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DESPRE HOŢIE
– în loc de prefaţă –
„în Romănia încă se mai fură”
anonim
Vezi, prietene, grea întreprindere şi cu istoria
lucrurilor mărunte pe lângă care trecem fără să ne
întrebăm de ce şi cum, că d-aia suntem mult mai mult
decât fiinţe raţionale, sunt homo sapiens, ba poate
chiar homo sapiensissimus, c-aşa citii eu într-o carte.
Iacă, deşi incomparabil mai veche decât chiar practica
prostituţiei, deşi o constantă majoră a societăţii în multiformitatea ei dinamică, factor de bază a dezvoltării
economice şi culturale, hoţiei nu i s-a acordat atenţia
cuvenită nici de către sociologi, nici de către antropologi, lucru regretabil şi întrutotul de mirare. E
adevărat, anticele coduri sumeriene, akkadiene, asirobabiloniene, de pildă, încriminează furtul, cum şi
codurile moderne, de la Lycurg până la acesta din
epoca noastră, democratică, totuşi studii teoretice ale
doctrinarilor jurişti şi filosofi nu s-au produs încă.
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Dacă abordăm problema empiric şi dezordonat,
observăm că hoţirea – nume popular dat juridicului
concept de furt – e strâns legată de proprietate – privată sau colectivă – cu care trebuie să începem reflecţia
noastră alandala. Aşadar, când apăru proprietatea,
adică un bun al cuiva – individ sau grup – obţinut
printr-un efort propriu şi în interes propriu? Răspunsul
simplu l-am aflat de la un mare savant: odată cu eucariotele, strămoşii noştri monocelulari, care unele adunau
mai mult, altele mai puţin, spre disperarea ultimelor.
Cum ne învaţă biologii evoluţionişti, apoi bacteriile,
bacilii şi microbii, tot felul de gângănii ulterioare,
reptile şi peşti, păsări şi mamifere au moştenit-o şi
contribuiră la figurarea hoţiei. Încât, am putea-o considera factor socionatural al devenirii speciilor, fără de
care nu se putu; omul nu a inventat-o, ci a preluat-o,
ridicând-o la rangul de virtute, ceea ce nu se aplică
prostituţiei, ba, dragul meu, că am cetit la savanţi mari
că şi prostituţia, cum îi zicem noi în derâdere şi cu
oarece dezgust, o întâlnim şi la pluricelulare.
Hm, poate, da eu voi începe cu omul, mai exact
cu homo sapiens, mai mai exact cu omul lui LevyStrauss. N-am înţeles niciodată de ce culegătorul lui
Levy-Strauss era sapiens, ceea ce l-ar fi aşezat în ordine
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socratică, însă accept că sapienţitatea acelui culegător
ca şi Nero, ca şi familia Borgia, ca şi Napoleonii şi
Hitlerii şi democratizatorii Irakului, de pildă. Suntem
acum mulţi sapiens, destui sapiens sapiens şi elitele de
sapiensissimus, indiferent că suntem hoţi sau criminali
sau călugări anahoreţi sau cultivatori de legume, analfabeţi sau scriitori străluciţi din amar de vreme dacoromână sau hapistă. Cum se împacă sapienţitatea cu
hoţia e de cercetat ca paradox uimitor; într-adevăr, prin
trăsăturile ei înţelepciunea, în înţelesul nuclear, fundează comportamente practice, radical opuse hoţiei.
Micul Dicţionar Academic din 2002 acordă cuvântului „furt” înţelesul juridic de „infracţiune care
constă în însuşirea pe nedrept al unui lucru mobil al
altuia. Şi: hoţie, furătură, furtişag”, iar hoţiei „1. Ocupaţie
de hoţ 2. Faptă săvârşită de hoţ. Şi: furt, furtişag
3. Fraudă 4. Înşelătorie 5. Însuşire a hoţului” care este
„persoană care fură”. Pentru acelaşi Dicţionar verbul
„a fura” are 24 de sensuri, între care „A-şi însuşi pe
ascuns sau cu forţa un lucru care aparţine altuia,
păgubindu-l. Şi: a hoţi, a jefui, a prăda Cf. (fam) a
şterpeli (reg.) a ciujbi.” Comparând aceste două texte,
desprindem concluzia că substantivul „hoţie” are o
sferă mai largă decât acela de „furt”, că acţiunea de a
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hoţi are o cuprindere mai vastă decât aceea de a fura
oul sau boul, portofelul sau banca sau statul. Prin
urmare, dacă pentru caracterizarea furtului e nevoie de
legiferarea etatică la care să se raporteze, atunci înainte
de apariţia statului, cu reglementările lui juridice, nu
exista această infracţiune; fără norma juridică etatică
încriminatorie, societăţile anterioare, de la cianobacterii
la organizarea tribală, nu au cunoscut furtul, ci – eventual – ceva asemănător, precum ciordeala, ciuşbeala.
Furtişagul, pregătea furtul, în bună ordine a mişcării
sociale, în progresul ei ineluctabil către forme neapărat
tot mai desăvârşite, pe noi trepte de cultură şi civilizaţie, spre zorii luminoşi ai democraţiei. Acest furtişag
pregătitor duce – până la urmă – la distingerea particulară a furtului din spaţiul pragmatic al hoţiei, care ţine
mai degrabă de orizontul cultural şi de istoria civilizaţiilor, de modurile ubicuitare de a fi ale mentalităţilor,
judecăţilor şi prejudecăţilor.
Hoţia ca acţiune are, normal, agent şi obiect.
Obiectul: de pildă din buzunare, nu a existat atâta
vreme cât nu au existat veşminte sau veşminte prevăzute cu asemenea accesorii. Exista hoţie la traci sau în
triburile bantu, dar nu aceea din buzunare, umblând
aceia fără. Mai târziu, civilizându-se oamenii, locul
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acestora îl luară pungile – din piele, din mătase sau
pânză grosolană – astfel că deveni obişnuinţă fie sustragerea (din) conţinutului lor, fie a obiectului întreg,
faptă numită pungăşie. Fireşte, păgubaşii au luat măsuri
de apărare, inventând buzunarul dindărătul hainelor,
astfel că profesioniştii îşi perfecţionară şi ei tehnica.
Atributul de pungaş a fost extins şi asupra negustorilor
(„Fată mare şi negustor cinstit, unde s-a mai văzut?” se
întreba un faimos economist anglosaxon), asupra
cămătarilor şi bancherilor (un eseist francez observa că
nicăieri pe mapamond nu s-a ridicat statuie vreunui
cămătar sau bancher, cu inscripţia „Patria recunoscătoare!”). În completare, pungaşii cu dare de putere
praxoaxiologică au lansat sloganul miezos „Ubi patria,
ibi bene”. Crâşmarii – de când există stat există crâşme,
cum citim în textele cuneiforme – au o vorbă plină de
esenţă „Dacă nu curge, pică”, vorbă preluată de
politicienii tuturor veacurilor.
Răspândită pe o arie foarte mare – ceea ce
constituie dovada crucială în favoarea cvasiplanetarei
utilizări a pungii (de piele, de pânză, de nailon, sub
formă de poşetă sau de geantă) – pungăşia aproape că
este echivalentul nominativ al hoţiei în majoritatea
celor vreo şapte mii de limbi vorbite de vreo şapte mii
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de ani pe mapamond (nu avem probe privind limba
nescrisă a lui homo sapiens anterior acestor şapte mii
de ani, deşi se susţine că el hălăduia pe planetuţa
noastră de vreo patruzeci de mii de ani, ba chiar de
mai mult); or, unde e cuvântul e şi fapta, unde e verbul
e şi făptuirea, ceea ce exclude ca homo neandertaliensis
să fi furat în accepţiunea modernă (adică de şapte mii
de ani) a termenului, deşi fura în ordine genetică,
deoarece era o creangă din copacul viu complex şi
complicat al evoluţiei de la eucariote la noi. Cum demonstrează indubitabil savanţii, fură în linie naturală,
cu mijloace specifice şi neamurile noastre înaripate şi
maimuţele şi chiar patrupedele carnivore, domestice
mai mult sau mai puţin, moştenind ele hoţia pe care o
perfecţionară pe măsura lor de specie. Nu insist, căci
toată lumea a urmărit documentarele ştiinţifice de pe
canalul tv Discovery pe această temă. Chiar şi ca
meserie, hoţia devansează prostituţia, dovadă stând
sepiile care trăiesc din hoţire, unele specii de vulturi,
alte specii de reptile, alte specii de mamifere; a auzit
cineva de prostituţie la cianobacterii sau la homo
habilis? Deci hoţia e moştenire naturală perfecţionată
socioistoric, pe când prostituţia e produsul vieţii
sociale. Încă odată, dragul meu, veridic, am cetit eu la
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un mare savant că se hoţeau şi cianobacteriile şi homo
habilis, ce mai.
Am zis că nu mă ocup de acelea, dar fiecare
formaţiune socială prezintă propriile forme antisociale
de hoţie care, odată cu dispariţia bazei economice, se
trans-formă. Într-adevăr, hoţiilor din iarmaroace şi de
prin castele, de pildă, caracteristică lumii feudale, le
luară locul hoţiile prăvăliaşilor, bancherilor, industriaşilor, fermierilor, doctorilor de tot felul, proprie lumii
burgheze, democratice şi progresiste. În general vorbind, hoţul îl fură „din ochi” pe naiv, indiferent ce-i
oferă: bijuterii, contracte, aer din Lună, sentimente,
emoţii. Pentru „Mi-a furat inima” nu există hotărâre
judecătorească.
La fel, hoţiile – neapărat materiale – săvârşite de
sclavi le-au luat locul cele ale iobagilor, apoi ale proletarilor, cele ale patricienilor le-au locul ale aristocraţilor
feudali, acestora cele ale burghezilor etc. Fără etc.,
adică se furau înde ei, dragul meu.
În acelaşi timp, trebuie să remarc o relativă
independenţă a devenirii hoţiei faţă de aceea a bazei
economice, cum e cazul plagiatului, vechi de mii de
ani, notoriu în civilizaţia spirituală europeană; romanii,
de exemplu, au plagiat mituri heladice, grecii au plagiat
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mituri egiptene, ca să nu dau cazurile oferite generos
de Ahmed Osman în cartea sa „Din Egipt”, dacă voim
a-l crede. Nu cunosc să fi fost spânzurat cineva pentru
oribilul (termen moral, nu juridic) plagiat.
Totuşi, problema trebuie privită în profunzimea
ei profundă; nădăjduiesc să fi priceput că hoţii –
agenţii hoţiei – nu provin dintr-o singură clasă socială
şi nici nu se aleg din una anume, pe temeiul că „La
propriété c'est le vol”, care ne întunecă mintea. Deşi în
această privinţă facem rezerva că există hoţii care ne
permit să stabilim destul de exact cărei clase sociale ar
aparţine autorul: cămătar, iobag, proletar, negustor,
aristocrat, conchistador, autor de tratate, politician ş.a.
În acest sens, un contabil fură prin intermediul actelor
contabile, un ministru printr-un ordin, un rege prin
„Asta-i pohta ce-am pohtit-o, Io!”, aşa cum fură fata
un flăcău din tribul (satul) vecin, cu nuanţe.
Hoţia este faptă, hoţul e autorul care săvârşeşte
pe furiş, brusc, hodoronc tronc, aparent, cum sărută
adolescentul obrazul fetei, cum găinarul şterpeleşte oul
găinei. Se vede, caracteristica ei stă în săvârşirea pe
ascuns, iar a autorului e viclenia îngemănată cu
abilitatea în cuprinsul mişcării dialectice de la intenţie
şi până la consumarea faptei.
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Folclorul românesc, înţeleptul, cuprinde o seamă
de ziceri despre, nesecate surse pentru reflecţii profunde; la întrebarea „de când?” ne răspunde „Hoţul şi
curva au fost de când lumea”, la întrebarea „de ce?”
spune „Oropsit şi neajuns ori îndestul şi hapsân – hoţ
ajungi”, la întrebarea „cum?” arată „Hoţul de la hoţ
învaţă”, la întrebarea „unde?” indică „Hoţii… prin
păduri şi prin cănţălării”. Acelaşi folclor creionează
minunat portretul hoţului: fură şi se dă păgubaş; jură şi
iar fură; nedovedit se dă negustor cinstit; zice c-a
glumit când vede că a fost zărit, susţinând că ba e albă,
ba e neagră, progresează de la azi un ou, mâine un
bou, dar mereu te vinde fără bani şi altele.
Pe scurt, am selecţionat 101 proverbe şi 15 cimilituri autohtone referitoare la tema noastră. Ar fi o probă
de erudiţie obositoare adaosul celor 144 zicale din bătrânele ziceri sanscrite, celor 85 din Manavadharmasastra,
127 din papirusuri egiptene, precum şi a 1041 reflecţii
identificate ale moraliştilor din toate timpurile.
Zisul Cod al lui Manu, vechi de vreo treizeci de
secole, pretinde că hoţul poartă semne exterioare indubitabile: cel care a furat aur de la brahman suferă de o
boală de unghii, hoţului de grâu îi lipseşte un membru,
hoţul de învăţături sfinte este mut, hoţul de cai este
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şchiop etc. El trece în revistă o gamă largă de hoţi:
martorul mincinos, cel care se laudă, leneşul care trăieşte pe seama altuia, ademenitorul de femei şi de
copii, cartoforul, falsificatorul (de monede, de seminţe,
de animale, de unelte, de medicamente, de înscrisuri),
şantajistul, cel care sustrage pe ascuns bunuri ale statului, ale templelor, ale particularilor, cel care jură strâmb,
cel care pretinde altă origine socială decât cea reală,
cămătarul, cel care primeşte daruri spre a face lucruri
necuvenite, cel care mută pietrele de hotar ale ogoarelor, cel care strică apa potabilă etc. Ce este nou sub
soare?
Tăbliţa nr.1 din arhivele de la Boghazkoy
cuprinde 44 articole care se referă la hoţiile din vremea
străveche a imperiului hittit: furturi, înşelăciuni,
învrăjbiri, răpiri etc. Gama obiectelor furate e foarte
lungă: păsări, stupi, grâne, vin, fructe, legume, aur, vite,
ogoare, sclavi, copii. Înşelăciunile în contracte, la
cântar, măsluirile de monede, ca şi minciunile le
întâlnim prezente parc-am fi în secolul XXI, acesta.
Câteva citate: „Un om se culcă cu soţia fratelui său, în
timp ce fratele trăieşte”, „Slujitorul regelui îşi slujeşte
sieşi zicând „E în numele regelui meu!””
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În excesivul birocrat stat incas funcţionarul
numit hucha caruayo avea sarcina să pedepsească
păcatele supuşilor; şi care erau acele „păcate”? Hoţia,
tâlhăria, minciuna, sustragerea de la muncă, crima,
înşelăciunea, crima etc. Lucruri cunoscute. Ţăranul
egiptean bun de gură, dintr-un papirus celebru, zice:
„A fura este firesc pentru cel care nu are nici un avut şi
tot aşa e hoţirea unor bunuri de către răufăcător”. Aici
prin avut se înţelege nu doar bunuri materiale, ci şi
voinţa şi sentimentele semenilor. Hoţul este răufăcător
un bun făcător al răufăcătoriei sale nu numai în privinţa procedeielor, a căilor prin care îşi atinge scopul,
ci şi prin scopul însuşi, contravenient la omenitatea
fundamentală.
Insinger egipteanul ne arată că hoţia presupune
şiretenie, infidelitate, deghizare, ceea ce atrage pedeapsa
„lipsirii de suflare”, adică de viaţă. Textele sapienţiale
hapiste păstrate relevă că societatea egipteană era
minată de hoţie pe o scară mai largă decât am bănui-o.
„Omul care alege facerea de rele şi este blestemat de
maica sa îşi nimiceşte sufletul”, meditează Insinger.
Mai înainte, Ptah-hotep învăţa că acela ce nu ia seama
la legile omeneşti şi divine îşi primeşte osânda atât în
viaţa aceasta, cât şi în aceea viitoare, cum citim şi în
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Vechiul Testament. Arta de a trăi cinstit constă în
obţinerea de bunuri materiale şi spirituale „Fără să se
reazeme pe cele ale altuia”. Cel care face dimpotrivă,
înşelând bunacredinţă, naivitatea, inocenţa, slăbiciunile
sau neputinţa altuia e hoţ care hoţeşte.
Pe lângă vehementele diatribe dinspre oamenii
politici, pe lângă analizele critice ale criticilor, pe lângă
satirizarea ei de către o pleiadă impresionantă de
scriitori, pe lângă porunca din Decalog „Să nu furi!”,
chiar şi încriminarea severă a hoţiei în codurile penale
sub forma infracţiunii de furt nu i-au pus stavilă. Cel
mai mare detaşament de puşcăriaşi sunt hoţii, majoritatea zdrobitoare a mincinoşilor sunt hoţii, cei mai
mulţi trădători şi laşi sunt hoţii ş.a.m.d. Nici jurămintele laice, nici jurămintele cu mâna pe cărţile sfinte
nu i-au împiedicat pe hoţi să-şi vadă de treaba lor
antisocială.
Totuşi, să apelăm la Hegel: în istorie ceea ce are
realitate, are pentru că posedă necesitate şi piere când
necesitatea i se epuizează. De exemplu, zic eu, socialismul n-ar fi existat în realitate dacă nu i s-ar fi convertit
posibilitatea în necesitate şi a existat cât a fost necesar;
orice nu mai e necesar trebuie să sucombe. Aşa şi cu
hoţia, cum şi cu statul etc.
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Pitagoreicii socotesc binele mărginit şi lămurit,
iar răul nemărginit şi nelămurit. Plecând de aici, hoţia
este artă de a trăi în societate, acea artă practicată de
cel care produce răul prin mijloace mai mult sau mai
puţin detectabile, cu efecte benefice sieşi şi, eventual,
alor săi, valorificând cu îndemănare slăbiciunile normelor morale şi/sau juridice.
Spun acestea luându-mă după marele savant
Mayr, că omul e homo sapiens (înţelept). Aristotel,
filosoful antic grec, caracteriza omul ca zoon politikon
(animal politic), Marx ca homo oeconomicus (animal
care produce economie), Grotius ca homo juridicus
(care face legi juridice), Huizinga ca homo ludens (care
practică jocul). Prin urmare, înţelept, politic, economic,
juridic, jucător oricum omul hoţeşte în toate şi în
oricare din hipostazele sale, păşind cu îndrăzneală pe
miriştile răului nemărginit şi nelămurit de dincolo de
cărările regulilor bune şi drepte, dar mărginite şi
lămurite.
Să-ţi conturez limitele hoţiei. Putem să-i cunoaştem natura doar dacă îi determinăm aceste limite,
căci – conform pitagoreicilor – dincolo de ele se află
binele?
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Hm. Dar în interiorul răului hoţia nu e pură şi
simplă, ci se coroborează, totdeauna coroborează cu
specii ale lui: asasinatul, tâlhăria, distrugerea. Într-un
război invadatorul ucide adversarul, asasinează populaţia civilă, tâlhăreşte din avutul etatic şi privat, distruge
şi fură obiecte de artă etc. Armatele imperiilor sclavagiste, medievale, ale conchistadorilor hispanici, naziste,
sovietice, usamericane, chineze, indiferent de religie
sau fără religie au furat în neştire de la adversarii
înfrânţi bunuri materiale, opere de artă, creaţii ştiinţifice, au distrus monumente istorice de patrimoniu, au
violat, au asasinat, au strămutat populaţii, cum odinioară hoardele zise „barbare”de vizigoţi, vikingi, de
huni, de mongoli, dintr-o istorie mai apropiată.
Vai, e înspăimântător! Să ne gândim, însă, la forme
subtile de hoţie, invenţii moderne, adică de după
secolul XVIII european, creaţii ale unor minţi diabolice, precum aceea a lui Friedman, de-o pildă.
Măi, băiete, filosofiile economiste premarxiste au
intuit că de când există comunităţi omeneşti – căci
Bloom ne asigură că până şi coleopterele trăiesc în
comunităţi, care înseamnă colaborare şi ajutor reciproc
preumane – zicerea e că hoţia e produsul divizării
societăţii pe clase sociale, iar divizarea aceasta are ca
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izvor apariţia proprietăţii private, adică a proprietăţii
care îngăduie exploatarea omului de către om. Au
intuit, dar nu au ajuns la esenţa fenomenului. Abia
învăţătura marxistă – materialist dialectică şi istorică –
a descoperit în chip genial cauza, mecanismul şi direcţia hoţiei, fără să se ocupe în chip special de ea. Asta
deoarece marxismul nu e doctrină, una printre numeroasele doctrine de forme diferite, ci învăţătură care
cuprinde sistematic ideile geniale ale părinţilor fondatori – Marx, Engels, Lenin – plus comentariile filomarxiste fecunde care li s-au adăugat. Învăţătura
marxistă – materialist dialectică şi istorică – se referă la
lume şi viaţă, adică la natură, la societate şi om, în chip
obiectiv şi e destinată proletariatului atât în lupta
acestuia revoluţionară împotriva exploatării burgheze,
cât şi pentru instaurarea societăţii socialiste şi comuniste care îl eliberează de doctrine, de minciuni, de
opiumul năpraznic al credinţelor religioase. La rădăcina lucrurilor stă omul, ca produs-producător de
relaţii sociale. Deci, învăţătura marxistă ca şi cele anti şi
nemarxiste ne învaţă obiectiv în chip dialectic şi istoric
că hoţia e fenomen social dialectic şi istoric care însoţeşte dezvoltarea societăţii şi evoluţia omului, cum dezvăluie genial Engels în „Originea familiei, a proprietăţii
19

