora, spiritual şi cultural sufletul românesc;

5. Titu Liviu Maiorescu (1840-1917), profesor 
universitar, critic literar şi om politic român. După 
11 ani de „desţărare“ (aflat la studii în străinătate), 
ca „tânăr încălzit de duhul înoirii”, Titu Maiorescu 
devine mentorul Societăţii Literare Junimea (care a 
impus conştiinţei publice pe marii noştri clasici, 
Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici) şi cel care 
mărturisea doctrinar printre altele că „pentru a con-
tinua impulsul puternic ce l-a dat d. Vasile Alecsan-
dri prin nepreţuita sa adunare de cântece populare 
din toate provinciile române am crezut că este un 
mijloc foarte potrivit de a însărcina învăţătorii ru-
rali, ca unii ce trăiesc în sânul poporului, de a cule-
ge de pretutindeni poeziile şi poveştile, datinile şi 
obiceiurile (...), aşa cum le aud şi le văd în mijlocul 
sătenilor“;

6. „Poporul este nu numai înaintea indivizilor, 
dar este şi mai complet decât individul. Poporul cu-
prinde în fondul său toate aptitudinile membrilor 
săi, şi de aceea personalitatea sa (cultura sa) apare 
ca o potenţialitate armonică ideală.“ (C. Rădulescu 
Motru);

7. Din poezia Mama redăm câteva versuri, într-o 
cascadă a cunoaşterii, a închinării şi a mântuirii:

Învins de taina mare-a clipei,
Se închină sufletul supus
În faţa veşnicei icoane
Cu răstignirea lui Iisus...
Nu-l dor piroanele din carne,
Zâmbeşte paşnic iertător
El ştie că de veci învie
Acei ce pentru alţii mor. (Octavian Goga)

8. „Cine în adevăr îşi iubeşte Ţara trebuie să do-
rească înflorirea ei în toate direcţiile“ (Regina Ma-
ria);

9. Iubirea de ţară este mai întâi cămaşa iubirii 
moaşelor şi moşilor României;

10. Am multe NIT-uri (năduf, indignare şi triste-
ţe) pentru neîmplinirile din societatea românească.

11. „Un om informat valorează cât doi! Un om 
corect informat poate fi mai greu păcălit, manipu-
lat, minţit!“ (Revista Vitralii);

12. „În sondajele de opinie, sănătatea se plasea-
ză pe primul loc al problemelor românilor, dar în-
grijirea sănătăţii nu este (încă) printre priorităţile 
concetăţenilor noştrii“ (Vintilă Mihăilescu);

13. Rostul meu ca medic-cetăţean este un 3R 
(reflecţie, respect, responsabilitate), militând pen-
tru implicare cu permanentă basculare în şapte do-
menii de referinţă:

a.  Familia (ascendenţi, parteneri, descendenţi), 
în calitate de celulă a societăţii;

b.  Profesia (medicina generală: primadona să-
nătăţii şi a cunoaşterii omului „total“);

c. Satul (ştampila anotimpurilor din copilărie, 
proiecţia cosmică a cunoaşterii);

d. Ţara (izvorul dorului întru înalt şi pământul 
care ne ţine);

e.  Cartea (punct de confluenţă: primire şi dăru-
ire, labirint iniţiatic);

f.  Antropologia ecuatorială (concept personal 
formativ, când ecuatorul curge de la răsărit 
spre apus printre complementarităţi şi con-
tradicţii structurante şi care are ca un element 
central arheul);

g.  Natura (templu şi gazdă a vieţii, care se cer a 
fi protejate, şi unde „codru-i frate cu româ-
nul“).

14. Ultimul interviu al acad. Florin Constanti-
niu: „Politica postdecembristă a făcut românilor 
mai mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii 
şi ruşii“. Întrebat ce îşi doreşte, a dat un răspuns 
tulburător: „Să scap cât mai curând din această 
lume de hoţie, ticăloşie şi nevolnicie... “;

15. „Românul a pierdut orice mândrie boiereas-
că de altădată (...). Orice străin vine în România să 
ia mai mult decât se preface a da (...). Nevăzând 
adevărul, românului i se pare firească starea lui de 
slugă. De îndată ce se trezeşte, imediat este murdă-
rit cu tot felul de etichete sinistre ca naţionalist şi 
xenofob“ (Theodor Codreanu);

16. Venind din trecutul îndepărtat împănat de 
amintiri şi trăiri autentice, să dăm forţă prezentului 
prin prestaţii viguroase – reactivitate, probitate pro-
fesională, morală –, pentru a da cale liberă viitoru-
lui întru progres şi neatârnare al ţării;

17. Omul din Terra mirabilis ca rază – undă a lui 
Zamolxis şi măsură a lui Cuza, în plămada lui Emi-
nescu şi în devenirea lui Noica, ajunge zbor la 
Brâncuşi, având ca aripi credinţa şi conştiinţa;
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18. Identitatea, iubirea, demnitatea şi nu avuţia 
susţin necesarmente mersul înainte al poporului 
nostru.

19. Înfăţişăm un catren semnificativ, într-o regă-
sire populară, pentru redarea ambianţei trăirii ro-
mâneşti:

Răcoare de codru des
Nu-mi dă drumul să mai ies;
Gândul spadă de viteaz
Zi de zi mă ţine treaz.

20. În Eminescu, purtător al „Dorului de vatră“, 
vedem „Evanghelistul Doinei“. El a rămas cu „tru-
pul pe pământ“ să doinească mereu plânsul: pustii-
rea casei părinteşti, iubirea părăsită, credinţa uitată.

Vino, Luceafăr blând, şi apără-ne de „balaurul 
cu 12 capete” care vrea să ne ducă în „lumea lui 
întunecată“ (din Acatistul Poetului Neamului Ro-
mânesc – Mihai Eminescu, de Bartolomeu Anania);

21. Neam român! Cu ură mare
Vor căta mereu duşmanii
Graiului român pierzare;
Dar să piară ei cu toţii:
Nu l-am dat şi nici nepoţii
Nu-l vor da!
(Geoge Coşbuc, Graiul neamului)
22. MIT-ul reuşitei la români credem a fi: Minte 

clară, Inimă fierbinte, Talpă, care intră în rezonanţă 
cu pământul pe care îl calcă;

23. „Cuvintele au cuvântul!“ (Ion Dodu Bălan), 
Clopotul bate! (Şt.O. Iosif, Octavian Goga, Ion 
Pillat, V. Voiculescu, Ion Barbu), Încearcă! („Încer-
carea moarte n-are!”);

24. Să ne prezentăm la Magnificul Respiro de la 
1 DECEMBRIE 2018 – România Mare rămasă 
Tare – având: „caii la căruţă“, desaga plină, ispitito-
rul drum drept, limba cu zefirul şi furtunile ei şi, 
chiar dacă trimiterea pare a fi hiperbolică, fără 
„pete în soare“.
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