Paul Cornea – Profesorul nostru
Joi, 14 noiembrie 2013, începând cu ora 16.00, Sala de Lectură a Facultății de Litere a găzduit
întâlnirea dedicată istoricului și criticului literar Paul Cornea, la împlinirea frumoasei vârste de 90 de ani.
Festivitatea se înscrie în seria de evenimente culturale ÎNTÂLNIRI ÎN BIBLIOTECĂ, precum și în cadrul mai
larg al programului manifestărilor prilejuite de împlinirea unui secol și jumătate de la înființarea
Facultății de Litere. Ea a reunit preț de câteva ore personalități culturale marcante și reprezentanți de
seamă ai corpului profesoral universitar; tineri studenți, masteranzi și doctoranzi, și oameni interesați în
general de cultură și în mod special de literatură.
Întâlnirea de joi seara a fost moderată de prof. dr. Monica Spiridon și i-a avut drept invitați pe
conf. dr. Carmen Mușat și prof. emerit Mircea Anghelescu – editori, alături de Monica Spiridon și de
conf. dr. Laura Mesina, ai volumului colectiv dedicat lui Paul Cornea; pe prof. emerit Mihai Zamfir și
conf. dr. Daniel Cristea-Enache, precum și pe prof. dr. Liviu Papadima, fost decan al Facultății de Litere și
actual prorector al Universității din București.
A fost un prilej fericit, dar și un moment emoționant, așa cum a ținut să sublinieze în cuvântul de
deschidere decanul Facultății de Litere, conf. dr. Oana Chelaru-Murăruș. Spirit luminos, cordial, empatic,
Paul Cornea a făcut din profesorat o veritabilă vocație, care a devenit astfel o dimensiune a lumii lui
interioare și a operei sale.
Într-un spațiu al memoriei și într-un moment închinat amintirilor cu și despre profesorul
Paul Cornea, invitații au luat pe rând cuvântul pentru a-și exprima, în calitate de discipoli sau de
colaboratori, gratitudinea față de profesor, precum și pentru a-i adresa urările lor. După ce a transmis
mesajul din partea Rectorului Universității din București, prof. dr. Mircea Dumitru, Liviu Papadima, în
calitatea sa de fost doctorand al profesorului Paul Cornea, a vorbit despre o calitate rară și exemplară a
acestuia din urmă, discernământul, afirmând că mentoratul de care a avut parte a fost nu doar unul
despre conduita intelectuală, ci mai cu seamă unul despre conduita existențială. În exprimarea bucuriei
de a participa la eveniment, Carmen Mușat a ținut să evidențieze rolul pe care l-a avut profesorul Paul
Cornea, om și dascăl de o generozitate extraordinară, în conturarea profilului său intelectual, ca de altfel
și contribuția domniei sale la formarea unor generații întregi de studenți. În continuare, Mircea
Anghelescu s-a referit la profesorul Paul Cornea ca la intelectualul care i-a fost mereu alături, în vreme
ce Mihai Zamfir și-a exprimat recunoștința față de cel care, în opinia lui, a avut un traseu exemplar și o
evoluție spectaculoasă, parcurgând toate etapele gândirii. Profesorului Paul Cornea, pe care l-a numit
tutore voluntar, Monica Spiridon îi datorează nu doar sfaturi, cărți și scrisori de recomandare, cât mai cu
seamă actuala sa poziție universitară. Monica Spiridon a mai vorbit și despre atașamentul profesorului
Cornea pentru cultura autohtonă, dublat de o deschidere la fel de generoasă înspre spațiul european
occidental.

În cadrul momentului aniversar, profesorului Paul Cornea i-a fost înmânat cuprinsul volumului
colectiv dedicat lui, a cărui lansare este programată în prima parte a anului 2014, precum și un certificat
de excelență pentru întreaga activitate din partea Federației Comunităților Evreiești din România, prin
președintele ei, domnul Aurel Vainer.
În a doua parte a întâlnirii, criticul literar Daniel Cristea-Enache a dat citire unui articol din
revista Observator cultural, în care vorbește despre profesorul Paul Cornea, dar și despre volumul recent
apărut la Editura Polirom, în anul 2013, intitulat Ce a fost, cum a fost. Paul Cornea de vorbă cu Daniel
Cristea-Enache.
Spre finalul întâlnirii, pe care a numit-o spectacol sui generis, și pe bună dreptate, profesorul
Paul Cornea a adresat mulțumiri călduroase organizatorilor evenimentului și vorbitorilor, făcând în
încheiere o recomandare pentru noi toți, și anume aceea de a rămâne optimiști, încrezători în valorile
noastre și mândri de ele.
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