private şi a statului”, da, dragul meu, hoţia însoţeşte,
nu e cauza familiei, proprietăţii private şi statului, cu
precizarea că vorbim de familia monogamă formată
dintr-un bărbat şi o femeie, că dacă desfiinţăm acest
tip retrograd de familie, facem din stat ceva subsidiar,
atunci hoţia se diluează.
Aici lucrurile mi se par mai complicate; ce înţeleg azi neamurile prin „familie”? Conform legilor
juridice şi ale creştinismului ea ar fi „reuniune liber
consimţită dintre un bărbat şi o femeie”. Da, observă
scepticii, dar vom avea anume rezerve: în ordine naturală constatăm „familia de albine”, anterioară şi deosebită celei umane, în care e o regină şi trântori; apoi
familia poligamă, preluată de comunităţi umane de la
altele, de mai înainte, cât şi familiile de homosexuali şi
lesbiene care nu corespund definiţiei de mai sus. Cum
ne raportează Lipps, în societatea primitivă fetele erau
furate încă înainte de a se fi ivit proprietatea privată.
Despre acest gen de hoţie aflăm şi în serialele Discovery
care ne demonstrează indubitabil că în specii de mamifere tânărul mascul profită de neatenţia maturului şi-i
fură o femelă din grupul femelelor acestuia. Concluzia
mea e că hoţia însoţeşte constituirea microcomunităţilor numite „familie”. Dar Engels are dreptate, căci şi
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familia e un proces psihosocial dialectic şi istoric,
reflectat în formele dialectice şi istorice ale hoţiei.
Separarea dialecticii de istoric e o greşeală care
ne duce în mlaştină, la clericalism. Hoţia e lăuntric
dialectică, adică conţine contrarii în luptă ce-i determină mişcarea până la victoria uneia când are loc
transformarea ei, a hoţiei, fie în altă formă istorică, fie
în opusul ei – cinstea, cum se prefigurează în democraţie. Această luptă, internă, se desfăşoară prin acumulări cantitative de substanţă şi energie (de hoţie, de
acizi, de radiaţii, de sentimente, varia) până la momentul saltului calitativ prin victoria unei contrarii, care
înlocuieşte vechea formă în alta nouă (de la pumn la
bâtă, de la bâtă la suliţă, de la suliţă la arc, de la arc la
puşcă, de la puşcă la mitralieră, de la mitralieră la
rachete cu focoase nucleare etc).
Pe de altă parte, fenomen social, hoţia este şi
fenomen economic, în sensul că se conexează istoriceşte cu proprietatea, prioritar aceea privată, care
împarte societatea în clase antagoniste, iar istoria
societăţii de până acum e istoria luptei de clasă între
bogaţi şi săraci, până la victoria deplină şi definitivă a
democraţiei liberale, multiculturală, pluralistă şi compasională. De unde, mai multe concluzii: e adevărat că
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se manifesta înainte de prezenţa proprietăţii private,
dar odată cu ea, hoţia îmbracă forme specifice de la o
clasă socială la alta, cu menţiunea că săracul are dreptul
natural să-l fure pe bogat, pe când acesta din urmă nu-l
are, el fiind cxploatatorul care transformă forţa de
muncă în marfă. Însă, deşi exploatatorii se hoţesc între
ei, exploataţii se hoţesc între ei, asta se petrece în plan
secundar, efect minor al luptei antagonice de clasă.
Definitorie ar fi exploatarea, dar nu e adevărat; definitoriu e riscul. Cei bogaţi se îmbogăţesc pentru că ştiu
să rişte, când-acolo-atunci, ceilalţi pentru că sunt inoportuni în această materie. Riscul nu are nici o
conotaţie morală sau/juridică. E risc. Consecinţele, da,
pot avea conotaţii, dar îmbogăţiţii sunt deja îmbogăţiţi,
ba mai au şi putere politică discretă sau transparentă,
proprietatea legitimă e sacră şi inviolabilă, moştenirea
legală e sacră şi inviolabilă, astfel că imperativul
kantian e un frumos inutil, dacă există frumos inutil.
Altă problemă e dacă exploataţi sunt numai indivizii sau şi colectivităţile; apoi, dacă nu cumva anume
categorii de exploataţi sunt şi ei exploatatori, căci
hoţia e însoţitoarea catalizatoare a exploatării. Bun. În
primul caz, constatăm empiric că exploataţi sunt şi
indivizii şi colectivităţile, ba şi comunităţile naţionale,
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ceea ce e simplu de dovedit. În cazul nostru termenul
de exploatare e luat şi în sens sufletesc, pentru că
cerşetorul apelează la sentimente de compasiune să
fure ca om cinstit. Tot în sens sufletesc avem de a face
cu hoţirea tradiţiilor, pe calea manipulării, de către cei
care pretind că „voi sunteţi necivilizaţi, noi vă dăm
binele universal”. Astfel, i-au furat romanii pe daci, pe
gali, pe iberici, francii pe gali, prusacii pe polonezi,
ruşii pe atâtea neamuri, spaniolii pe incaşi, pe maiaşi,
pe azteci, chinezii pe tibetani şi mongoli etc., etc.
Observăm că în aceste situaţii – şi în numeroase altele
– hoţia s-a asociat cu forţa armelor, cu minciuna şi
perversitatea.
Imperiul rus ne-a hoţit estul românesc dintre
Prut şi Nistru, ne-a hoţit tezaurul, statul Maghiar ne-a
hoţit Transilvania, iar acum strigă că noi i-am furat-o,
statul bulgar – Cadrilaterul, statul sârb – regiunea
Timocului.
Hait, că faci politică, moşule, o fi, dar am justificare doctrinară: discut despre caracterul istoric şi de
clasă al hoţiei. Istoric vorbind, pretind că fiecărei
orânduiri sociale îi corespund forme specifice de hoţie;
în comuna primitivă – se fura alandala, regulile morale
şi religioase şi juridice fiind alandala, necristalizate.
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Întrebarea e: ce formă exista pe atunci şi a dispărut
ulterior? Neclar, căci şi comuna primitivă are etapele
ei: comunitatea de prundiş, comunitatea de fructe,
comunitatea de peşteri, aceea de femei şi de bărbaţi pe
fratrii, pe familii, pe ginţi etc. Suficient să se fure unii
pe alţii, prefigurând acestea proprietatea socială, provenită de la aceea naturală, încă de la eucariote, cum ne
învaţă minunatul savant Bloom, din care se deduce că
unde e regulă e hoţie. Sunt de acord cu Bloom, căci
regula provenind de la cianobacterii, hoţia a parcurs
neostoit treptele evoluţiei de miliarde de ani, generaţie
după generaţie până la noi. Nu am dovada definitivă că
românii sunt genetic antisemiţi (adică antievrei), dar în
ordine evoluţionistă, da, românii sunt antisemiţi încă
de la hoţiile cianobacteriilor.
În bună istorie reală, strămoşii daci treceau
Dunărea şi furau şi jefuiau cetăţenii Imperiului Roman
încă din sec. I î.e.n., contrându-se cu cohortele aceluia
care nu se lăsau mai prejos să procedeze asemeni în
teritoriul inamic, de se nevoi până la urmă blândul
împărat Traian să cucerească nordul dunărean şi jumătate din interiorul arcului carpatic pentru a instaura pax
romana şi a-i civiliza pe localnicii barbari, totodată a le
fura imensele depozite de aur şi argint, care i se
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cuveneau în urma victoriilor. Ca să fie sigur că stârpesc
hoţiile barbarilor, romanii au instalat pe teritoriul anexat
câteva legiuni care purceseră la schimb de idei, de femei
şi bărbaţi cu acei daci barbari, dar pricepuţi învăţăcei şi
ai şmecheriilor latine. Prin 270 e.n. alt blând împărat,
Aurelianus, sătul de potlogăriile violente şi primitive
ale triburilor migratoare sau nu, cărora nu le mai putea
ţine stavilă, şi-a retras armata în sudul Dunării. Astfel,
localnicii au purces la schimb de tehnici hoţeşti cu tot
felul de asiatici – goţi, vandali, gepizi, avari, huni şi câţi
alţii, preţ de o mie de ani, care furau tot ce mai
rămânea după jafuri, incendii şi omoruri – grâne, vite,
femei, vin, sare, aur etc. Când să zică „Gata!”, dacoromânii se treziră cu alte valuri de năvălitori, dedaţi la
jafuri, omoruri şi hoţii – maghiarii, tătarii şi turcii, mai
apoi cu ţiganii, polonezii, ucrainienii şi ruşii, că n-o
să-mi spună nimeni că migratorii aceia nu aveau hoţi şi
şparlangii, cu legea. Las-că nici ai noştri nu se lăsau:
furau boierii pe ţărani şi se furau între ei, se furau
ţăranii şi târgoveţii, furau boierii pe domnitor, domnitorul pe boieri şi pe ţărani, domnitorii între ei, la urmaurmelor şi trădarea e o formă de hoţie, căci înşeală
bunacredinţă a celuilalt. Biruit-a Ştefan Muşat zeci de
năvălitori, dar nu a stăvilit hoţia, cum nici Vlad Ţepeşul.
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Hoţia, strict vorbind, este pură activitate comercială îndrumată către un obiect care poate fi orice –
persoană, lucru, relaţie. Ea izvorăşte din dorinţă de a
avea prin indiferent ce mijloace, minus cele consensuale credincioase. Substratul ei este ura, teribilă
acţiune negativă, un egoism fără orizont, un fenomen
ce ţine de cea mai adâncă afirmare a sinelui faţă de
sine, individual sau colectiv. Dacă mă gândesc bine şi
grecii antici, prin filosofii lor (ce-o fi însemnând
filozofie?) furau din preaplinul inimii şi al ceea ce
numeau ei raţiune. Pensa analizei nu lasă loc faunei
psihice.
Am ajuns departe, poate prea departe cu tine,
dragă prietene, stângaci în ale hoţiei cu vorba, cu fapta,
deocamdată, dar nu m-am îndepărtat de hoţie; aşa
socotesc spre judecata ta, prea scurt invitându-te la
reflecţie.
G.M.
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N: Mulţumesc pentru gândul bun. Chiar regăsesc
în el un potrivit prilej de reflecţie despre una despre
alta, pe scurt zis, despre hoţomănii de tot felul.
Să tot fie ceva vreme de când, nu aş zice că mă
frământă, ci doar că mă preocupă în ce chip se poate
dezlega un nod, anume cel al definirii de sine. Această
preocupare, după cum am avut ocazia să constat, nu e
doar a mea, şi se arată a fi una cu implicaţii, profunzimi şi ramificaţii demne de un interes mai larg. Poate
că aş exagera un pic sau poate că nu dacă aş zice că ar
trebui chiar să preocupe pe fiecare. Nu ştiu ce credeţi.
De ce definirea de sine ar fi un nod, nu aş şti să spun
exact şi direct, pe, cum ar veni, nepusă masă. Mai întâi
şi pentru că nici cu nodul nu pare a fi o poveste
simplă, liniară, de tipul cap-coadă, întrucât mai degrabă
pare a fi o treabă polivalentă şi polimorfă, mai colorată, şi nu mă întind acum la plasă şi năvod, şi altele
din cele cu noduri pescăreşti.
Nodul în gât, de pildă, poate fi o piedică în
definirea de sine, când nu te poţi exprima. Anume
când? Când ţi se pune. Căutarea ori găsirea nodului în
papură e o întreprindere, la unii devenită deprindere,
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ce poate afecta întâi şi întâi pe căutător, întrucât, tot
umblând prin păpuriş, şi nu prin sine, nu ia aminte că
nodul în papură îl împiedică să regăsească căutând
dezlegător alt nod, anume al său. Găsitorul de nod în
papură e chiar mai toxic fiindcă, deşi nu îl găseşte pe al
său, crede că l-ar fi găsit pe al altuia. În realitate e doar
un nod în papură, nimic mai mult. Expresia e clară.
Înghiţirea cu/la noduri într-un sens poate fi nefolositoare, chiar nesănătoasă, când e vorba de mâncarea
în silă. De bună seamă sila şi definirea de sine nu prea
fac casă bună. Într-alt sens, în cazul suportării cu
necaz, cu amărăciune, a unei dureri, a unei umilinţe,
fără a putea spune nimic, înghiţirea cu/la noduri nu
pare prea de bine; la fel cum e şi cu nodul în senzaţia
de sufocare din pricina unei emoţii sau enervări
puternice.
Cu nodul de cale ferată nu ştiu ce să zic, poate
că e la o întretăiere de căi şi direcţii în care stai şi
aştepţi, eventual vreo legătură, cum se spune, înspre o
direcţie sau alta. În Podu Olt şi Piatra-Olt într-o vreme
am tot trecut şi tot stat, în aşteptare; iar aşteptarea e
mare lucru în viaţă. Nu mă refer la sala de aşteptare;
despre aceasta era bine să nu-ţi faci prea multe aşteptări, de multe ori erau nefrecventabile. Mă gândesc la
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aşteptarea aceea de prezenţă, deschisă, destinsă şi
liniştită a lacului de munte ce preia legănat şi micile,
chiar prea micile adieri de vânt. Aşteptarea inefabilă
din spatele unei bătăi în uşă. Ce minune!
Cine a avut parte de un nod de cale ferată în
viaţă, ca de un timp şi un loc unde se întretaie direcţiile, căile, ştie că e riscant să întârzii, fiindcă poţi
pierde legătura. Iar a pierde legătura nu e chiar o frivolitate, pentru că nu e atât treaba cu trenul schimbat, cât
cu oamenii pe care îi întâlneşti, şi cu parcursul
împreună cu un om sau altul. Iar oamenii, nu spun o
noutate, sunt diferiţi, după cum şi trenurile. Nu e
totuna de eşti împreună cu unul sau altul, pe cale; e
părerea mea, nu vă supăraţi. Cu întârzierile, într-adevăr
poate fi o problemă; cine ştie câte destine nu o fi
schimbat el, C.F.R.-ul.
Nodul ca unitate de măsură în viteza de navigare
poate avea o relevanţă, după cum e situarea fiecăruia
într-o corabie sau alta şi după cum şi-a ales limanulţintă călătorul ce se încumetă pe marea acestei vieţi. E
cumva, în plan secund, şi o problemă a găsirii unui
ritm de croazieră, şi poate de bună cumpănire a efortului pe parcurs, nestrăină uneori de prevedere, de strategie. E nevoie de un ritm adaptabil, flexibil, modulat,
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şi în funcţie de posibilităţi, de context, de mediu, de
soare, vânt, de ploaie, de furtună. Cât despre expresia
„a lega paraua cu zece noduri”, se-nţelege din prima că
legătorul ţine la paraua lui, şi încă cum! Nu ar da cuiva
din paraua lui „în ruptul capului”. Aici, „zgârie brânză”
se potriveşte mănuşă, e braţ la braţ, cu frati-său „rosul
de sub unghii”. Şi cu legatul paralei lucrurile practic
par simplu de zis: cu cât mai multe noduri faci/legi la
para, cu atât mai multe ai de dezlegat, dacă mai poţi; în
plus, mai uşor e de legat, mai greu de dezlegat, se ştie.
E preferabil să nu te complici cu înnodări inutile. Un
nod şi bun e de ajuns. Dar, şi mai bine fără. Nu e chiar
de colea să fii generos; te bucuri altfel de viaţă. În
insulele Cayman şi în altele, după cum am auzit, se fac
mai mult de zece noduri la parale. Treaba lor. Paraua
nu se înmulţeşte după cum îi faci mai multe noduri.
Mai degrabă, dimpotrivă. De celebrul nod gordian nu
aş vorbi întrucât presupune un oarecare instrument de
tăiere şi anume abilităţi de tăietor, iar aici, în definirea
de sine, e omul cu mâinile goale, îndeletnicirea e mai
practică, poate şi cu mai multă răbdare şi migală, la
dezlegare mă refer.
Se prea poate şi ca definirea de sine să fie de fapt
una în/cu noduri, încâlcită, încurcată, deci, sau poate
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există o legătură, o înnodare, a fiecărei definiri de sine,
ce trebuie dezlegată de fiecare în parte. Altfel, zis, după
bordeie şi obiceie, câte noduri atâtea dezlegări. Când şi
în ce fel, cam greu de zis. Important să te preocupe.
Într-adevăr, riscul e să crezi că n-ai parte şi tu, ca
fiecare, de nodul tău, să crezi cum că ai fi liber, fără
legături. Fiecare poate să creadă ce vrea sau, mă rog,
crede ce poate.
Deunăzi am găsit că psihologia, ce îşi zice
socială, vorbeşte de o definire de sine şi în legătură cu
un eu social, chestiunea definirii de sine şi identitatea
socială fiind relevată şi ca o formă a conflictului între
individ şi societate. Psihologia sociala îşi propune să
(îmi) dea răspunsuri legate de cine sunt, care este rolul
meu în lume şi cum mă pot afirma în mediul meu,
astfel, definirea de sine se desfăşoară dezvoltând o
cunoaştere de sine şi de altul. Se pune în prim plan
identitatea eu-lui, formarea conceptului de sine şi a
imaginii de sine; cea din urmă ar fi apanajul unei cunoaşteri de sine în raport de ceilalţi. În abordarea psihologiei sociale, imaginea de sine, din punct de vedere
psihogenetic, este o interiorizare a schemei unui semen
al nostru, sens în care, identitatea copilului, de pildă,
este ecoul reacţiilor celorlalte persoane faţă de el.
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Cadrul social de comparaţie este grupul (familial,
profesional, social etc) ce se constituie drept matrice
prin/din care se cristalizează imaginea de sine.
Se consemnează în spaţiul acestei psihologii şi
rolul memoriei autobiografice, dar şi influenţa altor
persoane în formarea concepţiei de sine: modul în care
ne văd alţii ne influenţează modul în care ne definim
pe noi înşine. Ni se propune cunoaşterea de sine ca
imagine a eu-lui în oglinda socială; intră în scenă
dinamica eşecurilor şi a succeselor proprii, comparaţia
cu celălalt şi situarea în reperele oferite de contextul
social (familial, profesional etc), apoi opina grupului
(preţuirea sau dispreţul colectiv).
Însă, îmi pare că m-am cam risipit în zig-zaguri
şi m-am cam înnodat în „definirea de sine”, în loc să o
dezleg. Poate, vorbind de definirea de sine, ar fi fost
mai direct să spun ce este sinele, sau ce cred eu că ar fi
să fie sinele, şi ce o fi aceea definire. Să definesc
definirea, să definesc sinele, nu prea ştiu, de-asta mai
mult i-am dat târcoale. Preocuparea rămâne, e una a
provocărilor recunoaşterii identităţii fundamentale, a
cine-lui adânc, nu a măştilor. Ăsta da nod! Şi dacă mă
contrazice cineva, o ţin pe-a mea. E vorba de o
credinţă.
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G.M.: Pe biroul meu de acasă se află cam cincizeci de
cărţi, teancuri, o scrumieră şi calculatorul. Pe peretele
din dreapta, în rafturi, vreo opt sute de cărţi, pe peretele din stânga  alte vreo opt sute, în faţă circa patru
sute; în dulapuri habar n-am câte or mai fi. Musafirii,
după reflecţiile proprii, se uită la cărţile de pe birou;
unul zice „Citeşti Antichităţi iudaice? Hm”, altul vede
un volum al lui Cehov şi exclamă „Măi, nu te ştiam
filorus!”, altul observă „Istoria Transilvaniei” a lui I.A.
Pop şi se miră „Eşti naţionalist?”, altul vede un dicţionar franţuzesc şi zâmbeşte „Măi, filofrancezule!”, altul
remarcă Biblia şi se încruntă „Nu te ştiam fundamentalist!”, careva constată prezenţa codului civil şi aprobă
„Se vede că eşti jurist”. M-am tot gândit să las goală
tăblia biroului, dar din păcate nu mai am unde să le
pitesc, pur şi simplu n-am spaţiu, că musafirii mei mă
bănuiesc ba de una, ba de alta, deşi sunt apropiaţi mie,
intelectuali subţiri. Măi, ce-oi fi eu?
Termenul de definire se referă la o operaţie de
logică formală. Cuvântul „definire”, el însuşi, primeşte
o definire care ţine de o specie a operaţiei de logică
formală, cum arată dicţionarele de specialitate, deoarece termenul e o formă logică, pe când cuvântul e o
formă de limbă. Astfel, termenul exprimat prin cuvântul „câine” în limba română, se exprimă în limba rusă
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prin cuvântul „sabaka”, în limba franceză prin cuvântul „chien”, în limba engleză prin cuvântul „dog”.
Aceste patru cuvinte diferite sunt pentru aceeaşi formă
logică: termenul. „Autodefinire” este cuvânt al limbii
române, cu încărcătură cognafectivă, deci potenţat cu
subiectivitatea ensului (insului), fiinţă biopsihosocială.
De aceea în autodefinire subiectul cunoscător este şi
subiect-actor al unor complexe relaţii afective. Astfel,
el ştie că, de pildă, este „bărbat”, „român”, „intelectual”,
dar din motive (nu cauze) afective îşi afirmă individualitatea de „femeie”, „birmaneză”, „vrăjitoare”.
De fapt, autodefinirea nu are o legătură raţională
cu operaţia logică a definirii, ci cu „a-ţi da alt nume”
fără vreun temei altul decât un soi de orbecăială interioară. Am cunoscut în activitatea mea de vreo cinci
decenii hoţi-hoţi executând pedepse cu închisoarea care
se autodefineau ca hoţi, dar nu recunoşteau în ruptul
capului c-ar fi infractori; refuzau să accepte calitatea de
infractori, dar se mândreau cu aceea de hoţ. Fireşte, am
cunoscut deţinuţi care executau pedepse pentru infracţiunea de furt, dar respingeau ambele calificări ̶ de hoţ
şi de infractor, susţinând cu fermitate că au petrecut o
viaţă de oameni cinstiţi. Cinstea, ca şi hoţia, nu-s termeni juridici, stricto sensu vorbind, însă legiuirile vremurilor au consacrat expressis verbis termenul numit
34

pe româneşte furt, fără să stabilească autorului faptei
atributul de furtător sau hoţ. Un ens (ins) nu poate fi
hoţ într-o privinţă şi cinstit în alte privinţe; ambele
atribute privesc întregimea cognafectivă a subiectuluiactant. De altfel, cinstea nu pare a fi opozabilă doar
hoţiei, căci nu face casă bună nici cu fapte precum
violul, nici cu tâlhăria, nici cu uciderea, nici cu minciuna,
nici cu înşelăciunea, pe când hoţia se opune cinstei, ar fi
aici o relaţie de opoziţie unilaterală, în acelaşi stadiu de
intenţii, de atitudini, de comportamente. Şi apoi, hoţia e
faptă socială concretă, pe când cinstea îmi pare valoare
morală valorificată politico-juridic.
Definirea este operaţie de logică formală. Ea se
învaţă la liceu, aşa că orice bacalaureat ştie să o utilizeze, îi cunoaşte capcanele; să ofere o definiţie corect
sau incorect construită, depinde de scopul urmărit.
Definiţiile sunt de multe feluri, câteva le-am aflat la
liceu. Pe când Emmanuel era prunc ne plimbam pe-o
pajişte; deodată strigă „Uite, tată, o oaie!”, „Nu e oaie,
e gâscă; aşa arată gâsca”, am definit eu, prin simplă
indicare, nu apelând la vreun dicţionar din care nu-s
sigur că Emmanuel ar fi înţeles mare lucru. Dar sunt o
mulţime de termeni care se sustrag definirii prin indicare; de pildă, ce este loialitatea? Dar credinţa? Dar
numărul? Dar viciul? Îndeobşte, cea mai răspândită
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definire e aceea numită „prin gen proxim şi diferenţă
specifică”, învăţată la liceu laolaltă cu alte feluri de
definire, aşa că nu insist. Fără cultură e dificil să obţii o
definiţie corectă, la fel să şi înţelegi termenul definit.
În materie de definiri şi definiţii e o luptă
straşnică între cunoscători, la fel de veche ca şi răpitul
miresei; a propos, ce-i aia „mireasă”? Vă sfătuiesc să
nu vă grăbiţi cu răspunsul, căci nu e lesne de dat corect
logic, coerent. Dar nu de asta m-am aşezat în faţa
calculatorului, să fac teoria chibritului (chibritul îl pot
defini prin indicare, dar ce ne facem cu termenul
„teorie”? Cum îl definim corect ca să ştim despre ce
vorbim?). Aşadar, ce este viciul? Avem nevoie de o
definire care să cuprindă TOATE speciile şi subspeciile de viciu, nici mai mult, nici mai puţin; TOATE, în
genul proxim şi prin diferenţă specifică. Apoi, definiţia
se aplică. O definire incorectă poate da foarte mare
bătaie de cap şi în teorie şi în practică, precum „ce este
abuzul în serviciu”? Să revenim: ce este viciul? Căci,
lămurindu-ne prin definire, stabilim dacă fumatul, homosexualitatea, sadismul ş.a. sunt sau nu vicii. Funcţie
de răspunsul corect, coerent, stabilim modalităţile de
tratament sau nici un tratament. Nu vi se pare interesant? Atenţie: definirile nu se dau după ureche, nu
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după „cred că”, „mi se pare”, „din p.d.v-ul meu”,
„apreciez că”. Chiar aşa: ce-o fi viciul?
Încerc un soi de meta-analiză sinceră şi pe cât se
poate de la obiect (nu obiectivă) pe care ţi-o adresez,
ca efect al cugetării de o vreme. Deprinderea ar fi un
act, un gest, un comportament reflex dobândit prin
repetiţie într-atâta încât subiectul îl făptuieşte necontrolat, ca şi cum s-ar izvodi dintr-o necesitate organică.
Astfel, scrierea cu mâna dreaptă e o deprindere veche
de milenii, de ni se pare că aceea cu mâna stângă ar fi
ceva bizar, neobişnuit, pe când pentru actant e o deprindere. Manifestări reflexe, spontane, în varia culturi,
multor deprinderi, individuale, li s-au conferit alură
axiologică – frumoase-urâte, bune-rele, utile-inutile etc.
– fie perpetuate în lungul istoriei culturale a societăţii,
fie pierdute, ele prinzând şi dimensiuni specifice comunităţilor. Unele deprinderi devin vicii, adică orice
viciu e deprindere, deşi nu orice deprindere e viciu, dar
calitatea de viciu a unei deprinderi nu e universală,
adică e situată în spaţiu-timp social. Consumul frunzelor de tutun e deprindere la populaţiile andine,
certificată de hrănirea pruncilor cu ele, astfel încât
aceştia capătă deprinderea. Peste acest act reflex veni
axiologizarea ̶ că e bun alimentar, că e un remediu, că
e frumos ş.a. Dar popoarele andine s-au deprins cu
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frunze halucinogene, numite azi droguri, toate
popoarele au inventat lichide alcoolice care consumate
ca deprinderi halucinogenau; pe scurt, deprinderile
cu valenţe negative bio-psiho-social formară clasa
viciilor, purtătoare a răului pe care îl exteriorizează.
De consumul frunzelor de tutun, deprindere nonviciu
la popoarele andine, luară cunoştinţă armatele conchistadorilor, în sec. XV, iar preoţii catolici care le însoţeau
l-au catalogat nu viciu, ci păcat, fiind acele popoare
păgâne, în rând cu sacrificiile acelora rituale umane, cu
poligamia care nu erau nici deprinderi, nici vicii.
Conchistadorii au deprins fumatul tutunului şi l-au
importat în Europa creştină unde Biserica catolică l-a
trecut în rândul păcatelor, căci în scrierile Părinţilor nu
apare fumatul, în icoane nimeni nu fumează, dar nici în
Iad (Dante nu-l pomeneşte în Divina Comedie). Un
act, un gest, un comportament poate fi deprindere,
unele deprinderi pot fi vicii (deprindere cu conotaţie
culturală negativă), dar viciile sunt păcate numai în
raport de Dumnezeu, căci încalcă o poruncă divină. În
ordine umană ele sunt reflexe creatoare de disfuncţionalităţi însuşi purtătorilor lor, îi produc răul organic
şi prin interpretare aduc atingere vieţii dată de
Dumnezeu, d-aia e păcat.
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N: Adeseori, (pe)trecând în acel birou, mi-a atras şi
mie privirea şi mi-a stârnit interesul câte un volum sau
altul, din multele atât de diferite după domenii,
tematici, perspective, dar în acelaşi timp atât de
surprinzătoare uneori, marcante prin noutatea apariţiei
ori flagrante prin actualitate. Nu mi s-a dus însă nicicând gândul până într-acolo încât să îl fixez într-o
etichetare promptă, fără rest, a interlocutorului în a
cărui (a)casă-birou poposeam, ospătam; o etichetare în
funcţie de o carte sau alta aşezată în câmpul său proxim de lucru dar şi de intimă vieţuire. Din cele cincizeci de cărţi aflate pe birou s-ar fi putut la rigoare ̶ de
ce nu? ̶ să se decupeze, cu îndemânarea demnă de un
scop lucrativ, până la cincizeci de etichete de către
până la cincizeci de musafiri, care, de bună seamă, nu
ar avea loc şi toţi şi deodată în birou. Dar şi dacă s-ar
succede aceşti musafiri, cu foarfecele lor după fel şi
măsură, într-o perioadă de timp ceva mai lungă, riscul
pierderii unor etichete posibile nu e mic, fiindcă şi de
s-ar păstra numărul de cărţi constant – cine ne poate
garanta această constantă? ̶ pot apărea în numărul
celor cincizeci unele noi în locul altora. Apoi dacă uniialţi musafiri ar face neglijenţa să mute privirea de pe
birou pe rafturi situaţia s-ar complica, fiindcă frontul
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etichetelor se multiplică, se ramifică, iar pe această cale
a etichetării-faţetării se poate lesne ajunge la un construct
de învelişuri aproape mitic, la „omul cu o mie de feţeetichete”. Din fericire nu cred ca pot fi atât de mulţi
musafiri şi apropiaţi şi intelectuali subţiri, dar mai ales
având calitatea de a forfeca atât de abil etichete după
măsura unor cărţi, care să vă calce pragul. Procedura
tăieturii însă poate rămâne. E practicabilă. Nu subscriu
la ea. De altfel, cred că soluţia golirii tăbliei biroului ar
putea fi ineficientă şi ar putea fi pasibilă de etichetare
ca fiind, pentru careva, musafir, bănuitor desigur, marca
unei „goliri” şi disoluţii a formelor de factură budistă.
La fel cum cred că a fi filo-ceva nu înseamnă a exclude
a fi filo-altceva. Nici măcăr codul civil nu cred că ar
avea a se plânge de alăturarea cu Scriptura, ci eventual
de ruptura de ea.
Dar, la urma urmei, de ce să nu pună careva
intelectual o etichetă, sau măcar să o profileze, pornind
nu doar de la cărţi, ci şi de la alte obiecte din incintabirou, fie el birou, calculator, scaun, covor, perdea,
scrumieră etc, fiindcă atare obiecte, din ce ştiu, nu sunt
împotriva unui demers intelectual. Că e mai greu să
decupezi din birou, din calculator, scrumieră etc. decât
din cărţi sunt de acord. Îţi trebuie scule, instrumente.
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Întrebarea iniţială mi se pare însă că e una care trebuie
că rămâne: ce-oi fi eu? Rămâne prin/pentru nevoia răspunsului. Ce-oi fi eu pentru mine sau/şi pentru ceilaţi
musafiri ai biroului ori oaspeţi ai vieţii mele? Ce-oi fi eu
prin mine şi/sau prin ceilalţi? Iar răspunsul nu e
unul ce aparţine doar timpului ori timpului anume,
itinerariului unei vieţi istorice, ci priveşte provocator
veşnicia ei.
Ce-oi fi eu nu e subsecventă lui cine-oi fi eu?
Cât despre viciu, cum că ce ar fi el, nu m-aş
antrena în a-l defini. Există probabil şi un viciu al
definirii, măcar un rest poate, al neacoperirii definiţiei.
Dexonline-ul cel degrabă ajutător dă mai multe
definiţii. Dacă iau unul din sensurile viciului, anume
„neajuns” (de construcţie, de funcţionare), şi mă leg cu
el de definirea de sine, urmând articulaţiile psihologiei
sociale, mă pot întreba dacă acest „neajuns” de construcţie şi de funcţionare afectează definirea de sine,
adică concepţia de sine şi imaginea de sine. Evident că,
fiind un neajuns, atât de construcţie cât şi de funcţionare a concepţiei de sine şi a imaginii de sine, acestea
au neajunsuri, sau, în altă formulare, prezintă ne-deplinătăţi, atât de construcţie cât şi de funcţionare. Învârtind un pic perspectiva, se poate spune că tot ce face
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să fie nedeplină construcţia şi funcţionarea concepţiei
de sine şi a imaginii de sine, ar veni că este un viciu,
într-un sens de neajuns, de viciere, de afectare a deplinătăţii.
Chestiunea poate fi şi mai delicată dacă acceptăm
ipoteza unei posibile vicieri la nivelul cadrului teoretic
al definirii de sine, aşa cum o prezintă, de pildă, psihologia socială, şi, prin urmare, şi a modului de definire a
concepţiei de sine şi a imaginii de sine. Acesta ar putea
reclama, pe de altă parte, o îndreptare a vicierii, în
sensul depăşirii unei incompletitudini a acestui cadru
teoretic, indicând nevoia lărgirii lui, ceea ce, pe cale de
consecinţă, ar putea avea efect asupra concepţiei de
sine şi asupra imaginii de sine. La orizontalitatea relaţională, chiar biunivocă, de la eu la eu-social, se poate
adăuga o secantă a verticalităţii, în sensul în care eu-l
este „chip şi asemănare” a unei realităţi transcendente.
Altfel zis, eu-l nu are doar o oglindire socială, ci are şi
o oglindire transcendentă. Astfel, concepţia de sine şi
imaginea de sine, unind verticala cu orizontala în definirea de sine, apare în dublă oglindire. În fond, în
lăuntrul unui cadru teoretic care e blocat în orizontalitate devine ecranată şi definirea de sine, deci atât
concepţia de sine cât şi imaginea de sine.
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De fapt, verticalitatea aduce o suprainteriorizare
a unui model transcendent faţă de orizontalitatea ce
interiorizează doar schema unui semen. În interiorizarea orizontală a schemei semenului poate intra
provizoriul, arbitrariul, aleatoriul, de aceea e nevoie de
suprainterioritatea verticalei care conferă stabilitatea
supra-modelului şi schemelor orizontale, ce altfel, pot
deveni fluide, relative. Dacă modul în care ne văd
ceilalţi influenţează concepţia de sine, aşa cum afirmă
psihologia socială, cu atât mai complexă este influenţa
asupra concepţiei de sine de către acei ceilalţi care
asumă în vederea lor orizontală şi viziunea verticalei.
Modul cum ne vede Dumnezeu, ca fiind după chipul şi
asemănarea Sa, nu încape îndoială, că poate avea cea
mai puternică influenţă asupra concepţiei şi imaginii de
sine, pentru cel ce crede, neîndoit. Credinţa e un prim
început al vederii lui Dumnezeu, şi o recunoaştere a
modului cum ne vede Dumnezeu pe noi: chipuri în
asemănare după Chipul Său. De aici o imagine de sine
în supra-definire, de maximă rezoluţie, una super-ultra
full HD.
Desigur, te poţi întreba, fiindcă tot se vorbeşte,
spre exemplu, de drepturile omului, care ar fi concepţia de sine şi imaginea de sine a omului propusă
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de/prin drepturile omului? Un om definit prin drepturile sale? O autodefinire prin drept? Nu e prea puţin?
Să nu fim oare atenţi la viciul cadrului teoretic al
drepturilor omului? Luând termenul viciu cu sensul de
„neajuns” (de construcţie şi funcţionare), putem să
începem astfel prin a constata „neajunsul” ce priveşte
concepţia de sine şi imaginea de sine a omului autodefinit doar prin drepturile sale. Apoi să încercăm să
deschidem plinitor „neajunsul”, lărgind acest cadru
teoretic care propune o concepţie de sine şi o imagine
de sine a omului ce se arată restrânse doar la o autodefinire prin drept/drepturi.

G.M.: Dreptul la autodefinire este un drept natural al
personalităţii responsabile universal, absolut opozabil
erga omnes, intangibil, inalienabil, imprescriptibil, ale
cărui limite este dreptul oricărei alte personalităţi la
autodefinire. Fiecare fiinţă umană, prin însăşi conceperea sa întru fiinţare are dreptul să se autodefinească,
să-şi asume şi să practice această autodefinire dacă şi
numai dacă nu prejudiciază dreptul la autodefinire al
oricui altcineva. Dreptul absolut la autodefinire priveşte oricare aspect al vieţii bio-psiho-sociale a personalităţii responsabile, iar statul de drept trebuie să ia
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toate măsurile adecvate ocrotirii acestui drept. O personalitate umană, responsabilă, de sex feminin, necăsătorită, de cetăţenie română, de etnie română, de religie
creştin ortodoxă, în vârstă de 32 de ani s-a autodefinit
în 2015 de sex masculin, dintr-o etnie birmaneză buişbahaş, de religie budhistă, în vârstă de 21 de ani
cronologici. Altă personalitate umană, de sex masculin,
în concubinaj cu o personalitate umană responsabilă
de sex feminin, fără copii, de etnie română, de religie
creştină, în vârstă de 35 de ani s-a autodefinit în 2014
ca fiind scroafă, de cinci ani, s-a îndrăgostit de un vier
pe care-l creştea în ogradă, cu care încearcă să convieţuiască într-un cuplu armonios. Am oferit aceste două
exemple ca să susţin dreptul natural fundamental la
autodefinire care conferă o nouă dimensiune Drepturilor
Omului, generează un umanism revoluţionar întrutotul
raţional. Eu însumi meditez la o autoredefinire a
personalităţii mele şi, fiind persoană liberă, am de ales
între platan, paltin sau baobab. Aş renunţa să fac parte
din regnul animal, din specia umană, din rasa albă, etc.
Dar trebuie să-mi găsesc susţinători ai dreptului natural
fundamental la autodefinire.
Posesor al conştientabilităţii mele ca şi capabilitate
naturală şi ireversibilă, după asidue cercetări şi pro45

fundă gândire raţională, m-am decis că îmi repugnă că
aparţin fie genului masculin, fie celuilalt, care prejudiciază flagrant libertăţii mele şi m-am declarat patlaginis,
entitate vie, verde şi de folosinţă individuală şi comunitară, al cărei sex nu pune probleme lingvistice, sociale
şi politice. Patlaginis nu are nevoie de familie în sensul
retrograd al termenului, îşi este suficient sieşi, îşi afirmă
libertatea spirituală şi materială în limitele legilor
naturale de patlaginis, seminţele şi le împrăştie pe unde
apucă şi din ele răsar patlaginis sau orice vor ele, se
instituie egalitate de şanse şi risc, de drepturi şi
obligaţii morale şi religioase, sub semnul Declaraţiei
Universale a Drepturilor Entităţilor (DUDE). Desigur,
devenite persoane prin această Declaraţie, universală,
se aplică tuturor persoanelor, mătrăgună, mamifer,
insectă, secară, reptilă, cum se simte şi conştientizează
fiecare Ens, în limitele raţionale stabilite de Legiuitorul
Universal. Astfel, dispare orice conflict social, rămânând vieţuirea pe coordonatele legilor naturale ale evoluţiei speciilor, recunoscute de legea în vigoare –
selecţia naturală, lupta pentru supravieţuire, ereditatea
etc. Cu mine, fireşte, începe revoluţionarea mondială a
valorilor; Binele, Adevărul, Iubirea, Frumosul,
Dreptatea rezidă cu necesitate din selecţia naturală, din
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ereditate şi lupta pentru supravieţuire. Astfel, Binele şi
Dreptatea sunt ceea ce revin selectaţilor naturali,
supravieţuitorilor naturali după victoria raţională,
beneficiarilor ereditari. Aşa că m-am decis să fiu
patlaginis, salvându-mă de la calităţi stupide şi
neproductive precum „tată”, „mamă”, „fiu”, „fiică”;
familia mea e universul entităţilor, natural infinit şi
raţional. Patria mea e Cosmosul, religia mea e a Ordinii
Structurate Invincibil Raţional Integral Sapienţial
(OSIRIS). Deja vecinul din deal s-a decis să fie râmă.
Bravo!

N: Nu mă pot abţine să nu profit de acronimul
DUDE, că prea zemos sună, pentru a evoca un altul, mai
cunoscut, anume DUDO. Fără vreo intenţie, asociez
după ureche, într-un joc sonor, cvasiinvoluntar, acest
acronim DUDO (Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, se ştie) cu alte două nume, ce mi-au venit în
minte: DUMBO şi JUMBO, ambii elefanţi, unul
personaj de desen animat, celălalt personaj de circ.
JUMBO, elefantul african, în plin scandal public legat
de comercializarea sa ̶ vinderea, în 1882, către proprietarul de circ nod-american Taylor Barnum ̶ a făcut să
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izbucnească la Londra „JUMBO-mania”, ca reacţie la
încercarea de a trece imensul pachiderm peste Ocean,
nu altundeva decât în „lumea liberă”. În vremea
„jumbomaniei” apăru mătasea de culoarea pielii de
elefant numită „jumbo”. Crescu vânzarea de pălării, de
cravate, de evantaie, fiind acestea chiar în culoarea
„jumbo”, senzaţie a sezonului. Apărură şi feluri
culinare, precum carne înăbuşită „jumbo”. Ţigarete, o
maşină de cusut şi chiar mănuşi de bucătărie avură
cinstea să îi poarte numele. Revista London Fun a
propus atunci, nici mai mult nici mai puţin, ca leul de
pe stema Regatului Unit să fie schimbat cu un elefant,
iar sintagma „Dumnezeu şi dreptul meu” să fie
înlocuită cu „Dumnezeu şi Jumbo al meu”.
Cumpărarea şi trecerea de la Londra la New
York costă vreo 30.000 de dolari, bani recuperaţi în
câteva zile de expunere a elefantului african la Madison
Square Garden. Într-un an de zile aduse venituri de
peste un milion jumate de dolari. Jumbo, cel mai mare
şi mai faimos elefant, venit din inima Africii pe
Bătrânul Continent muri lovit de tren, în 1885, la nici
24 de ani, tocmai în Ontario, mai exact în St. Thomas,
umplându-l de bani pe proprietar. Acesta, Barnum pe
numele său, nu se sfii să lanseze, post mortem, legenda
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eroismului lui Jumbo, cum că măreţul elefant ar fi
murit într-un gest de sacrificiu pachidermic, nemaivăzut, încercând să îl scoată pe colegul său de circ,
elefantul pitic, Tom Thumb, din calea trenului ucigaş.
Chiar şi împăiat, instalat pe o platformă, încă
mai însoţi câţiva ani circul, aducând beneficii, financiare desigur. Nu trecuse în „lumea liberă” fără un
rost. Din 1900, însă, Jumbo, împăiat, trecu la alt nivel,
în mediul academic, întrucât avu expusă mumia la
Universitatea Tufts din Massachusetts. Când în 1975
se-ntâmplă să aibe loc un un puternic incendiu i se
colectă cenuşa într-un borcan de arahide, în care se
păstrează se pare până azi. La 100 de ani de la moartea
lui Jumbo i s-a ridicat, în mărime naturală, un
monument adevărat cu greutate, de 38 de tone, chiar
în St. Thomas.
Jumbo a intrat, mai degrabă fără voia lui, în
cultură, în cântec, în sculptură, în caricatură, în afişe,
cărţi poştale, coperţi de revistă, postere, în reclame la
praf de copt, la pastă de dinţi, la articole vestimentare,
în materiale promoţionale, precum cea de promovare,
în 1883, a uleiului de ricin Castoria de către o companie farmaceutică, de altfel renumită: Fie dădacă, fie
nobilă damă, / Ce vrea un copil ştie orice mamă, Castoria. /
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Şi chiar dacă Jumbo nu e o damă, / Ştie ce vrea copilul de la
mamă, Castoria!
Se jucă şi un musical pe Broadway în 1935. Se
scrise un roman şi se ecraniză un film după musical în
anii 60. Ceva înainte, însă, în 1941, studiourile Disney
au realizat un film de animaţie, având ca personaj
principal elefantul de circ Jumbo junior, care zbura
folosindu-şi uriaşele urechi drept aripi, ce fu poreclit
Dumbo, cu sens aproape gingaş de prostuleţ (eng.
dumb = prost). În sfârşit, o întreagă istorie a elefantului; şi a omului aş zice. Poate chiar mai mult a
omului, că jumbomania îl avu mai degrabă de pretext
pe măreţul elefant, iar ca actor principal pe om. Şi în
roluri pe om nu îl întrece nimeni. Cercetătorii olandezi
au stabilit că maimuţa are o limită în a-l imita pe om.
E o limită clară de care maimuţa nu poate trece.
Se opreşte. Şi maimuţa nu are nici o vină, să ştiţi. Nu
asta au vrut să demonstreze cercetătorii olandezi. În
schimb pe proprietarul de circ Barnum, Barnum omul,
nu-l poţi învinui. Dacă oamenii cereau JUMBO, le-a
oferit după cererea lor. Nu vorbim tot timpul de
„legea cererii şi a ofertei”. Păi „unde-i lege nu-i
tocmeală”. Nu aşa au stabilit ştiinţific economiştii? Şi
dacă prin absurd, să presupunem, Barnum nu le oferea
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pe JUMBO? Păi despre ce mai vorbeam atunci? Şi ce
să facă Barnum dacă cererea rămase pe piaţă şi după
repausarea lui JUMBO? Să nu o satisfacă? Li le-a dat
după cerere. Le-a oferit şi inima şi scheletul lui
JUMBO şi chiar pe JUMBO însuşi, de data asta
împăiat.
Cam aşa şi cu DUMBO şi cu JUMBO. Pare de
circ şi de desen animat totul, dar nu e. Cu DUDE e
poate mai complicat. La fel cu DUDO. Cred, de-aia şi
zic, că ar fi de-a dreptul o prostie, chiar o nerozie, să
susţină cineva că şi DUDO ar putea muri lovit de vreo
locomotivă, că ar putea avea parte apoi de un monument pe măsură, dar şi de o împăiere, numaidecât la
scară 1/1, expusă spre vederea curioşilor în vreo
Universitate. Prostie ar fi şi să creadă careva că
DUDO ar avea o inimă, ba chiar una care bate, şi care,
după a sa sucombare, ar putea fi achiziţionată de vreo
Universitate, cum se întâmplă cu Universitatea Cornell,
care plăti 40 de dolari pe inima lui Jumbo, al cărui
proprietar acceptă disecţia acestuia după deces. Mă
tem, spun încă o prostie, că după DUDO cu greu
poate rămâne un schelet spre a fi donat unui muzeu,
aşa cum scheletul lui Jumbo fu dăruit Muzeului
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manie? Nu am auzit. Deşi mai că ai zice că „drepturile
omului” e prea des în gura multora. Nu am nici
informaţii cum că DUDO ar fi fost exploatată
financiar. Ideologic? Ce să zic... Ştiţi, cred, mai bine.
Cine ar face-o şi de ce? În ce interes? Poate dacă,
făcând aşa un scenariu, DUDO ar fi prezentat într-o zi
asemenea lui DUMBO, zburând cu urechile mari ca
aripi ale umanităţii spre zori noi ̶ unii, oricare dintre ei,
dintre zori ̶, dar neapărat luminoşi, nu ar mira pe
nimeni dacă umanitatea, mulţumită că se regăseşte sub
o cupolă atât de generoasă, ca a unui circ, nu local, ci
global, ar cere rugător, fremătător şi oareşce pâine, cea
de toate zilele, măcar, măcar aceea. Ce bine, însă, că
DUDO are grijă de om, şi ce păcat totuşi că de elefant
nu avu grijă JUMBO ̶ posibil acronim al unei posibile
instituţii corespondentă a DUDO ̶ , ci un posesor de
circ. Dar dacă cererea va fi mare, nu mă îndoiesc că se
va găsi oricând cineva să îl ducă şi pe DUDO la circ,
şi, ulterior, postmortem, desigur dus pe părţi la muzeu,
şi împăiat şi apoi cenuşă, la vreo universitate.
Însă, dacă cuiva, cândva, i-ar trece prin cap să
alcătuiască un soi de dicţionar de acronime, l-aş ruga,
încă de pe acum, sfios, să nu treacă cumva şi JUMBO,
fiindcă JUMBO nu e acronim, ci un elefant. Unul real,
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palpabil, dus la circ, şi nu unul dintre cei doi elefanţi
care deunăzi, un preşedinte, într-o ţară, ar fi anunţat că
ar fi fost prezenţi ̶ culmea, alături de el ̶ într-o şedinţă
de guvern, la care, chipurile ar fi participat. Nu şti ce să
mai crezi cu elefanţii ăştia... Nu mai e loc de ei. Au
ajuns peste tot. Nu m-ar mira s-auzi, ba chiar să vezi
ştirea cu careva elefanţi intraţi în ONG-uri, servicii
secrete şi societăţi discrete.

G.M.: Câte de-a mai dicţionare am adunat în lung de
decenii? De biologie, de chimie, de filosofie, de
psihologie, de lingvistică, de istorie, de citate, de câte şi
mai câte?! De acronime parcă nu. Bineînţeles că le
consult tot mai rar, dar folosirea lor e neapărată. Mă
laud şi cu vreo cinci feluri de Biblii, cu tratate de ştiinţe
şi teologie, şi nenumărate volume de poezii, că tare mi-a
mai plăcut poezia, fără să pretind demnitatea de poet,
literat, filosof, doctrinar jurist. Şi să nu-ţi imaginezi
c-am stat o viaţă cu nasu-n cărţi, şoarece de bibliotecă;
dimpotrivă. Mi-a plăcut să hoinăresc per pedes cu
traista-n băţ pe cărările şi şleaurile carpato-danubianopontice, ba m-am avântat c-un coltuc de pâine pe meleaguri atlantice, prin scandinavii şi grecii, am adăstat
pe ţărmuri adriatice şi prin mânăstirile din Muntele
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Athos, ca să nu mai amintesc de zecile de internări prin
spitale, cu suferinţele mele trupeşti. De câţiva ani am tras
barca în ostrovul bătrâneţii, încerc să mă astâmpăr
cultivându-mi grădina şi să mulţumesc Domnului pentru
câte mi-a dat. Căci, dreptu-i, Dumnezeu m-a ajutat să
mă bucur de publicarea câtorva cărţi şi de dialoguri face
to face cu câţiva prieteni, între care şi domnia ta. N-aş
zice că m-am înţelepţit, ar fi prea de tot, ci că am obţinut
oarece prudenţă atât datorită lecturilor insistente, a
hălăduirilor pe coclauri, cât şi a dialogurilor cu prieteni
în agapeuri în care mi-au învrednicit desfătarea
spiritului. Mărturisesc domniei tale că mult iubesc conversaţia tâlcuitoare şi de învăţătură, scrisă şi vorbită, că
nu degeaba am fost dascăl vreo cincizeci de ani, vreme
în care n-am prea tăiat frunze la câini. Se duseră la cele
veşnice prieteni, mi-au rămas câţiva între care domnia
ta către care şi de la care pilduiesc. Tagore are un vers
de care mi-amintesc adeseori – „Noaptea îmi stă
înainte şi sunt foarte ostenit”. Mereu suntem osteniţi,
conştiinţa ostenelii răzbate şi în aceste rânduri.

N: Fericită osteneala ce nu-şi conteneşte rostirea!
Îmi pare că nevoia de dicţionare, odată cu
specializările sau pe alocuri chiar hiperspecializările în
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care a fost atrasă cercetarea recentă, dar odată şi cu
ivirea ori revenirea în atenţia mai largă, atât cât o fi ea
de largă, a unor domenii ori a unor spaţii spirituale
specifice, se arată într-o legitimă utilitate şi benefică
funcţionalitate.
Chiar isihasmul, ca trăirea de taină deplină,
mistică, creştină, în încercarea de a îşi traduce termenii
proprii şi de a se comunica astfel într-un limbaj specific,
de neconfundat, într-o deschidere a întâlnirii cu sinceri
căutători ai adevărului, de mai aici sau mai de dincolo,
a găsit de cuviinţă să alcătuiască, prin avva Ghelasie de
la Frăsinei, şi un Mic Dicţionar Isihast. Interesant că
isihastul de la Frăsinei, gândind că isihasmul nu poate
fi închis în proprii realităţi de netradus şi altora, semnala,
încă din prefaţa primului său volum Memoriile unui
isihast, că relatarea sa e un fel de „Dicţionar Isihast”,
doar că urmează o prezentare dublă ca învăţătură şi
stabilire de termeni totodată, ca fixare-centrare a
limbajului specific isihast. Ni se deschide astfel înainte
un dicţionar isihast oferit ca o relatare sub formă de
memorii ale unui „oarecare isihast” care „aşa a văzut, a
simţit şi a trăit”. Un dicţionar isihast ce poartă în spate
chipul personalizat al unei vieţi isihaste, trăite, simţite,
văzute. De altfel, este de spus că prima noţiune şi
55

nucleul celorlalte în spaţiul vieţii acestui memorialdicţionar este Persoana – chip de Dumnezeu şi, în creaţie,
persoana-chip de suflet. Memoriile unor rânduri ca
dicţionar al sensurilor atinse sau neatinse ale unei vieţi.
Un dicţionar al unei vieţi ce străbate la tâlcul lui ce-oi fi
eu? prin rânduri, rânduri de memorii...

G.M.: Ţi-ai amintit de părintele Ghelasie. Normal. Eu
mi-am amintit de Amita Bhose. În spaţiul nostru
cultural Amita Bhose o fi cunoscută de vreo zece
intelectuali, să zicem. Cât mă priveşte, m-a legat o
binevoitoare prietenie până s-a stins din pricini
necunoscute mie. Dar cu intelectuala Bhose am purtat
pe vremuri numeroase conversaţii la Iaşi şi la Bucureşti,
face to face, pe teme filosofice, teologice, literare, pe
unde ne întâlneam. Păstrez de la ea un Dicţionar
româno-bengalez, care e mai mult decât un Dicţionar,
l-am studiat îndelung, o operă academică pierdută în
maldărele de dicţionare postdecembriste. Sigur, orice
altă apropiere cu părintele Ghelasie e neavenită, alta
decât că ne oferă teme perene de reflecţie, căci Amita a
fost o trăitoare în spaţiul ei spiritual, dar permiabilă,
deschisă la consensuri în pofida disensurilor. Chiar da,
când vei trece pe la mine îţi voi arăta acel Dicţionar.
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Îngăduie-mi, însă, un scurt comentariu ad-hoc la
scrierile părintelui Ghelasie.
Nu orice text poate fi citit, nu orice text citit
poate fi înţeles, nu orice text înţeles de către destinatar
respectă înţelesurile autorului, iar respectul nu garantează autenticitatea demersului autorului. Sunt atâtea
blocaje ce ne întâmpină încât uneori exasperează
într-atâta încât contemporaneitatea a inventat dualitatea scriitor-cititor, îndeajuns de subliniată de exegeţi
de varia feluri. Am exemplu, între multe altele,
Metafizica lui Aristotel, într-un fel tâlmăcită de
studiosul medieval european, în altfel de studiosul
lutheran, într-un fel de filosoful materialist dialectician
din secolul XIX, în altfel de Villey, în alt fel de
Soloviev ş.a. Nu spun răstâlmăcită, de tâlmăciri sub
unghiuri de vedere spirituale în contexte culturale
istorice diferite. Ş-apoi, prietene, mă refer la tâlmăcirile
mele din anii 70 comparativ cu acestea, la bătrâneţe,
aflat în alte orizonturi culturale. Mă mai gândesc la
subsolurile traducerii Bibliei în limba română din
ultimul veac, cu nuanţe de luat în seamă, la interpretările Filocaliei şi Septuagintei, ca să nu-i mai evoc
pe Kant şi Hegel. Totuşi, pentru a fi întemeiat, nu
literal, nici spiritual, ci dimpreunele acestora mă vor
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conduce la sensuri şi semnificaţii originare, pe care să
nu le trădez.
Iată ce mă conduce la aplecarea asupra scriiturii
ghelasiene care, oricât de dificile ar fi pentru mintea
mea, vor fi trebuind să-mi releve adâncimea înţelepciunii lor. Vulpea când nu ajunge la struguri decretează
că-s acri, iar eu nu voiesc să fiu vulpe sau cel puţin mă
străduiesc. Nu mă las păcălit de aparenta simplitate a
textelor zise populare, de omilii amvoniene, căci
tocmai simplitatea prezintă profunzimi la fel de mari
ca şi nesimplitatea.
Aceasta este o precizare introductivă la un scurt
comentar despre Chipul Omului.
„Omul este, în primul rând, Chipul de ompersoană, ce are şi generează structurile sale de trup şi
suflet”. Să tâlmăcim: propoziţia „Omul este Chipul de
om-persoană” este afirmaţie prin care subiectul ei
logic, Omul, e luat ca nume general, adică sub aspectul
calităţii, nu al cantităţii care ar fi transformat-o în „Toţi
oamenii, fiecare om”; acest Om generic este Persoană
în dublu sens – are trup şi suflet şi generează trup şi
suflet. Conjuncţia „şi” elimină două supoziţii filosofice
antice perpetuate până în zilele noastre: sau Trupul
generează Sufletul sau Sufletul generează Trupul. Nu
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cele două Trupul, Sufletul se întâlnesc, fiecare de
altundeva, să devină componente structurale în vederea generării Chipului de om-persoană ci, dimpotrivă,
Chipul le generează dimpreună, totdeodată, dar nu de
la sine, ci datorită Asemănării Creative a Chipului lui
Dumnezeu. Chipul de Om ar fi rezultatul unui act
analogic, cum scrie Ghelasie „Suflă Chipul de Om, pe
care Se pecetluieşte pentru veşnicie”. Mi se pare
normal să fie aici o analogie, căci Chipul suflat de
Chipul lui Dumnezeu generează dimpreună trupul şi
sufletul, pe când Chipul lui Dumnezeu nu este trup şi
suflet, idee întărită de aserţiunea „Şi S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Maria, fecioara”.
„Omul este mai mult, „Copie creată” după
Chipul direct al Lui Dumnezeu”, „prin taina suflării
Sale”; în calitate de copie creată după chipul lui
Dumnezeu, omul este îndumnezeit, dar nu este
Dumnezeu Însuşi, ci analogul, cum se şi spune „Să
facem Om, după Chipul şi asemănarea noastră”
(Facere, I, 26); o copie identică cu originalul nu mai e
copie, ci originalul multiplicat de sine. De aceea,
fiecare om postadamic, purtând „dublă naştere, din
Actul direct divin şi din părinţii Lumeşti”, este identic
cu fiecare alt om şi, totuşi, diferit. Oamenii nu sunt
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natură pură, nici divin pur, căci naşterile lor sunt
înrudiri cu natura şi înrudiri cu însuşi Dumnezeu, scrie
Ghelasie care foloseşte verbul „a înrudi” pentru a
specifica rostul verbului „a asemăna”, adică nu e vorba
de orice asemănare, aşa cum o fotografie oarecare e
asemănare cu originalul, dar NU înrudire, ci de
asemănare-înrudire. Încât, „Chipul este însăşi esenţa
fiinţei în sine, Dumnezeirea este în primul rând Chip,
de aceea este Personală”. Am citat până aici din cartea
„Chipul Omului”, voi cita în continuare din cartea
„Taina filiaţiei” a aceluiaşi autor.
Dar Chipul lui Dumnezeu este Chipul „unui
Divin în Sine, în care „subzistă” Treimea” – Tatăl,
Logosul-Fiul şi Duhul Sfânt. În sens teologic Treimea,
mai înainte de toţi vecii, a creat Lumea – Cerul cu
toate ale lui, Iisus a fost Hristosul-Cuvântul etern, prin
care toate s-au făcut. Natura cu toate ale ei, Lumea
este „posibilă” doar în „asumarea chipului creat în
Fiinţialitatea Fiului Divin Creator”, „prin care toate
s-au făcut”. În consecinţă, lumea creată este sacră
„prin faptul că Se „face părtaşă” chiar la Fiinţialitatea
Persoanei Fiinţiale A Logosului Creator”, în care
Lumea creată este „fiinţialitate de creaţie”, nu
„reflectare de Divin”; universurile, galaxiile, atomii şi
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energiile, pe scurt, orice se află între limite limitatorii
precarizându-se nu constituie reflectări ale Divinului
sau de sine trecând încoace şi încolo, fără rost şi
noimă, ci chipuri create după chipul şi asemănarea
Fiinţei Divine”, Treime de Persoane Fiinţiale. Treimea,
prin Logosul-Fiul, crează Lumea, Pământul, pământurile, Omul şi oamenii din Iubire. Prin har sunt
întipărite Chipurile Iubirii Treimice în cele create, în
logica căreia nu au loc nicidecum ura, dispreţul,
lăcomia, violenţa de orice fel, toate acestea şi câte altele
nu au ca sursă Iubirea Divină, ci sunt tot atâtea trădări
omeneşti în numele unor idealuri fără vreo legătură cu
chipul sufletului, persoana. „Dumnezeu este Fiinţă
Dumnezeiască în Chip de Persoană”, iar „creaţia este
în icoana sfinţilor ei”. Dumnezeu nu este cartezian.

N: E de văzut acel Dicţionar şi nu numai. Da!...
De Amita Bhose cred că am aflat pe la începutul
anilor 90, nu mai ştiu exact momentul şi contextul.
Unul dintre cei de la care am auzit de existenţa Amitei
Bhose, filolog, universitar, specializat în limbi clasice,
este actualmente retras într-o chilie pe lângă Lacul
Oaşa, în proximitatea Mănăstirii Oaşa, sub numele de
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Ieronim monahul. Numele de Ieronim purtat de
părintele filolog, îndeletnicit cu traduceri îngrijite şi
pricepute din texte patristice şi scripturistice nu e
străin de cel al Fericitului Ieronim, trăitor în veacul
IV(-V), acel model de cărturar creştin, autorul
Vulgatei, celebra traducere din limba greacă în limba
latină a textelor Sfintei Scripturi. De la cuviosul monah
Ieronim (P.) am primit cu câţiva ani în urmă un
frumos şi elegant volum Everghetinos într-o ediţie
bilingvă (română şi greacă veche) ce cuprinde cuvinte
şi învăţături patristice, la a cărui traducere s-a ostenit
iscusit şi discret. Îmi aduc aminte că tot în Timişoara
era un arhitect preocupat de sanscrită, şi despre care
am aflat atunci, nu mai ştiu exact acum, că a corespondat sau/şi chiar ar fi cunoscut-o pe Amita Bhose.
Actualmente este monahul Maxim (F.) de la
Mănăstirea Lupşa. A fost implicat rodnic într-o lucrare
de traducere, de data asta din limba engleză, a unui
fertil volum Viaţa şi lucrările Părintelui Serafim Rose.
Minunatul părinte Serafim Rose! Remarcabilul
apologet american trăitor şi mărturisitor al ortodoxiei
contemporane, care, apropo de spaţii spirituale, a
trecut prin mai multe spaţii spirituale până a se regăsi
62

plenar în spaţiul autentic al creştinismul răsăritean al
Adevărului ca Persoană. A frecventat un curs de zen
ţinut de A. Watts, fost preot anglican, şi Academia de
Studii Asiatice, precum şi un curs de caligrafie al unui
preot zen japonez, dar s-a îndreptat şi spre alte forme
de budism. Îl admiră însă pe Gi-ming Shien, cu care
traduce Tao Te Ching în engleză, recunoscând în acesta
un maestru autentic ce era un adept al taoismului şi al
confucianismului, pe care le integra, nu le contrapunea,
dar şi un critic intransigent al comunismului, pe care îl
vedea ca pe un materialism dur al luptei de clasă,
ridicată la nivel de principiu al progresului şi al evoluţiei colective şi individuale, şi aflată în contradicţie
fundamentală cu însăşi firea chinezilor. Aprofundează
şi tradiţia hasidică a misticii iudaice. Are apoi ca favorit
şi pe Max Picard, elveţian de origine iudaică trecut la
romano-catolicism, care se învecina cu Guénon în
felul care privea lumea modernă.
De altfel, Guénon, care nu respingea creştinismul, ci doar protestantismul ca deviere modernistă
a creştinismului tradiţional, este pentru Serafim Rose
cel care l-a pus pe calea către adevăr, arătându-i
anormalitatea lumii moderne, nevoia menţinerii vechii
tradiţii, nevoia revenirii la formele tradiţionale, orto63

doxe, ale marilor religii ale lumii. Influenţat de fapt de
Guénon aprofundează limba chineză veche pentru a
face din tradiţia chineză ceea ce a făcut Guénon din
tradiţia hindusă: a prezentat-o Occidentului din punct
de vedere tradiţional. Atracţia lui Serafim Rose faţă de
tradiţia chineză mai degrabă decât de cea indiană
reflectă şi o deosebire, aflată chiar de la Gi-ming Shien,
între mintea indianului, care îl caută pe Brahman în
ceruri, în experienţe spirituale, şi mintea chinezului,
care, deşi e spiritualizată, nu pierde niciodată sensul
realităţii imediate. Atracţia faţă de tradiţia chineză a
survenit şi pe afinitatea sa cu Tao Te Ching a lui Lao
Tse, în care a văzut o cale de simplitate şi smerenie, o
esenţă a ceea ce poate cunoaşte omul fără o revelaţie
directă, fiindcă nu conţine o descoperire supranaturală,
deşi aproximează preceptele propovăduite de Hristos.
Serafim Rose nu se mulţumeşte să fie „deasupra
tuturor tradiţiilor” şi să vadă ortodoxia creştină doar ca
pe o altă tradiţie între altele, după paradigma unităţii
transcendente a religiilor lui F. Schuon, ci ajunge să
recunoască în ea adevărul deplin descoperit: Alfa şi
Omega. Interesante, aş zice, incursiunile în spaţii
spirituale paradigmatice, ce, vrem nu vrem să recunoaştem, au marcat istoria umanităţii, apoi afinităţile
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cu un spaţiu sau altul, dar şi riscul expunerii căutătorului adevărului unor parcursuri labirintice, unor
rătăciri ori pierderi de rosturi printr-nsele.
Atât monahul Ieronim (P.) cât şi monahul
Maxim (F.) ştiu că l-au întâlnit la un moment dat la
Frăsinei pe părintele Ghelasie. Nu ştiu să spun acum
cât de concludent a fost impactul întâlnirii de atunci cu
isihastul de la Frăsinei, ori de avu loc recunoaşterea
acestuia ca autentic maestru, sau, mai potrivit spus, ca
iscusit părinte al îndrumării isihaste. Da, mi-am
reamintit de părintele Ghelasie, vorbind de memorii.
La părintele Ghelasie am întâlnit inedite şi adânci
formulări. De pildă: Sf. Duh este Persoana în excelenţă
Mişcare-Memorie a Persoanei Tatăl, care este
Conştiinţa, Unică, Absolută. Sau: noi fiecare suntem
„o memorie de mişcare, o anume rostire a Cuvântului
ce se întrupează în fiinţa creată de Cuvântul”.

G.M.: Una din strălucitele personalităţi ale vieţii
publice româneşti declară în spaţiul public, fireşte, că
este în căutarea unei religii pe potriva spiritului său.
O altă strălucită personalitate a vieţii publice româneşti
înfierează fanatismul, altă nemaipomenită personalitate
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a vieţii noastre publice se uimeşte savant despre sacralitate, alta miştocărează indignată oaia ca brend
naţional, ş.a.m.d. Par, acestea, fără legătură, dar sunt.
Se pot scrie zeci de pagini, citite de câţiva, pe aceste
teme. Domnul în căutare de religii pe potriva spiritului
său nu ne spune care au fost primele cinci pe care le-a
refuzat că n-ar fi pe potriva spiritului său; zice că e în
căutare: c-ar fi borş cu fasole, că ar fi mici, că ar fi
blondă sau brună, că ar fi cămaşă evazată sau una din
cele trei mii de secte neoprotestante, el e în căutare a
ceva pe potriva spiritului său, să-l satisfacă. Cele
căutate, normal, i-ar sta de reper, unul sacru, adică
sfânt, iar ceea ce e sfânt îl conduce la perfecţiune,
căci ce vrea, ce urmăreşte fiinţa umană alta decât perfecţiunea intangibilă revărsată asupra vieţii sale?
Prin urmare, strălucita personalitate e în căutarea
sacrului, a Divinului care să-i rostuiască viaţă, s-o orânduiască – borşul cu fasole, micii, constelaţia Taurului,
aurul dacic, statuiele cambodgiene, sub condiţia
irepresivă să nu le fie adept fanatic, Fanatic vine de la
fanul intransigent ̶ iubesc fără limite indiferent de
obiectul iubirii mele şi, totodată sunt duşmanul oricărui
fan de altceva ̶ dinamovist contra stelist, „Dinamovist
(ş.a.) până la moarte”, cu pari, cu pietre, cu pumni…
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Fanul neoliberalismului, al socialismului, al nazismului,
al creştinismului ortodox, al neomarxismului, al artei
kaara, al sexismului, al homo, al numerologiei, al ..., e
fan până la moarte, fanul e fanatic sau nu e fan, că cum
adică, oarecum? Numita personalitate în căutare de
religie nu e nici un fel de fan, dar când şi-o va alege va
fi fan, deci fanatic, că cum să fii fan al UE, de pildă,
fără să o aperi până la moarte, adică fanatic?! La fel şi
cu oaia; Dacă personalitatea în căutare de religie alege
oaia ca pe ceva sacru, divin, deci, ori e fan(aticul) ei, ori
a făcut o alegere formală. Dar, alegerile formale, şi ele,
sunt sacre sau nesacre; astfel, alegerea mea să mănânc
azi cartofi prăjiţi, că asta voiesc azi, nu are nimic sacru,
decât dacă-s atâta de tâmpit să instalez în plăcere un
moft ridicat la rangul de divin. E sacră perfecţiunea pe
care o caut neostoit spre fiinţare perfectă, ceea ce
cartoful prăjit nu mi-o conferă, cum zicea undeva
Locke. Când mă întreb asupra rostului vieţii mele
n-am alt răspuns decât că, în precaritarea mea şi alor
mele aspir spre perfecţiune; or, asta nu mi-o dă nici
DUDO, nici multe altele la fel de precare. Ş-atunci,
mă întreb, ce caută strălucita personalitate? Pacea
Rostului? Iubirea pe calea Rostului?
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N: De când cu (re)amestecarea publicului cu privatul
ori a privatului cu publicul, că nu mai ştii nici când
intri în propria toaletă de nu ai nimerit cumva într-alta,
publică, că de, are şi alţi ochi şi alte timpane, nici
mirarea nu mai e numaidecât perplexă în faţa unei
căutări în spaţiul public a ceea ce, după 1789 revoluţionar, fu împins, încartiruit în spaţiul privat, anume credinţa, să zicem religioasă. Că, ce rost ar avea declararea
în spaţiul, ce ne obişnuim să-l numim public, a unei
căutări private? A unei căutări, nu una ad infinitum, ci
una cu capăt, comensurabilă spiritului unei strălucite
personalităţi, decât aceea, poate, de a ne convinge, nu
pe noi, că strălucita personalitate, mai întâi de toate are
un spirit, măsurabil totuşi. Dacă nu ar fi măsurabil ar fi
complicat, foarte, extrem de complicat. Pentru că de
ce, cum (sic!) zice aromânul. Pentru că astfel ar fi în
măsură, poate chiar dreptul lui legitim ar fi, să fie temei
religios auto-instituit (o nouă generaţie de drepturi, de
ce nu?!) pentru alţi căutători, personalităţi mai puţin
strălucite, dar cu spirit, se-nţelege, căutător de religie,
pe potrivă. Că te suceşti că te-nvârteşti, într-adevăr, cât
de căutător ai fi, strălucit în personalitate, religii care au
străbătut veacurile, au acoperit întinderi, au mişcat
consistent într-un sens spiritual seminţii şi neamuri,
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sunt într-un număr măsurabil, pe degete, gândind în
sensul unui trunchi multisecular, fără fracţionări,
fărămiţări şi ramificaţii sectare. Între aceste religii îmi
pare că ar consta ALEGEREA.
Nu aş lua pe moment în calcul, cer scuze, religia
cavalerilor Jedi, care folosesc Forţa pentru menţinerea
păcii, în special în univers, în general în galaxii, adică
jediismul, chiar dacă, în Cehia, sunt peste 15000 de
cavaleri care au realizat deja că Cehia nu e, nu mai
poate fi, în afara universului şi a galaxiilor, nenumărate,
roiuri. Geopolitica, chiar cea expusă la Realitatea tv de
strălucite personalităţi, analişti de primă mână, ştim, în
faţa jedismului e perimată, caducă, fiindcă e prea
„geo”, iar războiul e de fapt acum unul macro şi
intergalactic, al stelelor: Star Wars. Că deja există mai
multe facţiuni jediiste, „biserica Jedi”, „templul Jedi”,
„mişcarea Jedi” e de înţeles, că de, Darth Vader
lucrează, doar înstăpâneşte aspectul întunecat al Forţei,
iar cavalerii Jedi nu şi-au însuşit încă deplin Forţa, faţa
ei pozitivă, luminoasă, desigur, deşi mărturisesc un
crez comun, crezul lui Jedi: cred în pace, în iubire, în
cunoaştere şi în folosinţa abilităţilor de a face bine. Ce
e rău în acest crez, să-mi spună cine poate, de cum
poate.
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Un Jedi se mărturiseşte un instrument al păcii,
după crezul lui. Că la Jedi vorbim (mare atenţie!) de
credinţă. Însă, dacă Forţa, care e în tot şi în toate,
animă tot şi toate, are un fundamental caracter dual,
polarizat, conform dogmaticii Jedi, pacea apare atunci
ca un echilibru al polarităţii bine-rău. Prea mulţi
cavaleri Jedi, şi prea pozitivi şi prea luminoşi, pot strica
atunci pacea-echilibrul Forţei. Binecuvântarea Jedi:
Forţa să fie cu tine!, e o chemare de a rămâne în polaritate, atunci, fiindcă binele nu poate exista fără rău.
Mai mult, site-ul „bisericii Jedi”, anunţă (pe bune!), că
existenţa binelui şi a răului e necesară pentru liberul
arbitru! Nu ai opţiuni binare în faţă, nu ai capacitate de
alegere! Iar un Jedi, se ştie, fără liber arbitru, nu poate
pentru ca să fie. Nu! În nici un caz. Adepţilor
jediismului li se conferă chiar libertatea să creadă sau
nu în existenţa vieţii după moarte. Dacă vrea el, Jedi,
cavalerul, anume adeptul jediismului, să creadă că este
viaţă după moarte, crede. Dacă nu, nu. Nu poţi să-i
impui. N-ai cum. Nu mai e el, el însuşi Jedi, dacă nu
decide el. Viaţa de după moarte ţine de alegerea de
credinţă a fiecărui adept al jediismului în parte. Nu
contează realitatea vieţii de după moarte, şi, într-un fel
nici realitatea ca atare, ci doar ca Jedi să decidă.
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Mă gândesc dacă nu ar fi fost bine ca atunci când fură
alegeri, locale, parlamentare, mai acu, şi ni se (re)clama
la tv şi de pe panouri publicitare motivaţionalul, angajantul, „Tu decizi”, că de „Forţa e la noi, în mine, în
tine, în el, în alegător”, să ne fie adusă în atenţie şi imaginea, aşa cum e ea, a maestrului Jedi Yoda, maestru al
Forţei şi al alegerilor, şi, mai actual ca oricând, un
inegalabil promotor al energiei verzi. Ştim cu toţii, a
mărturisit el însuşi, se hrănea cu „frunze de rădăcină”,
şi nu de ieri de azi, ci de sute de ani. Iar forţa gândului
său... Să mai spun?... Biruia tehnologia, sau intervenea
acolo unde tehnologia era neputincioasă.
Oarecare cetăţeni, în Muntenegru, la un recensământ relativ recent, au ales să se declare de etnie
Jedi, chiar. Şi uite aşa şi etnia apare, nu ca recunoaşterea unui dat, ce corespunde unei realităţi, ci ca o
alegere, ca o opţiune. Cum opţiune deveni şi să fii de
un sex sau altul. E limpede pentru oricine se respectă
că hainele unisex aparţin unor firme cu viziune, nediscriminatorie, pacifistă, viziune unificatoare ce transcende
contrariile. Fiindcă, poţi să-ţi schimbi sexul dar nu
trebuie să-ţi schimbi numaidecât şi blugii, ori puloverul, ori jacheta, fiindcă de-aia sunt unisex, de fapt
ambisex, sau suprasex. Schimbi sexul dar îţi păstrezi
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dulapul, dresingul, garderoba. Schimbarea de gen pare
să fie mai costisitoare, un pic. Dar, la urma urmei,
orice transformare presupune costuri şi sacrificii.
Desigur, n-ar fi de mirare ca în etnicii Jedi
muntenegreni, clubul de geopoliticieni şi analişti
politici profesionişti, geostrategi de la Realitatea tv, ce
pătrunseră răscolitor deunăzi în culisele misterice ale
vizitei patriarhului Kiril, să identifice, în etnicii Jedi, că
despre ei vorbim, o nouă „mână a Rusiei”, încă una,
ascunsă, subversivă în Balcani. Nu ştiu, dacă altfel,
decât cu suspiciune ar fi privit, rece şi detaşat, analitic
de bună seamă, de către specialiştii geostrategi, cel ce,
strălucită conştiinţă, îşi caută religia pe potrivă, fiindcă,
termenul potrivă are origine slavă. Aşa zice dicţionarul.
Şi ruşii... ce sunt... Ştiţi ce zic, adică... Să foloseşti în
spaţiul public pe potrivă poate fi un semn. Şi nu doar
unul. Dilema e dacă dimpotrivă e pro sau contra lui
potrivă şi/sau etimologiei lui?
Că în Anglia şi Ţara Galilor s-au declarat
aproape 400.000 de oameni de religie Jedi ar fi poate
de înţeles şi, să fim serioşi, explicabil de către lucizii
geostrategi Realitatea tv, e alt nivel de civilizaţie,
democraţie consolidată, stat de drept, nu? Dar să apară
chiar şi etnici Jedi, şi unde, chiar aici atât de aproape de
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noi, e chiar o lucrare curioasă, cu implicaţii globale.
Într-adevăr. Adepţii Jedi vor o lume fără discriminare,
o unitate între toţi oamenii, fiindcă toţi sunt forme de
expresie ale aceleiaşi Forţe, după cum se ştie din doctrina credinţei lor. Dar etnicii Jedi? Nu vor cumva
drepturi colective? Nu cumva sunt separatişti, secesionişti, agenţi ai schimbării? Adică, nu or fi de partea
negativă a Forţei? Darth Vader... loveşte din nou?
Situaţia s-ar putea schimba degrabă dacă etnicii
Jedi ar alege să se convertească şi la jediism, adică la
religia şi credinţa cavalerească Jedi, chiar aşa dualistă şi
sincretică, neomogenă, cum e. Atunci Forţa ar fi cu ei.
Fără doar şi poate! De două ori Jedi, deci, zic: prin
etnie şi prin credinţă. Am asista la dublarea Forţei, logic
nu? Sau, mă rog, a puterii Forţei, şi nu în sine, adică în
Forţa însăşi, ci în careva! Cam prea periculos. La nivel
galactic, nu zic global, e prea puţin, devastarea poate fi
fără precedent. Un gând însă nu-mi dă pace. Ce vor să
zică, încotro bat ori ne cheamă şi ne-ndeamnă
teoreticienii (şi practicienii!) jurişti, ori chiar politicieni,
care sunt adepţii schimbării paradigmei „Dreptului
forţei” cu cea a „Forţei Dreptului”. Să fie ei oare
cavaleri Jedi fără să ştie, şi noi ştim, nu ştim?... De ce
se ascund, de ce s-ar ascunde?... Cui prodest?, ca să citez
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un vlădică, aflat în faţa unui parchet, nu de lemn, nu de
carton, ce pledă nevinovat, insinuând retoric implicarea părţii negative a Forţei. Nu-l pomeni însă pe
Darth Vader. Se feri. Ştia: Testis unus, testis nullus.
Lăsând de o parte jediismul, şi altele asemenea,
pentru strălucita personalitate, cum spuneam, chestiunea pare că revine la o alegere, pe care o are de făcut
după degetele răşchirate de la o mână, cel mult două,
sau închise pumn, nu între multe variante, deci. Ce
determină o astfel de personalitate să aleagă într-un fel
sau altul? Potriva lui? Principii, valori, criterii prestabilite, predispoziţii, afinităţi? Zicerea Fericitului Augustin,
„nu M-ai fi căutat dacă nu M-ai fi găsit”, pune găsirea
înaintea căutării. Găsirea înaintea căutării e o alegere?
Alegerea dinaintea alegerii, regăsirea dinaintea găsirii.
Cum?
Apoi, trebuie să mărturisesc că nu sunt convins
că alegerea cartofilor prăjiţi e una chiar volitivă şi atât
de liberă de fiecare dată. Intră în joc şi stimuli externi
şi o memorie organică, ce poate fi stimulată, activată şi
extern prin imagine, miros etc, şi care poate aburi,
influenţa şi înrâuri subtil ceea ce unii cred a fi un punct
al autonomiei totale, o redută a independenţei şi
neatârnării umane, anume liberul arbitru, adică „omul
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însuşi”. Asceza aş zice şi eu, se ştie de veacuri, poate
sprijini liberul arbitru să decidă, nelăsând plăcerea să îl
încolăcească, anume în chip determinant. Alegerea
hranei potrivite, adică, culmea (!), hrănitoare (!), are un
rost nu doar în sănătatea, ci şi în îmbunătăţirea omului
într-un sens întregitor. Sunt întru totul de acord cu
arhicunoscutul chef Jamie Oliver care pledează pentru
introducerea educaţiei alimentare ca materie de studiu
în şcoli. Dacă am ajuns să confecţionăm o paradoxală
„hrană nehrănitoare” e timpul să aflăm, nu pe cale
naturală, nu instinctiv, ci prin educaţie, care e hrana
care hrăneşte cu adevărat şi care nu, şi cum ar fi de
recuperat şi însuşit un mod de viaţă prudent, echilibrat,
armonios şi sănătos de hrănire. Am ajuns şi cu
hrănirea, se vede treaba, prea departe, pe câmpuri şi
câmpii, între cruci de răspântii.

G.M.: Mintea, raţiunea, sufletul, străbat calea de la
până la din răspântii în răspântii, nevoindu-se să aleagă
neîncetat între valori şi înfăptuiri. Firul vieţii omeneşti,
în tripla lui ipostază, e o înşiruire de răspântii imposibil
de ocolit, în faţa cărora trebuie să alegem, oricum
alegem, spontan sau cugetativ, superficial sau profund,
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repede sau agale, pe calea aleasă se iveşte altă răspântie,
poate una bănuită, poate alta identificată dinainte,
poate alta impredictibilă, dar se iveşte. Alegem
subiectual între valori-reper – Binele, Adevărul, Utilul,
Frumosul – patru la număr, ca şi cele patru libertăţi
fundamentale, cu care ne avântăm prin înfăptuiri
valoroase după cum am priceput valorile-reper, din
răspântie în răspântie de la până între care se află
numitul înainte; înainte din răspântie în răspântie
străbat căi insul, comunităţile, societatea, instituţiile
într-un freamăt al durerilor şi bucuriilor pe care
sperăm să le fi depăşit printr-o alegere bună, adevărată,
utilă şi frumoasă, dimpreună, că ne întâmpină altă şi
apoi altă răspântie, din care învăţăm câte ceva, dar
răspântia următoare nu e la fel ca aceea anterioară şi
învăţătura nu slujeşte orgoliilor noastre.
Aserţiunea cum că omul stăpâneşte natura e la
fel de falsă ca aceea că stăpâneşte Sieşile, nici n-am
răzbit-o socotită prielnică de noi, ins, comunitate,
societate, instituţie, că altă răspântie ne încordăm
puterile biopsihosociale infinite în finitudinea lor să
facem, dezamăgiţi apoi, că n-am discernut între bine şi
rău, adevăr şi fals, util şi inutil, frumos şi urât, ne
războim lăuntric şi înafară, că de ce am ales calea asta
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şi nu cealaltă, de dres nu mai e nimic de dres, cârpăcim, ne autoiluzionăm; ah, ce n-aş da să am iarăşi
douăzeci de ani!, ah, ce minunat era pe vremea lui
Pazvanti; răspântiile se ivesc, oricum, alegerile sunt
subiectuale, spiritul picoteşte, de mii de ani picoteşte,
nici terţul exclus nu ne ajută. Să ne iubim unii pe alţii?
Naivitate mai mare ca aiasta nici că există, căci noi
avem puteri nebănuite să cucerim natura noastră
individuală şi comunitară despre care nu ştim mare
lucru dar suntem convinşi că ştim; ideea e să cucerim,
să luptăm, adică, fermi cu natura lăuntrică şi cu aceea
exterioară lăuntricităţii, până la victoria finală, adică
până la ultima răspântie, deşi o ultimă răspântie nu
există.
Uitarea, lenea şi nepăsarea, dimpreună împutrezesc pe încetul spiritul individual şi colectiv în fiece
componentă a lui structurală şi funcţională; de încâlciturile acestora responsabil e insul şi comunitatea care
nu vor să-şi plivească ogorul din lipsă de repere
statornice, autentice, în locul cărora orbecăiesc după
fantome. Unii râd de cei care n-au încredere în
progres, prosperitate, pace, proiecte, n-au încredere în
mersul înainte al societăţii, deşi nimeni nu poate lămuri
ce înseamnă acest „înainte” care presupune răspunsul
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la întrebarea „Încotro duce acest înainte?” clădită sârguincios pe uitare, lene şi nepăsare moral-politicojuridico-religioase. Chiar aşa: înainte încotro se
îndreaptă moral-politico-juridico-religios spiritul insului
şi comunităţilor? Cât de mai bine moral-politicojuridico-religios, dimpreună, se află spiritul individual
şi colectiv (căci binele ţine de spirit, nu de stomac, nici
de organele sexuale) azi, în 2017, faţă de, să zicem,
1990?
Complicat, nu? Savant, nu? Mă doare capul, nu?
Păi, în urmă cu 150 de ani un bărbat al cărui nume
îl poartă un stat ̶ Bolivar – Bolivia ̶ proclama că un
stat e democrat dacă dă prioritate absolută în programele sale educaţiei-sănătăţii-justiţiei, adică bugetele lor
cheltuie prioritar pentru şcoală, spital şi tribunal.
Observaţi? Nu, poliţiei, nu armatei, nu jandarmeriei,
nu DNA, nu DIICOT, nu ANAF, nu Serviciilor, ci
educaţiei, sănătăţii, justiţiei, dimpreună. A contrario,
sporind cheltuielile cu procurorii, poliţie, jandarmerie,
ce indică asta? Că societatea e virusată tot mai agresiv
de infracţionalitate, de descompunere morală, de
promiscuităţi politice, de incapacităţi legislative şi
judiciare, de rătăciri religioase, deci, e haz nebun, e de
un haz nemăsurat constatarea guvernanţilor actuali
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(români, useişti, mexicani, germani, somalezi, turci a.)
că nu-s destui poliţişti, procurori, jandarmi, să stăvilească lunecarea pe tobogan a insului şi societăţii. Asta
e! Nu sănătate-educaţie-justiţie, ci poliţie, jandarmerie,
procuratură. Nu poate vedea nimeni cu ochii legaţi.

N: Încotro, deci? Întru asemănarea unui Chip, aş zice.
Cum, în ce fel, pretutindeni, întotdeauna la
răspântii, Calea? Cum în alegerile noastre ţintim ori
supra-alegem Calea: Chipul, Faţa, Asemănarea? Cum
înrâurim, afluim căile răspântiilor noastre regăsind-e
întru a fi şi a via pe/întru Cale? Poate încercând,
nutrind, actualizând permanent mişcarea asemănării
după chipul adevărului şi al vieţii, conştientizând Calea
ca fiind descoperită ca un Eu, adică un Tu, un El,
fundamental, absolut. Altfel zis, ca un Cineva intenţional ce ne întâmpină ca Persoană-Conştiinţă, chiar
când, privind roată jur împrejurul nostru, ne pare că nu
ar face-o, că nu ar fi de faţă. O Cale, nu pasivă, nu
neutră, nu indiferentă, ce ne cheamă conştient pe
fiecare, anume în a ne alege recunoscându-ne în chip
unic, personal. Apoi, să renaştem în alegerile noastre
recunoscute ca dăruiri, răspunsuri-plieri pe chemările,
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îmbierile ce ne deschid, ne mişcă transparent în trup
chipul în asemănare. Răspântiile însuşite ca provocări
nu doar în a rămâne în asemănarea unui chip-arhechip,
ci şi în a creşte în asemănarea ce permanent afirmă
alegerea de a răspunde plinitor chemării de a fi. Un a fi
înrădăcinat roditor în Cel ce Este într-un anume Chip:
Eu sunt cel ce sunt. Răspântiile ca treceri pe-treceri în
actul mărturisirii unicităţii şi autenticităţii persoanei ca
asemănare după Chip, în împrejurările concrete, în
întâlnirile directe, în viul vieţii, în desculţul ierbii.
Răspântii, aşadar, nu împăienjenite, încâlcite, întortocheate, amestecate, neluminate, de cruci părăsite, de
cruci rătăcite, de cruci uitate, în-tâlhărite, ci răspântii
de asemănări după/întru chip biruite, de chipuri în
asemănare plinite. Astfel, trebuie arătată la răspântii
(supra)alegerea asemănării peste alegerea însăşi a
alegerii. Asemănarea ca prezenţă iconică mărturisitoare. Răspântia ca permanent prilej de întrupare a
chipului în asemănare, de alegere ca împreună-lucrare,
de necontenită alegere a răspunsului prezent – adică, in
actu – la chemare.
Ce este chipul? Chipul în asemănare? Întradevăr, bună, potrivită, prea bună întrebare! Pentru cine
nu ştie, e măcar, printre multe altele, o veche şi, totodată,
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nouă răspântie înţelegătoare. Poate chiar o binevenită
încercare. A spus cineva însă că răspântia nu e încercare? Şi de o fi spus, alb, negru, roşu, galben, de oricare
culoare, răspântia mea este una: să nu-i dau crezare.
Să ne înţelegem. Fiecare din cei întâlniţi în
parcurs de viaţă este o răspântie, o încercare, o provocare. Nu e o noutate, ce spun. E firesc, viaţa fiind o
cale, răspântie, nu moartă, după cum văd, ci mişcătoare. „Să vă iubiţi unul pe altul”, ziceţi? Iată o
răspântie, o provocare, o încercare! De ce răspântie?
Păi, nu e simplu. Care pe unul şi altul pe care? Iată
răspântie! Iată provocare! Iubirea, cred şi eu, da, s-a
spus de mult, e încercare. De ce? Pentru că e viaţă, e
mişcare! Păi să te ţii care după unul, altul după care, nu
e chiar de colea. E chiar o alergare. Răspântie la tot
pasul, nene! Cruce, încercare!
„Să vă iubiţi unul pe altul”, întreb? Nu vreau
răspuns acum şi nici apoi, mai când, prin altă întrebare.
„Să vă iubiţi unul pe altul” nu e, am înţeles, oricare
iubire, zic, ci e răspântie a iubirilor, pe Cale. Ce va să
însemne asta? Că iubirea ce se mişcă de la chip la
asemănare e, în fond, o răspântie, nu una oarecare, ci
una fundamentală, tainică, nepieritor de tare. De fapt,
ce este chipul şi răspântia sa întru asemănare? Să spună
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cine poate. Cine îşi trăieşte chipul în asemănare,
adâncă asemănare, schimbătoare la faţă, în neascunsă,
deplină arătare. Cine se face pe sine răspântie a răspântiilor, descoperitor-descoperire de Cale. Cum altfel?
Am zis, aşa îmi pare. Răspântie a răspântiilor este, prin
urmare, să-ţi afli chipul deplin al necăderii iubirii,
subliniez, reale, din, se-nţelege, veşnica, autentică
asemănare. Iubirea nu-mi pare a fi aceea descrisă cu
talent de Gasset.
Încotro, deci? Parcă, spusei. Pe Cale.
Ştiu. Unii se-ncearcă în răspântii pe la prezicători, ori ghicitori, ori alte, alte şi-alte ale.

G.M.: Eu nu cred în prezicători, în ghicitori, în
futurologi, în astrologi zodiacari, în tot felul de pithii şi
vestale văzătoare, în profeţii ideologice, în prooroci
împătimiţi sub droguri de tot felul, în cioburi răstâlmăcite, nu cred în împărţiri, perversele, în popoare
superioare şi inferioare, în civilizaţii şi culturi superioare şi inferioare, în neamuri hărăzite să decidă
asupra tuturor celorlalte neamuri, în rase inteligente şi
rase neinteligente, în religii bune şi religii rele. Şi cine
crede în astea se află sufleteşte înainte de secolul VI
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atenianul. Când afirm acestea o fac după decenii de
studiu şi reflecţie, pretind, da, că ştiu ce afirm. Nu sunt
savant, nici filosof, dar mărturisesc că bunul meu simţ
intelectual e mai puternic decât al savantlâcuriştilor şi
filosofandrilor de oriunde. Politicul nu e tot una cu
politica, ideologicul cu ideologia, dreptul cu juridicul,
dreptatea cu legalitatea, morala cu moravurile ş.a.m.d.
Ceea ce ştiu, domnule prieten, e că toate neamurile şi fiecare neam trec peste vremuiri grele şi foarte
grele şi că răzbat cele care nutresc seminţele credinţei
în Adevăr, Bine şi Just cum stau şi sunt nutrite acestea
în solul spiritelor lor. Mai cred că fără un reper absolut
în care să fim încredinţaţi nimeni nu răzbate; pierderea
reperului absolut este pieirea insului, neamului,
neamurilor. Iar acest reper nu ni-l facem, cum ne taie
capul, după pofte suverane sau imperiale, ci îl descoperim cu îndelungă strădanie. Să nu ne închipuim,
adică să ne cioplim chipuri după chipul nostru nătâng
şi precar. Căci iată fundătura în care ne-am blocat datorită pretenţiei noastre absurde că suntem propriu-ne
soare! Că aceste imperii – cinci – se vor risipi înainte
ca Marte să fie adăpostul unora, că încălzirea globală
va înmulţi nemăsurat cimitirele înainte să putrezească
oasele imperatorilor, că apele se vor uni cu focul să
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pustiască ambiţiile ambiţioşilor, nu e greu de priceput,
adică e predictibil pentru neamuri şi inşi. Căci nimeni
nu poate fi propriu-şi soare. Asta zic.
Un cuvânt care face şcoală în limbajul românesc
elitist este „predictibil”. Cuvântătorii îl folosesc mai
ales într-un sens negativ, „nepredictibil”, ca defect al
conduitei unei persoane într-o funcţie oarecare politică, dar şi referitor la comunităţi şi situaţii economice
sau militare. O persoană nepredictivă ar fi, astfel, un
adevărat pericol social, căci nefiind sigur pe conduita ei
viitoare n-ai cum s-o abordezi cu succes, n-ai de ce s-o
apuci, nepredictibilul fiind imprevizibil. În pofida
strădaniilor, legile mecanicii macrocorpurilor nu se
aplică în materia vieţii sociale individuale şi generale,
ceea ce impietează asupra proiectelor macroeconomice, asupra detectării predictabile more mecanico pe
termen mediu şi lung a evoluţiei monetare, cu toate
ecuaţiile statistice; nu reuşim predicta more mecanico
rezultatele dezirabile ale războaielor locale, regionale şi
mondiale, ale crizelor economice şi monetare, ale epidemiilor, ale seismelor, climei, comportamentului politicienilor, amantei ş.a., ceea ce e foarte grav. Zeci şi zeci
de parlamentari români au părăsit Partidul căruia i-au
jurat credinţă şi s-au circulat de la stânga, prin mijloc la
84

dreapta şi invers, dincolo sau dincoace, apoi dincoace
sau dincolo. Alegeri electorale dau rezultate impredictibile, un Preşedinte de stat sau un Prim-ministru azi
zice una, mâine zice pe dos, surprinzător, moneda
naţională creşte şi scade ba aşa, ba aşa. Cine a predictat
în anul 2000 că într-un deceniu vom avea peste un
milion de avorturi, că în două decenii populaţia ţării va
scădea cu trei milioane, că în 2017 vor exista 5,5 milioane
de pensionari români, că 40% din suprafaţa agricolă a
ţării va fi înstrăinată, că 486.600 ha de pădure vor fi defrişate, că vor da faliment 234.711 IMM-uri, că 31.859
medici vor părăsi ţara etc? Căci a predicta nu înseamnă
a aproxima cu 3 sau 4 sau 5% plus sau minus, ci evaluare,
neică, a-ţi da cu presupusul empirico-ştiinţific, că cam
aşa s-ar putea, cu o credibilitate cognafectivă oarecare.
Predicţia fără certitudini pe baza legilor macrocorpurilor e oricând manipulabilă ideologic.
Aş predicta rezultatul alegerilor electorale viitoare,
reacţia proactivă a Preşedintelui în exerciţiu, ce sume
de valută din trilionul aflat nu ştiu pe unde vor intra la
BNR în decembrie curent, când va avea loc Apocalipsa;
până şi specialiştii numerologi, astrologi, chiromanţi
ş.a. declară „s-ar putea, dar...”. „Te voi iubi toată viaţa,
iubi” şi mă lăsă cu ochii în soare.
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N: Mi-a surâs termenul zodiacar din sintagma astrolog
zodiacar. Nu aş folosi, însă, şi termenul astrologar, sau
poate, dar cu prudenţă, întrucât careva, ce îşi ia în
serios profesia, ştiinţa, arta, iniţierea, spiritualitatea sau
nu ştiu cum să îi spun mai potrivit, s-ar putea simţi
lovit cumva pieziş, într-un cuvânt zis, lezat, de s-ar
numi, chema, astrologar. Şi nu asta urmăresc, cum nu
urmăresc nici ce ne prezice dna Netty în astrogramele
zilei dis-de-dimineaţă la tv, fiindcă îmi par nici de
zodiac tropical nici de zodiac sideral, ci totul şi cam şi
prea „de Buftea”. Se vede prea mult câmp deschis în
urma-i, adică, bătut, nu aş spune răzbătut sau străbătut.
La urma urmei, timp să ai, că spaţiu e din destul, nu
doar neuniform, ci chiar şi neomogen, după unii
cercetători.
Prezicerile fantasmatice mai puţin spre deloc,
dar aforismele din perspectivă psihologică sau poveştile orientale ca instrument psihoterapeutic, de pildă,
ori astrologia personalităţii, precum cea a lui Dane
Rudhyar (pseudonim), absolvent de conservator la
Paris, compozitor, considerat de unii pionier al astrologiei transpersonale, mi-au stârnit întrucâtva, cândva,
din perspectiva cunoaşterii celor ale omului şi ale
căutării sensului său plinitor, interesul. De bună seamă
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această din urmă abordare, cu implicaţii spirituale,
filosofice, psihologice se arată mai ofertantă cunoaşterii decât acea popularizare prin media, adeseori prea
saturată de astrologi practicieni, alcătuitori şi lansatori
de profesie ai unor preziceri astrogramice, prelevate,
însă, printr-o ştiinţă şi o metodologie prea hotărnicite
empiric, şi, în fond, limitate nu doar în ceea ce priveşte
înţelegerea omului şi a relaţiei acestuia cu natura, ba
chiar şi a naturii, a cosmosului însuşi. Chestiunea este
inevitabil şi una a întâlnirii destinului şi a libertăţii, nu
doar a prezicerii viitorului.
Nu aş omite că Rudhyar era convins că fiecare
cultură îşi dezvoltă propria viziune asupra universului,
propria cosmologie şi astrologie, sens în care, susţinea
că civilizaţia occidentală, căruia îi recunoşte rădăcini
greco-latine şi iudaice, creştine nu prea, ar trebui să îşi
dezvolte propria sa viziune despre astrologie. Nu exclude
trecutul arhaic de la care crede că se poate învăţa, dar
nici cultura chineză ori mayaşă. Rudhyar operează de
fapt o distincţie între astrologia de ştiinţă empirică veche,
o astrologie orientată fundamental spre evenimente,
spre a prezice ce se va întâmpla, şi o abordare nouă,
orientată spre persoană, o antropologie umanistă, care
caută să sprijine soluţionarea problemelor personale şi
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inter-personale, dar, mai ales, să susţină dezvoltarea
potenţialului nativ al omului. Umanismul astrologiei lui
Rudhyar, după cum însuşi spune, nu trebuie înţeles în
sensul unui umanism ce este asociat de regulă cu
ateismul, ci ca fiind în concordanţă cu psihologia
umanistă a lui Maslow, nici freudiană, nici behavioristă, ci orientată în direcţia dezvoltării şi a actualizării individului ca persoană, în sensul atingerii unor
momente şi stări de conştiinţă spirituală.
Pentru Rudhyar, care până la abordarea cosmică,
filozofică, umanistă de care vorbim, era influenţat de
tradiţia teozofiei-oculte, astrologia nu trebuie să
rămână fundamental geocentrică, ci trebuie să fie mai
degrabă heliocentrică în sensul de a fi „centrată pe
persoană”, fiindcă fiecare individ este centrul propriului său univers, este „cerul întreg”. Fiecare
persoană este un sine individual în mod inerent, cu un
ritm particular propriu fiinţei sale şi cu o raportare la
univers ce defineşte „germenele tipar al fiinţei sale
individuale”. Valorilor temporale, ciclurilor, Rudhyar le
asociază şi un spaţiu constant în fiecare individ,
identificând o orientare spaţială fundamentală, ce
rămâne ca o „imagine” permanentă a sinelui individual, şi care devine centrul de greutate al acestei astro88

psihologii, ce lucrează cu potenţialul înnăscut al
existenţei individuale din fiecare fiinţă omenească, şi,
mai puţin sau în plan secund, cu evenimente exterioare. Scopul acestei astro-psihologii este reorientat
astfel spre actualizarea potenţialului înnăscut, spre
realizarea sa completă. Evenimentele nu trebuie atât
prevăzute, cât trebuie să se decripteze în sensul semnificaţiei vieţii şi a capacitării individuale, a provocării
angajării înspre actualizarea propriului potenţial, înspre
descoperirea lăuntrică, în propria hartă a cerului şi a
transformărilor ei succesive, a păcii interioare ca
certitudine realizată, a neclintirii unei aşezări într-o
linişte fără valuri, indiferent de conjuncturi, situaţii,
evenimente, de un fel sau altul.
Problema fundamentală, însă, este, recunoaşte şi
Rudhyar, una a înţelegerii a ce va să însemne termenul
personalitate. În concretul ei, personalitatea reprezintă
pentru Rudhyar un întreg organic în care natura
fiziologică şi psiho-mentală sunt integrate în mod
progresiv. Pentru el scopul personalităţii umane este să
transforme haosul uman în microcosmos, întrucât
susţine că numai când omul devine cu adevărat microcosmos atunci se manifestă ca o persoană vie, ca un
măreţ personaj. Astfel, scopul astrologiei este pentru
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Rudhyar cel al unei alchimii a personalităţii, ce implică
transformarea haosului în cosmos, a naturii umane
colective într-o personalitate individuală şi creativă.
Revine deci ca miză tare înţelegerea tainei persoanei, în fond necesitatea căutării şi a lămuririi a cine
suntem cu adevărat, identificând, distingând şi străbătând repere teoretice, ca viziune şi model, cât şi ca
practică şi, mai ales, ca experienţă profundă, mistică.
Creştinismul răsăritean are aici o viziune adâncă despre
om şi natură, de o reală forţă mistagogică, care e prea
puţin cunoscută de astrologii care ies în spaţiul public
şi pe la noi, ca şi pe aiurea, adeseori încercând să
susţină că în mintea lor trecută, cum altfel, prin
iniţiere, că prin Tibet, că prin Peru, că prin Thailanda
că prin Siberia, capra s-a-mpăcat, de bună seamă holist
non-dualist, cu varza. De grija holismului ori a unităţii
fundamentale şi a iniţierii misterice se confundă şi se
amestecă ceea ce nu e de amestecat, distincţii fundamentale. Modelul şi structura antropologică la care fac
trimitere aceşti astrologi spiritualişti, esoterişti, care se
vor a fi, totodată, şi creştini, sunt de cele mai multe ori,
marcate profund de viziunea proprie unei spiritualităţi
orientale sau teozofico-oculte, străine de spaţiul spiritual creştin în care subzistă. Nu ar strica, pentru cine
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nu doreşte să amestece lucrurile, să citească cu atenţie
Medicina Isihastă pentru a observa o detaliere a chipului
omului, apoi repere şi distincţii ale relaţiei între omînger-natură, ca treime de creaţie, dar şi suprarelaţionarea acestei treimi de creaţie, om-înger-natură,
cu absolutul transcendent, Treimea Divină.
La urma urmei nici Rudhyar cu această astrologie personalistă nu e suficient de orientat ca să
înţeleagă şi creştinismul în profunzimea personalismului său specific, deşi evocă nevoia identificării unor
repere culturale ale viziunii despre lume. Printre aceste
repere creştin răsăritene, la-ndemână, atunci când
vorbim de spaţiul românesc, ar fi distincţia între
potenţialul nativ, pe care zice că urmăreşte să îl
dezvolte astrologia personalistă, şi potenţialul supranativ care se deschide prin renaşterea baptismală, ca o
a doua (re)naştere, ce îl face pe om să îşi dezvolte
potenţialul de chip, nu doar al omului, ori al naturii, ci
de chip creat al lui Dumnezeu. E vorba, aşadar, de un
dublu potenţial care trebuie actualizat, dezvoltat, atât
de fiu al omului, desigur, dar mai ales de fiu al lui
Dumnezeu. Acest dublu potenţial e real, nu vorbă în
vânt. În fond, una e să te raportezi la o realitate,
supracosmică, transcendentă, ca Persoană absolută, a
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cărei asemănare de chip eşti, tot ca persoană, şi alta
este să te raportezi la natură ca macrocosmos, şi tu să
te recunoşti ca mare realizare, ca o personalitate, când
devii microcosmos. De fapt, omul în sens creştin îşi
identifică şi îşi recunoaşte chipul de persoană prin
supra-modelul chipului de persoană al lui Dumnezeu,
nu prin recunoaşterea statului de microcosmos în
corespondenţă cu macrocosmosul, adică prin recunoaşterea sa ca „imagine” a cosmosului mare ca un
cosmos mic. Există o înrudire între om şi cosmos,
precum şi corespondenţe între om şi cosmos, pe care
creştinismul le ştie şi le recunoaşte, dar totodată
susţine şi o întâietate a omului faţă de cosmos, fiindcă
omul este mai mult decât cosmosul. Creştinismul nu
gândeşte omul ca microcosmos, ci mai degrabă vede
cosmosul ca fiind destinat să fie, nu doar restaurat din
starea decăzută, ci şi transfigurat ca un macroantropos, ca biserică, prin chipul Dumnezeu-Omului,
prin chipul lui Hristos. Sunt aici implicări ale credinţei.
O altă viziune asupra lumii şi a omului. Aş zice că da.

G.M.: Mi-am găsit răgaz să urmăresc oarece din interviul dlui prof. Bodiu pe TVR3. Dl. profesor se declară
ateu; n-am înţeles mare lucru din ateismul domniei
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sale, dar îi reţinui întrebarea „Unde-i sufletul?”. Păi,
domnule, întrebarea e rău pusă, deoarece „Unde”
prezumă spaţialitatea tri sau multidimensională, presupune corporalitatea ea însăşi dimensionată într-o
geometrie oarecare, aşa încât, sufletul, sentimentele,
punctul, numărul ş.c., n-au cum să-l primească pe
„Unde?”. Dar, iată, nu contestăm existenţa punctului,
iubirii, conceptului, deşi nu le constatăm prin pipăit,
mirosit, gustat, văzut, nu contestăm „punctul de
vedere”, deşi realitatea lui este fizic absurdă, în schimb
întrebăm „Unde-i sufletul?”, ca şi cum ştim ce declarăm iubitei „te iubesc din suflet”, adică nu exersăm o
metaforă că s-a ales praful din iubire. Mai afirmă dl.
profesor că în Rai curg râuri de lapte, aşa ştie (?) el,
confundând Raiul creştin cu Utopia baconiană.
Profesorul meu de Psihologie, din 1957, dl.
Constantiniu, n-a abordat problema sufletului, nici
măcar în treacăt, deşi eram în 1957. La fel, profesorul
meu de Psihologie, acad. Pavelcu, în 1961, nici măcar
în treacăt nu ne-a vorbit despre suflet, cum nici n-a
scris în cărţile sale, c-ar fi sau n-ar fi, c-ar fi invenţie
dogmatică, că s-ar confunda cu psihicul, cu conştiinţa,
c-ar fi o visare religioasă. În 1962, profesorul meu de
Etică, Ion Grigoraş, binecunoscutul autor marxist, ne-a
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sfătuit să medităm asupra sufletului şi morţii „fără să
ne lăsăm copleşiţi”, expresie folosită mai târziu şi de
mine în amfiteatru. Raiul – ca şi Iadul – n-au nici o
legătură cu viziunea dlui Bodiu. Mare lucru să nu te
repezi în explicaţiile unui domeniu în care ai convingeri superficiale. Toate cunoştinţele noastre se bizuie
pe structuri logice, problema e să cunoşti şi să respecţi
formele logice ale aserţiunilor şi raţionamentelor care
fundează şi matematicile şi fizico-chimicele şi sociologiile şi psihologiile şi, în genere, cultura autentică. Ca
să spui drept, n-am cunoscut atei pe bune, pe fond,
deschişi la dialog, dacă ştim ce-i aia dialog, ca să le spui
că problema sufletului ţine de mult mai mult decât de
religie, inamicul nostru nu-s ceilalţi, ci propria-ne
incultură ţanţoşă, lipsa măsurii în înţelegerea omului şi
umanităţii.
Nu suport falsa autoritate ştiinţifică, nu-i suport
pe cei care pretind că ştiu, deşi sunt ignoranţi, nu
suport savantlâcurile, şmecheriile verbale, nu-i suport
pe cei cu aserţiuni apodictice, adică fără argumente,
nu-i suport pe cei care încearcă să mă prostească, nici
pe cei care jignesc aiuristic. Nu mi-s prieteni, nici
colegi, îi declar simplu că nu fac parte din lumea mea
spirituală. Treaba lor, să le fie de bine.
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N: Subscriu.
Un doctor în psihologie numaidecât irlandez,
Nigel Barber, anunţa cu câţiva ani în urmă că religia va
dispărea în 2041, iar ateismul va domni în lume. Sigur
că, nu se putea altcum, era vorba de un studiu ce
cuprindea date din 137 de ţări. Aşadar, un studiu
apăsat de greutatea unei „legitimări ştiinţifice”.
În consecinţă, cei religioşi pot să se bucure şi să se
veselească, mai au în jur de 24 de ani până vor
dispărea/suprima ori se vor converti/reeduca la
ateism. Cunoscând sorocul devine lesne chiar ca
fiecare om religios să-şi calculeze, încă de acum, vârsta
maximă de la care va fi în mod cert ateu, ştiind, prin
calcul simplu, ce vârstă va avea în 2041. Barber
profesează, pe de o parte, corelaţii între inteligenţă şi
ateism, între creşterea calităţii vieţii şi ateism, iar pe de
altă parte convingerilor religioase le prevede destrămarea prin accesul la ştiinţă şi educaţie.
Situaţia spaţiului românesc, dacă această profeţie
doctoral psihologică – negreşit ştiinţifică ( !?) – vrea cu
dinadinsul să se împlinească, poate fi complicată,
mirabilă, fiindcă, din sondajul realizat de Gallup
International în 2016, în România doar 3% se declarară atei, iar 89% se mărturisiră religioşi. Deci, o
majoritate covârşitoare a populaţiei României – 89% –
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are un sfert de veac la dispoziţie ca interval acordat, un
pic mai puţin decât trecu de la Revoluţie, şi 2041 ca
prag, profeţit şi trasat de Barber, pentru a trece printr-o
mutaţie profundă, prin accederea la punctul de
întoarcere. Altfel, această poziţie de frunte a României
în topul celor mai religioase ţări ale lumii, apare incomodă, stânjenitoare, dacă, urmând grilei de lectură
avansată de Barber în Psychology Today, ateismul este
asociat cu inteligenţa, fiindcă, pe cale de consecinţă,
religiozitatea apare ca o diluare a inteligenţei. Altfel zis,
89% din cetăţenii români suferă de o acută înstrăinare
de inteligenţă, pătimesc de o inteligenţă străpezită, nu
de aguridă, ci de religiozitate.
Un ateu declarat, purtător al unei bărbi vrednice
de cea a strămoşului său Darwin ori de cea a unui vechi
anahoret, medicul neuroendocrinolog Robert Sapolsky,
profesor la Stanford, afirmă mai acu, ca universitar şi
primatolog ce se află, că religia este asemănătoare unei
boli mintale. Sapolsky compară religia cu schizofrenia,
identificând, în modul comportamental al profeţilor,
acţiuni diagnosticabile. Nu ştim însă dacă „caracterul
profetic” al predicţiei lui Barber cu privire la 2041 s-ar
califica în aceeaşi categorie diagnosticabilă de către
confratele său întru ateism, profesorul Sapolsky.
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În orice caz, e sigur că 89% din populaţia
României, ce se declară religioasă, gravitează după dl.
doctor şi profesor în sfera patologicului şi a bolilor
mintale, anume din această pricină, cea a religiozităţii.
Nu rămâne decât ca cei 89% dintre cetăţenii români
religioşi să se convingă sau să fie convinşi de inteligenţa şi de sănătatea mintală a celor 3% dintre cetăţenii atei, să-i recunoască pe aceştia drept înaintemergători, salvatori, vajnici păstrători, apologeţi, prototipi/
modele ai sănătăţii mintale, şi, de bună seamă, ai
inteligenţei, deşi mă tem că această recunoaştere
încărcată de convingere îi va face pe cei 89% să nu-şi
lepede religiozitatea precum nici să se lipsească de
diagnosticul de schizofrenie.

G.M.: Cândva m-a preocupat ştiinţa numită Statistica,
am citit câteva studii, ba chiar şi un tratat; era pe
vremea orientării către sociometrie, domeniu în care
am publicat vreo cinci articole. Statistica este o ştiinţă,
dar şi un excelent instrument de (auto)înşelare, ca în
gluma aceea „dacă într-o săptămână Ion a mâncat
două găini, iar Vasile n-a mâncat niciuna, câte găini au
mâncat statistic fiecare din cei doi?” Întrucât am făcut
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şi publicat sondaje de opinie conform regulilor am
rezerve serioase privitor la sondaje şi la interpretarea
datelor statistice. Acum: ateismul e o atitudine şi comportament cognafective care trebuie luat în seamă ca şi
religiozitatea. Raportul dintre ele îmi aminteşte de o
întâmplare pe care am publicat-o sub numele
„milionul”. La întrebarea „tovarăşe profesor, când va
pieri religiozitatea?” profesorul de etică Ion Grigoraş,
comunist convins, a răspuns public „Va pieri odată cu
dispariţia speciei umane”. Ateu propriu-zis indiferent
de vârstă, sex, etnie, statut social, cultură, n-am întâlnit
niciodată. Asta nu înseamnă că nu există, ci că n-am
întâlnit eu.
A fi ateu e foarte complicat, extrem de profund,
angajează întreaga conştiinţă a insului, toată fibra spiritualităţii sale, ca şi religiozitatea; a pune semnul
egalităţii între ateism şi ştiinţificitate e o prostie, sigur,
promovată insistent, dar prostie; omul de ştiinţă
lucrează cu ipoteze şi teorii în sens popperian, ceea
ce nu înseamnă ateism ̶ atitudine şi comportament
cognafectiv. Oamenii de ştiinţă se combat între ei în
materie de ipoteze şi teorii, nu în materie de concepte,
nu de concepţii, ei nu ideologizează. E adevărat, unii
oameni de ştiinţă ajung în spaţiul ateismului, dar pe
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cărarea interpretărilor ideologice, cum ajung, în chip
superficial, cu gândire leneşă, semi şi sfertodocţii.
De aceea profesorul Grigoraş, comunistul, a dat
surprinzătorul său răspuns.
A fi religios este, de asemenea, foarte complicat,
extrem de profund („Ajută, Doamne, necredinţei
mele!”). În acest sens vorbim de grade de religiozitate,
ca şi de ateism, de altfel. Încât, un om de ştiinţă poate
fi un mare savant prin teoriile şi ipotezele sale, dar şi
profund religios sau ateu. 89% dintre români sunt
creştini ortodocşi? Procentele îmi spun că au cuprins
toate nivelele de cultură, de spiritualitate, toate stratele
sociale.
Iisus Hristos, „medicul”, a venit pentru cei
„bolnavi”, iar dacă 90% din francezi, de pildă, nu se
simt bolnavi ̶ ceea ce nu-i tot una cu faptul că nu sunt
bolnavi – nu înseamnă nici că „medicul” nu există, nici
că n-ar avea nevoie de el, ci că ei se simt suficienţi lor
înşile, în caz de nevoie spirituală apelând la tratamente
precum vrăjitoria, drogurile, greve şi proteste de
stradă, prostituţia, homosexualitatea etc. Dacă facem
statistici corecte s-ar putea să constatăm situaţii îngrijorătoare. Satul Ciclova se întinde şapte kilometri pe
valea pârâului Ciclova. Acest sat e împărţit de un podeţ
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în Ciclova de sus, cu vreo 200 de gospodării, şi Ciclova
de jos, cu vreo 500 de gospodării. Biserica creştin
ortodoxă din Ciclova de sus e frecventată de 10-15
credincioşi, tot atâta de ţărani ca şi restul de peste 250
care n-o frecventează. Biserica creştin ortodoxă din
Ciclova de jos e frecventată de vreo 50-60 de credincioşi, tot atâta de ţărani ca şi restul care n-o frecventează. Etnic, cultural, ca vârstă, ca ţărănie nu-i nici
o deosebire între cele două Ciclove. Putem presupune
că 7-800 ţărani cu patru sau opt clase sunt atei,
luminaţi, zdraveni la cap, iar ceilalţi 50-80, tot cu patru
sau opt clase, religioşi îmbâcsiţi, victime ale inculturii
lor? Conform susţinerilor militanţilor ateismului lucrurile
ar trebui să stea pe dos. La trei kilometri, în munte, se
află mânăstirea Călugăra, asaltată sistematic de credincioşi din Ciclova. La retârnosirea bisericii ei, săptămâna
trecută, au participat 2-3000 de credincioşi din Caraş,
Timiş, Mehedinţi, Arad, Olt, ţărani, lucrători, intelectuali, femei, bărbaţi, tineri, copii, „bolnavi” care l-au
căutat pe Medic. Greu şi cu ateismul acesta.
Pelerinul nu-i orice ins, el are o ţintă teleologică
precisă, neinclusă în statistici, Doamne, fereşte. Şi
soldatul sovietic avea ţintă precisă, ca şi cel american,
orice soldat, dar pelerinul nu urmăreşte moartea cuiva,
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ci rugăciunea către. Soldatul se duce hăt la ordinul
exterior sieşi, pelerinul e mânat de o lăuntricitate inefabilă. Pelerinul se jertfeşte, soldatul se sacrifică, poate.
Cruciaţii au fost soldaţi, nu pelerini, ei l-au socotit pe
Mântuitor un fel de general-mareşal, nu Izbăvitor. La
Iaşi, zilele acestea, s-a aşezat cuminţi, la cozi de peste
patru kilometri, zeci de mii de pelerini, nu de soldaţi,
să aducă prinos Cuvioasei Parascheva, nu să-i mântuiască, nu, ci să-i ajute spre Mântuire. Ce-i de discutat?

N: Nu mă bag să comentez spusa lui Keshavjee –
indian, născut în Kenya, pastor reformat în Elveţia, cu
diplomă pentru un studiu de excelenţă dedicat gândirii
lui Mircea Eliade ̶ cum că există trei feluri de minciuni:
minciuna mică, minciuna mare … şi statisticile.
Încerc să înţeleg cum stăm cu statistica şi sondajul, cu aproximările şi ponderile în instrumentarul şi
măsurătorile sociologice care ne trasează cadre de
vizibilitate a realităţii pasibile de cuantificare şi
transpunere în tabele, grafice, procente, diagrame etc.
Ce ne poate spune o astfel de abordare despre
inevitabilul efect comunitar al nenumăraţilor pelerini,
într-adevăr cuminţi, care au aşteptat peste 12-15 ore,
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ziceau unii, 18 ore, ziceau alţii, la rând pe străzile
Iaşiului pentru a se închina, implicit mărturisind
credinţa? Sau despre cei zece drepţi care ar fi putut
salva, pentru dreptatea/cucernicia lor mediatoare,
cetăţile Sodomei şi Gomorei de la o pieire, altfel deja
sortită pentru nelegiuirile strigătoare la cer săvârşite?
Probabil îşi declină competenţa, fiindcă iese din sfera
obiectului său de studiu şi a metodologiei aferente,
întrucât ne aflăm situaţi aici într-un alt orizont, cel al
credinţei, ca vedere a celor nevăzute (şi prin cele
văzute!), care prezumă, de pildă, spun o banalitate, că
dăinuirea, continuitatea istorică a unei cetăţi, a unui
spaţiu comunitar amprentat specific, implică şi factori
imponderabili, precum existenţa unor, să le spunem
aşa, cu un iz de film apocaliptic, avertizori sacrosanţi,
recunoscuţi sau nu, cunoscuţi sau nu de comunitate,
dar care există ca atare şi nu doar pentru că se declară
sau autodeclară că ar fi astfel.
În fond, cât de important întru adevăr este omul
îmbunătăţit, omul lui Dumnezeu, care, din neam în
neam, leagă, după măsura lui, pe cele de aici cu cele de
dincolo, adică pe cele mundane cu cele extramundane,
şi, important zic, nu doar pentru sine însuşi, ci şi
pentru o comunitate întreagă în extensia sa istorică şi
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metaistorică. Măsura credinţei unor astfel de oameni
intră de bună seamă într-un spectru inefabil de
evaluare tare ce scapă unor cercetări după criterii şi
metode degrabă supuse cuantificării, procentualizării,
proceduralizării, dedate fiind numărătorii, măsurătorii,
formalizării, algoritmizării. De fapt, şi că matematica
este însăşi ştiinţa exactă, numaidecât supusă univoc
logicii, calculelor, algoritmilor şi cifrelor este mai
degrabă un mit semidoct.
Într-un excelent articol despre cunoaşterea ştiinţifică în orizontul experierii tainei, apărut de curând în
Chipul iconic (VI), matematicianul şi teologul Florin
Caragiu indică spre o dimensiune apofatică a cunoaşterii ştiinţifice ce reiese şi din imposibilitatea fundamentării matematicii doar pe logică şi din caracterul
deschis al teoriilor matematice însele. Astfel, surprinde
cum încercarea lui Frege de a clădi matematica pe
logică, încercarea lui Whitehead şi Russel de a duce
mai departe programul lui Frege, culminând cu Hilbert
şi viziunea sa asupra unei matematici exacte, absolut
riguroasă, formală, statică, şi încercarea aceluiaşi
Hilbert de a fixa pragul cunoaşterii matematicii în
abilitatea de a născoci o „procedură mecanică”, au fost
subminate de teorema incompletitudinii lui Gödel, cea
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a prezumării existenţei în sânul fiecărei teorii a unor
propoziţii asumate ca adevărate, însă, nedemonstrabile
în interiorul teoriei respective. Cu alte cuvinte, intuiţia,
inspiraţia şi nu doar logica, sunt implicate şi în
matematică ca într-un act de cunoaştere ingenios,
creativ, nu doar raţional, logic, ordonator. Caragiu ne
pune în atenţie şi chemarea la depăşirea pretenţiilor
obiectivizante ale ştiinţei, chemare ce ar putea
determina reflecţia contemporană asupra ştiinţei să
întrevadă, să descopere ceea ce poate însemna cu
adevărat identitatea persoanei implicată în actul
cunoscător într-un spaţiu participativ, în orizontul unei
obiectivităţi subiectivizate. Ţintesc din nou, inevitabil,
cine-le persoanei!
Apoi, gândesc că universitarii pregătiţi în ale
sociologiei şi instruiţi în cele ale măsurătorii şi ale
sondajelor indică măcar oarecând cursanţilor lor
lectura cărţii lui Guénon, apărută, nu recent, ci în 1945:
Domnia cantităţii şi semnele vremurilor. S-ar poziţiona
poate paradoxal mai aplicat şi mai deschis între măsurători, procente şi semne ale vremurilor, nu doar
decelând între tendinţe şi domnii în/din sânul unei
paradigme ce se vrea a fi una a progresului şi nu una
decadenţei, ci şi străbătând către nevoia recuperării
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unui sens spiritual mai subtil, a unui orizont arhetipal,
calitativ, desigur nepotrivnic cantităţii. Ar putea deveni
astfel participanţi la recuperarea ori renaşterea/
întruparea unei ordini primenitoare mai adânci ce nu
face din cantitate piatra din capul unghiului, din om un
număr şi din lume un cod de bare.
Cert, există şi acel ateism militant, pe alocuri
chiar agresiv, contondent, precum există şi tendinţe de
a îmbrăca ateismul cu haina ştiinţei pentru a-l legitima
apodictic ca unic girant şi garant al iluminărilor ştiinţificităţii. Suprapunerea ateismului cu ştiinţa sau punerea
semnului egal între ateism şi ştiinţă e aşa cum aţi
punctat, subscriu, o gogomănie, ce e drept încă practicată. Ateismul e atitudine şi comportament cognafectiv, spuneţi, şi ca atare trebuie că prezintă în
întrupările sale individualizări, specificităţi şi un posibil
gradient, nuanţe. E oareşce diferenţă, bunăoară, între
ateismul teoretizat şi practicat de materialismul
dialectic marxist şi ateismul doctrinar şi experienţial
budist, care nici el nu e omogen, ci prezintă diverse
ramificaţii. Însă, chiar antropologic vorbind, chestiunea conştiinţei sufletului ca substanţă, ca permanenţă scapă întreprinderilor atee. În aceste considerente, ateismul este deficitar şi în plan antropologic
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nu doar cu privire la referentul absolut, la identificarea
Divinului.
Cât despre interogarea prof. B. ce vrea să
„localizeze” sufletul, unde-le său, s-ar putea răspunde în
primul rând că… sufletul… este. Fiindcă este asemănarea după chipul Celui ce Este doar descoperit
cunoscut: Eu sunt Cel ce Sunt. Atunci, unde este cel ce
este?... Răspuns: unde este (-le este). Adică în sine, adică
în eu, adică în cine (?), adică în mine, adică în tine…
Apoi, dacă întrebarea este ţesătură de gând şi
gândul este în consistenţa sa intrinsecă energie de
minte-corp, iar corpul este interior sufletului, cum zice
un religios, mare sacerdot, mistic şi trăitor român,
cu nume şi chip, D. Stăniloae, întrebarea – unde este
sufletul? –, în realitatea sa de gând-energie de corp, se
iveşte şi se află situată în interiorul sufletului ca o
întrebare, mirare a minţii-corpului, ce, din perspectiva
sufletului, nu mai ştie unde se află. A uitat. A uitat
unde este! Să-i reamintească cineva!?... Cine şi ce ?...
Cum? Sufletul său!?... Dacă cineva i-ar trezi sufletul…
Sau dacă sufletul s-ar deştepta pe sine!… În fond, spaţiul
este în fiinţă ca cea care este însăşi a fi-ul permanent.
Conştiinţa-sufletul este fiinţialitate ca a fi-ul realitate, şi
ca atare cuprinde spaţiul şi înveleşte corpul-conştienţa.
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Întrebarea „unde este sufletul?” ţine de conştienţă,
localizabilă şi localizată. Răspunsul ţine de conştiinţă,
identificabilă şi identificată, nu localizată. Trecerea de
la conştienţă la conştiinţă, articularea lor, nu se predă
la catedră, şi nu ţine de primatologie, biologie ori
neuroendocrinologie, ori... Identificarea sufletului este
o trezire, o regăsire, o conştientizare, o încredinţare. E
un punct de vedere religios acesta ? De bună seamă, aş
zice. La fel este şi cel care ne previne că sufletul se
poate pierde (vai de cel ce-şi va pierde sufletul său !)
sau cel care binevesteşte că a-ţi câştiga/regăsi sufletul e
mai mult decât a câştiga/cuceri lumea întreagă. Că
cineva se grăbeşte să pună un diagnostic peste acestea
zise care privesc inefabilul nepreţuit şi negrăit al
sufletului, nu e imposibil, după cum se vede, astăzi.
Am avea de a face în cazul acestui diagnostician cu un
alt punct de vedere, unul ce se crede localizat, şi
obiectiv şi ştiinţific, şi negreşit adevărat.

G.M.: Ca orice proprietar, cred că fiecare om cu scaun
la cap, cu minte cuminte, are minimal un punct numit
punctul meu. Sigur, poate să aibe şi alte meu-uri: contul
meu, costumul meu, guvernul meu, şeful meu, ocazio107

nale sau permanente, dar aici mă refer la punct. Eu am
acum un punct, nu orice fel de punct, normal, poţi să
crezi, cu toată dragostea, ci unul de vedere şi nu orice
punct al meu de vedere, ci şi personal, ca orice om
responsabil cu minte cuminte, căci al meu fiind,
punctul meu de vedere s-ar putea să nu fie personal,
aşa cum am cravata mea, dar nu e personală, chiar dacă
afirm că e a mea. Îmi exprim punctul meu de vedere
personal în orice ocazie cu străşnicie, mi-l preţuiesc, şi
nu l-aş schimba pe nimic, fiind al meu personal. Iar
când întâlnesc alţi proprietari de puncte de vedere
personale socotesc că numai al meu e autentic,
adevărat, real, deoarece e al meu şi n-am îndoieli că ar
fi altfel decât autentic, adevărat şi real. Uneori mi-l
ascund – din prudenţă, de teamă, din respect pentru
mine – alteori îl arăt cu mândrie, iată punctul meu de
vedere, personal, aşa cum mi-arăt cravata sau pixul. În
anumite situaţii accept să-l negociez dar, repet, dar
numai cu condiţia sine qua non să devină unghi, unghi
de vedere, întrucât într-un unghi încap mai multe
puncte. Şi unghiul de vedere e personal, e al meu, însă
e mai tolerant, cu atâta mai tolerant cu cât e mai
deschis, se apropie de 180 de grade. Atunci se preface
în linie dreaptă şi începem o discuţie unghiulară că pe
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ce punct al liniei drepte se află punctul meu de vedere?
Eu mă situiez într-un punct, în punctul meu de vedere,
personal, din care văd lumea. Acum mi-am expus
punctul meu de vedere, personal, asupra punctului de
vedere. Că anume ce înseamnă punct e simplu – citiţi
prima propoziţie din Geometria lui Euclid. E fascinant!
Incendiar!! Exploziv!!! Dar, dar, zic, mai ales zguduitor.
Este posibil să exprim punctul MEU de vedere
obiectiv? Păi, ori e al meu, ori e obiectiv, cum nici
punctul nostru (?) de vedere, căci doi oameni nu încap
într-un punct, fie el şi de vedere, metaforic. Asta
mi-aminteşte de celebra expediţie pe Kilimanjaro (?) a
cinci savanţi de specialităţi diferite. Ştiţi ce-a ieşit! Dar
dacă introducem în argumentare p.d.v. dat, ce se
întâmplă? Să cercetăm. După anul domini 1989 statul
România avu patru Preşedinţi. Corect. Sub patru
Preşedinţi avurăm 14 prim-miniştri, circa 200 miniştri,
peste 2000 de parlamentari şi UN Guvernator al Băncii
NAŢIONALE Române. Trecură patru preşedinţi, 14
prim-miniştri, circa 200 miniştri, peste 2000 de
parlamentari, chiar şi cinci şefi SRI, dar guvernator al
BNR a fost unul singur, în 26 de ani. Astea-s datele.
Obiective. Din punctul meu de vedere, personal, acest
Guvernator este cel mai (maximus) vrednic om în Stat,
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cel mai de neclintit prin serviciile sale devotate în
slujba naţiunii (Banca pe care o conduce se cheamă
Naţională), cu profesionalism nedezminţit conducând
Statul naţional pe drumul neabătut către democraţie,
pace, pâine, progres, prosperitate, propăşire. E punctul
meu de vedere, dar ce alte concluzii se pot trage? Dacă
vremuirile din ultimii 26 de ani, valuri-valuri, nu l-au
clintit, concluzionez că nu este doar cel mai puternic
bărbat de stat, ci este şi cel care a adus cele mai
relevante contribuţii la ridicarea nivelului de trai
material şi, implicit, spiritual, al naţiunii. Sigur, îmi vei
replica faptul că a acţionat împreună cu echipa sa de
profesionişti-experţi devotaţi aceleiaşi cauze, însă
echipa sa a fost mai puternică decât orice guvern sau
parlament, câtă vreme finalitatea a fost aceeaşi. Deci,
p.d.v.-ul meu, subiectiv, se sprijină pe date obiective,
de neînfrânt. Marx a scris că înainte de a face artă,
filosofie, politică omul trebuie să-şi asigure cele necesare traiului, în sens economico-financiar. Or, tocmai
asta a facut, vrednic, venerabilul Guvernator al BNR,
în 26 de ani, căruia, în plus, îi port un respect cetăţenesc neţărmurit. Oricâte cârteli ar interveni, p.d.v.-ul
meu e aproape imbatabil.
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N: Savuroasă arătare a punctului de vedere!
Imbatabil, într-adevăr! Dar, aproape! Minunat!
Acest aproape dinaintea lui imbatabil face ca
imbatabilul să fie imbatabil şi nu prea. Lasă loc măcar
unui călcâi de vulnerabilitate imbatabilului acest
aproape, proxim aproximativ. Aproape imbatabil e un
imbatabil cu rest fiindcă, trebuie să recunoaştem,
aproape imbatabil nu se suprapune la muchie pe
imbatabil, mai rămâne ceva. Acest punct de vedere
imbatabil cu rest îl arată la urma urmei pe aproape
imbatabilul nostru referent, adică pe Guvernator, ca
imbatabil cu rest, cu lipsă. Dator, deci. Rămâne să se
descopere, să aflăm. Chestiunea nu e oarecare şi fără
implicaţii, gândesc.
Dacă venerabilul Guvernator nu e Guvernator al
lui însuşi, ci al Băncii Naţionale, şi aceasta nu îşi
aparţine sieşi, ci României, iar aceasta nu e a ei însăşi,
ci este a cetăţenilor români, Guvernatorul nu e oare
Guvernatorul nostru al cetăţenilor români? Atunci
restul Guvernatorului nu e şi restul nostru, datoria lui
nu e şi datoria noastră? Altfel zis, lipsa lui (mică, cât de
mică) de aproape imbatabil nu e şi lipsa noastră (mai
mică, cât de mică)? Suntem, zic, aproape imbatabili şi
vrednici de respect, aproape.
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Apoi, dacă Guvernatorul este poate al Guvernanţei, ca formă, să-i zicem postmodernă (că sună
bine), de administrare globală supra şi infra statală, ori
glocală, cum ne-o pune în vedere o teorie, atunci şi noi
suntem ai Guvernanţei, care, fiind preocupată de
împlinirea unui sens financiar-economic, sau, mai întâi
şi dincolo de toate, economico-financiar, pare că nu
vrea să se certe cu Marx. De ce ar face-o? La urma
urmei, cine e acest nemuritor Marx?
Că Guvernanţa poate pune şaua pe Stat, pe
instituţiile lui nu e chiar imposibil, ci chiar realizabil,
aproape. Odată şaua pusă, Guvernanţa călare devine o
Bună Guvernanţă atunci când călăreţul (Guvernanţa)
struneşte, îmblânzeşte calul (Statul), atunci când
Guvernanţa umple de conţinut şi coordonează, se
insinuează în mişcările peristaltice ale Statului (prin
instituţiile acestuia), deci atunci când calul şi călăreţul
sunt una, când Guvernanţa devine totul în toate.
Cetăţenii? Cam merg în urma calului. Calul nu mai e al
lor. Ei cam sunt ai calului, deşi continuă să creadă în
calul lor, cum că ar fi al lor. Dar calul acesta e de acum
un troian al Guvernanţei, e virusat. Iar un virus troian,
ştim de la IT-işti, e un program deghizat ce deschide
uşa unui sistem, în cazul de faţă convenim să îl numim
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cal, către un acces neautorizat. Neautorizat de cine?
De cei în drept, adică de către cetăţeni. Să-şi ia calul
înapoi, zic, până calul nu-şi însuşeşte un alt punct de
vedere şi nu îşi pune şi ochelarii, de cal, fireşte.
Construcţia punctului de vedere valid asupra
condiţiei aproape imbatabile a Guvernatorului, pornind
de la date obiective, şi apoi trecerea, transmutarea
acestui punct de vedere în proprietate subiectivă mi se
par vrednice de luat în atenţie.
Prin urmare, reţin că poţi avea un punct de
vedere care, deşi te ţii de el, că de, e al tău, totuşi acest
punct de vedere nu e numaidecât şi personal. Poţi fi
proprietar de punct de vedere, dar a fi proprietar al
unui punct de vedere nu înseamnă, aşadar, cu necesitate că acest punct de vedere e şi unul de caracter
personal. Miezul este într-adevăr ce va să însemne un
punct de vedere personal? În ce fel ne instituim ca
persoană purtătoare devoalantă a unui autentic, real,
adevărat punct de vedere? Revine, în orice caz la a ne
(re)cunoaşte şi identifica, mai întâi şi mai întâi, chipul
fundamental de persoană. Creştinismul răsăritean
leagă, se ştie, descoperirea propriului chip de persoană
de un sens iconic, de o recunoaştere a sa ca asemănare
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a unui prototip, de un chip al lui Dumnezeu în om.
E implicată şi o grilă de lectură subiectivă în citirea
obiectivă, se pare. Care o fi punctul de vedere al cărui
proprietar este însuşi Guvernatorul?... Nu ştiu.
Desigur, punctul de vedere avut în proprietate,
ca orice proprietate, este interşanjabil. Punctul de
vedere ca proprietate poate să treacă de la un proprietar la altul. Aşa poţi să-ţi însuşeşti, să ai în
proprietate şi să uzezi de un alt punct de vedere pe
care îl preiei de la altcineva. Punctul de vedere insinuat
de însăşi Şarpele în Grădină – pe care Eva îl însuşi, îl
preluă în proprietatea sa, conformându-şi acţiunea
după acesta – fu că, mâncând din Pomul cunoştinţei
binelui şi răului, şi Eva şi Adam vor fi ca Dumnezeu.
Dumnezeu, văzând goliciunea înfrunzită a căderii celor
doi şi ascunzişul în tufiş, constată cu ironie: Iată Adam
şi Eva s-au făcut ca noi cunoscând binele şi răul. Ironia,
atribuită lui Dumnezeu însuşi, consemnată încă în
Cartea Facerii, îi avea în vedere pe cei doi protopărinţi,
ce realizaseră deja un prim schimb de puncte de
vedere. Realitatea se dovedi a fi alta. O altă faţă a
obiectivităţii îi luă în stăpânire, le înăspri palmele şi le
înlăcrimă ochii.
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G.M.: Arma retorică a scriiturii mele nejuridice şi
nefilosofice e ironia; să n-o confundăm cu miştocăreala, cu înjurătura, cu batjocura că nu ţine de
demnitatea nimănui. Ironia e figură retorică pe care
încerc să o exersez de multă vreme; o găsim şi teoretizată şi practicată de către cei înclinaţi spre spiritul de
fineţe, cum se zicea odinioară. Ironia poate fi de mai
multe feluri cognafective: muşcătoare, blândă, brutală,
ocazională, aristocrată, burgheză, naivă, profundă,
directă, indirectă, etc., dar niciodată jignitoare, chiar
dacă destinatarul n-o pricepe niciodată sau mai greu.
Ironia ţărănească din proverbe şi cimilituri pare, dar nu
e grosolană, învaţă înţelepciunea comunitară, menţine
tradiţia cugetativă şi pe aceea practică în lung de
generaţii (citiţi-l pe Marian şi pe Gane şi pe Sadoveanu
şi pe Marin Preda şi mă veţi confirma). Un coleg se
întâlni cu Nicolae Iorga pe treptele Universităţii;
„Urcaţi, urcaţi, domnule profesor” i se adresă acela,
„Da, iar mata, cobori, cobori”, îi răspunse savantul.
Poetul Malherbe despre o domnişoară „Şi roză, ea
trăieşte cât trăiesc rozele; doar o dimineaţă”. Astea,
câteva, ce-mi amintesc acum, scriind feisbucheşte.
Ironia, de bun simţ, are o funcţie cognitivă certă:
educă, instruieşte, luminează spiritul; are şi funcţie
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afectivă: întoarce sensibilitatea către căldura sufletească
dată de valorile autentice. Ironia relevă insului Logosul
din el şi, astfel, îl îndrumă; de aceea se spune că are rol
pedagogic, lato sensu. Din păcate, într-o societate
scrâşnitoare, încruntată, suspicioasă, cu apucături
tiranoide, spiritul ironic de bună calitate se pierde
înaintea a tot felul de obtuzităţi, a tot felul de confuzii
grăbelnice. Cred că ironia trebuie exersată pentru a
(ne) curăţi cugetul. Recomandare: nu fiţi ironici în
interviurile cu procurorii, cu poliţiştii, cu jandarmii, cu
bancherii, cu funcţionarii în exerciţiul atribuţiilor de
serviciu. E foarte periculos.

N: Curat periculos.
Pe la începutul anilor 90, perioadă ce a însemnat
şi un început, mai întâi de nedefinită, dar fremătătoare
căutare apoi de regăsire şi păşire pe calea credinţei, am
dat peste scrierile Filocalice, aflând despre existenţa
unor nevoinţe ale curăţirii şi ale desăvârşirii omului, de
o interiorizare a rugăciunii neîncetate, de o trezvie a
minţii, de un război nevăzut, altfel zis, de asceza şi
mistica specifică creştinismului răsăritean. Chestiunea
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unei desăvârşiri a omului e de o imensă, apăsătoare şi
angajantă provocare. Sau, mă rog, ar trebui să fie
pentru orice om care îşi ia în serios calitatea sa de fiinţă
umană, şi nu dezertează din faţa propriei meniri
lăsându-se sedus de lucirile calpe ale unei vieţi
înfundate, fără rost spiritual. Desăvârşirea îţi pune în
atenţie provocarea că nu eşti doar atât şi doar aşa cum
eşti. Te poţi îmbunătăţi. Însă, îmbunătăţirea, cea la care
mă refer, nu e fără un sens iconic, fără o raportare la
model, fără o asemănare după chip. Nu e în afara
Adevărului, nu e o devenire oarecare. În fine, altceva
ţintesc, legat de ironie.
În acea perioadă de început, încercând o repliere
spre sine, o decantare de gânduri, o lucrare de trezvie,
mi-am reproşat, printre multe altele, o mult prea
curentă, acidă şi înţepătoare, atitudine ironică lansată,
săgetată în aproapele. Am găsit de cuviinţă să şi
mărturisesc aceasta într-o spovedenie la un duhovnic
renumit de la mănăstirea Antim. Aveam să înţeleg însă
tot în acea perioadă, şi nu ca urmare a acelei mărturisiri, că nu calea reprimării ironiei, ori extracţia ei din
atitudine e numaidecât calea achiziţiilor îmbunătăţirii
personale. Lămurirea a venit din lectura unui volum al
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părintelui Stăniloae dedicat spiritualităţii poporului
român, în care, renumitul teolog şi mistic, susţinând că
nu se poate contesta faptul că poporul român practică
copios ironia, punea ironia şi umorul printre trăsăturile
româneşti evidente, de netăgăduit.
Aşadar, ironia şi umorul nu sunt văzute ca
atitudini separate, ci ca unele coexistente care se pot
impregna una în alta, precum şi conlucra, dar care se şi
hotărnicesc într-un fel în tăietura lor, îmbrăcându-se
într-o haină de îngăduinţă, de înţelegere. Cunoaşterea
pătrunzătoare a omului e în chip interesant pentru
teolog cea care „explică şi ironia şi iertarea românească”.
Ironia de care vorbeşte dovedeşte un ascuţit spirit de
observaţie şi o sesizare fină a oricărei trăsături care se
abate de la măsura potrivită, atestând o conştiinţă
lucidă ce străbate spre ce ar trebui să fie omul în profunzimile sale indefinite, dar care intuieşte, totodată,
manifestări alterate ale chipului său firesc. Ironia
fixează biciuit, în pleasnă, formele strâmbate pe care le
poate lua realitatea concretă a chipului de om. Dar
caracterizărilor ironice, chiar şi poreclelor, li se recunoaşte implicarea într-o lucrare pedagogică, li se
atribuie şi un rol de îndreptare, un efect restaurator al
firii atât în chip personal cât şi comunitar.
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Mărturisesc că m-a lămurit această prezentare
filocalică a ironiei, înrădăcinată în spaţiul propriu, pe
care am întâlnit-o la marele nostru teolog. Pe de o
parte, am înţeles că ironia e practicabilă şi pe trepte
elevate de spiritualitate, şi că nu e numaidecât culpabilă
şi o atitudine păcătoasă. Mai mult, am reţinut că
angajează şi o recunoaştere subţire a chipului propriu
al omului, în profunzimea sa, în raport de care de fapt
lecturează formele scâlciate ale manifestării sale atitudinale, comportamentale. Pe de altă parte, am constatat
integrarea ironiei între trăsăturile firii româneşti şi o
înţelegere a spiritualităţii creştine, nu după un fond
abstract, deztrupat, eterat, vaporos, ci după întruparea
sa în contextul rădăcinilor unui spaţiu propriu.
Astfel, îmbunătăţirea omului, chiar desăvârşirea
lui, se arată nedesprinsă de o întrupare contextuală, de
o modelizare, iconizare i-ar fi zis isihastul, înrădăcinată,
deci. S-a mai vorbit, de altfel, de curente spirituale
chiar în ortodoxie, după cum şi de existenţa în sânul
creştinismului răsăritean a unor modele spirituale,
precum cel sinaitic, atonit, slav, respectiv carpatin.
De modele, chiar de stringenta nevoie de modele, ce să
zic, se tot vorbeşte.
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G.M.: Modelul este rezultatul unei activităţi mentale
specifice, metodică sau spontană, numită modelare, prin
care un obiect, o funcţie, o structură, un proces sunt
reconstruite după anumite criterii, făcându-se abstracţie
de ceea ce s-ar aprecia, cazual, ca fiind neesenţial,
accidental, neimportant pentru modelator, astfel încât
să-i fie utilă cunoaşterea mai profundă a originalului.
De aceea, modelarea nu e copiere, nu-i plagiere,
nu-i mimare a originalului. În acest sens, a lua ca
model Constituţia belgiană, de pildă, nu înseamnă a o
traduce în limba română, mot a mot. Când Pasteur
recomandă tinerilor „Aveţi cultul oamenilor mari” se
referă la „Găsiţi-vă modele de oameni mari” în
comportamentul social, în ştiinţă, în artă, în politică
ş.a., făcând abstracţie de trăsăturile de caracter
negative, repulsive, accidentale etc ale acelora. Domnul
Trandafir a fost pentru Sadoveanu un model de
învăţător, pentru Culianu domnul Mircea Eliade a fost
un model de savant, pentru Galilei sistemul lui Copernic
a fost un model cosmologic, pentru Georgică taică-său
a fost un model de meseriaş. D-aia se spune, cred,
că o generaţie fără modele e o generaţie fără repere.
Îngăduie-mi, te rog, să nu intru în detalii tehnice
privitoare la formele modelării, la regulile şi operaţiile
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acesteia, la tipuri de modelare, că ar fi caraghios pentru
discuţia noastră amicală care, şi ea, pentru eficienţă,
urmează un model, adică nu-i alandala. Chiar dă-mi
voie să spun că numărul unu e un model abstract al
entităţilor îngrozitor de diverse, pe când cifra 1 e
modelul scriptemic european al numărului 1. Cifra 1
nu e copia numărului unu, eu nu-s copia nimănui. Pe
de altă parte, pui o problemă de discutat: Adam şi Eva
nu fură modele pentru nimeni, căci n-aveau pentru
cine, iar din clipa părăsirii Raiului iarăşi n-aveau a fi
modele „că în păcate m-a născut mama mea”, cum
zice careva. Plecaţi din Rai, cum scriu vechile texte,
perechea originară fu investită ea şi urmaşii ei cu
liberul arbitru, fac sau nu fac voia Domnului. Unde e
soarta? Nu-i. Herr Iohannis, ca să dau un exemplu de
creştin, domnul Băsescu, Constantinescu, Iliescu,
primarele din satul meu au posibilitatea alegerii, ce
treabă are Dumnezeu că au ales strâmb după Criteriile
Dumnezeieşti? Ei, aceştia, or fi având modele, da
habar n-am ce modele.
Pe când era Emmanuel, fiul meu, prin clasa a
VII-a doamna profă de limba şi literatura română
întrebă pe fiecare din clasă, plecând de la o lecţie
oarecare, n-o ştiu, ce model de personalitate are;
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o parte a râs stingherită, altă parte a zis că Eminescu
sau Sadoveanu sau..., iar fiu-miu a răspuns „tata”.
Profa a rămas descumpănită, clasa a izbucnit în râs,
Emmanuel a repetat senin „Tata e modelul meu”.
„De ce tocmai tatăl tău?” îl întrebă curioasă profa.
Emmanuel rămase pe gânduri ca într-un târziu să
explice „Aş vrea să fiu bărbat, soţ, tată şi intelectual ca
el”. Adevărul e că doamna profă habar n-avea de taicăsu, că la şedinţele cu părinţii se tot prezenta mama.
Mai apoi, profa mi-a relatat întâmplarea care,
drept să spui, m-a tulburat. Zilele trecute discutai cu
Emmanuel ajuns coşcogea studentul, de una de alta şi-l
iscodii că anume care e modelul lui de personalitate.
Zâmbi. „Tu”, îmi zise, „cu defectele şi calităţile tale, tu,
cu bunele şi relele tale”. Mă întristă răspunsul, pe
cuvânt. „Aş vrea eu să am defectele şi calităţile tale,
tocmai pencă aş vrea, aspir”, adăugă. Mare lucru să
aspire sau să nu aspire fiii la taţi-modele într-o lume
juvenilă în căutare de modele vii, perceptibile, cum se
zice. Asta – în legătură cu modelele tineretului
pesedist, liberal etc. Bănuiesc, fireşte, că tinerii lideri
pesedişti şi liberali nu avură ca modele de personalitate
taţii lor, decât dacă aceia fură altceva. Emmanuel, fiul
meu, n-are cum să fie lider de un fel sau altul, deoarece
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are ca model pe taicău-su, nu pe madama cutare, pe
Herr cutare ş.a.m.d.
Textul pare destul de trufaş, recunosc. Faptul că
Emmanuel mă ia de model nu tre să fie considerat
ceva absolut, întrucât a luat destulă distanţă de mine,
aşa cum şi eu de tata, de-o pildă, odată ce ne-am
conturat personalitatea şi ne-o tot reconfigurăm pe
parcursul vieţii, sub asalturile vremurilor şi vremuirilor,
chit că vrem, chit că nu vrem. Pe mine nu m-a întrebat
nimeni (nici eu nu m-am întrebat la ceas potrivit) ce
model de om mă strădui să fiu. Întors în trecutu-mi
nefalnic, hăt, înapoi, mi-amintesc voios că îl imitam pe
părintele Petrovanu, blândul, molcomul, iertătorul,
zâmbitorul, închinătorul, că mama exclama „Popă te
fac, Ghiţişor”. În adolescenţă şi studenţie mi-am luat
ca reper pe Nicolae Iorga, aşa cum şi atâta cât am
priceput din personalitatea aceluia de prin cărţi, dar
după 30 de ani reperul meu de personalitate deveni
academicianul Vasile Pavelcu, pe care l-am iubit şi l-am
admirat ca savant, ca bărbat, ca om de lume, ca soţ, da
adecvându-l la exigenţele mele, la vremurile în care mă
petreceam. Însă a lăsat urme adânci în credincioşia
mea părintele Petrovanu, academicianul Pavelcu şi-a
pus definitiv pecetea pe modul meu de dascăl, pe
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modul de a dialoga, pe stilul artistic de a convieţui,
cum Constantin Noica mi-a fost reper pe căile filosoficeşti, nefiind eu imitator al niciunuia din aceştia, fără
să mă despart de ei. Georgică, fiul lui Gică, zidarul din
Ciclova, şi-a măsurat personalitatea să fie măsura lu
taică-su, da în chip critic, model, da, şi-o fi zis, da nu
întrutotul ca tata. Ş-avea motive s-o facă. Nu curvar,
nu beţivan, ca tata, da iubitor de familie, de biserică, de
meserie, de cuvânt, ca el. Modelarea fiecăruia care-şi ia
repere e problemă grea de viaţă şi nu poate fi redusă la
asta sau la asta. Că, mă întreb, care le fură reperele de
viaţă ale cutărora, şir lung, băgaţi în afaceri politiceşti,
economiceşti, culturaliceşti, ei? E o temă de cercetare
ştiinţifică şi de reflecţie! Modelul de viaţă a lui
Steinhardt, al lui Herr, al comandantului de navă, al
academicianului Surdu, al madamei Udrea, al lui
Al.I.Cuza, al lui Henric VIII, al lui Petru Întâiul, al
vecinului meu, Timotei, al unchiului Petre, din Cârpiţii
Iaşului, al bulibaşei din Ciurea etc?
Şi iac-aşa, din una, din alta, ajung la modelul modelului de fiinţare, nu al atomului, nu al universului, nu
al biodiversităţii corporale, ci al omului de toate zilele,
în întregimea lui biopsihosocială, adică al unuia praxioaxiologic. Aici ne întâmpină „EU sunt Calea, Adevărul
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şi Viaţa”. Grea întâmpinare, primită în varia feluri de
cei cărora li se recomandă, li se cere, oamenilor. Ce
Petrovanu? Ce Iorga, Pavelcu sau Noica? „EU sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa”. Ce Henrici, Petre, Ludovici,
Einsteini, Hitleri, Sharoni, Darwini, Sun-ian-tseni,
imperatori sau Herri, califi, profeţi, problema e a Căii,
Adevărului şi Vieţii, care nu e nici o problemă, decât.
Aici e un joc îndeajuns de ghiduş să înveţe sau să
se zglobească, pur şi simplu, ori poate amândouă, cu
substantivul model şi verbul a modela. Textul mi-a
fost provocat, pe bune, de o discuţie cu fiu-miu, chiar
aşa cum am relatat-o şi m-a îndemnat ideea unui
anume tip de model, cel instructiv-educativ, unei specii
de acţiune modelatoare. Despre model şi modelare s-au
scris cărţi, studii şi articole foarte serioase că tocmai de
aia nu mă înşir şi încerc să nu repet. Mi se pare că
există modelări şi modele instinctuale în lumea pre şi
protoumane, există modele şi modelări ştiinţifice în
toate ştiinţele asupra cărora insistă Logica Inductivă şi
Metodologia, despre ele fac vorbire Etica, Pedagogia şi
Psihologia când se adâncesc în analizele formării personalităţii. Neîndoielnic, omiliile (scurtele cuvântări ale
preoţilor noştri ortodocşi) folosesc raţionamentele de
analogie, o seamă de figuri retorice construite cu
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modelele, tehnicile psiho-logice ale modelării întru
îndrumare şi curăţie a sufletelor. Spre deosebire de
modelele matematice, de pildă, modelele morale, religioase, artistice, juridice chiar, spontane şi elaborate, au
o componentă axiologică sine qua non conform cu
zisa – să placă, să intereseze, să educe. Tocmai datorită
acestei componente modelarea cu rezultatul ei cu tot –
modelul – conferă manipulării o forţă covârşitoare.
Când românii spun „bunăstare” au ca model occidentul
euroatlantic unde „curg râuri de lapte şi miere”, când
migratorii migrează o fac împinşi spontan de
construcţia mentală a unui model de „râuri cu lapte şi
miere” etc.

N: Îmi vine în minte un cunoscut psihiatru parizian, el
însuşi tată a trei fete, care constata că atunci când
suntem copii, deşi modele ne sunt şi părinţii şi dascălii
şi prietenii noştri, totuşi părinţii, nu doar pentru timpul
petrecut împreună, ci mai ales pentru importanţa lor
simbolică au influenţa modelatoare cea mai mare.
Constatarea sa era interesantă, însă, prin ceea ce
adăuga, şi anume că ceea ce învăţăm de la părinţi
despre fericire (era exemplu său) se induce prin com126

portamentele şi reacţiile personale ale părinţilor şi nu
atât se învaţă prin recomandările lor. Altfel spus, în
procesul de modelare al părinţilor comportamentul,
atitudinea şi reacţia lor personală pot avea efect mai
puternic formativ decât comandamentele, sfaturile şi
recomandările lor.
Aş zice că incidenţa cu varia modele şi modelizări este un dat al oricărui om apărut în existenţă, că
vrea că nu vrea, de conştientizează sau nu, ori o face,
după măsura trezirii conştiinţei, într-o măsură mai
mică ori mai mare. Se subînţelege că conştiinţa poate fi
şi adormită, neprezentă. Mă refer la conştiinţa chipului
de om, în sensul profund, viu, tainic, apofatic. În fond,
modelele şi modelările, cunoscute ori necunoscute,
sunt înscrise în ecuaţia existenţei unei vieţi, influenţând
într-un fel sau altul etape şi/sau variante ale rezolvării
ei, şi, de bună seamă, rezultatul final, ori mai bine zis,
deznodământul poveştii de viaţă. Într-un fel, cred că
modelele în viaţa fiecăruia sunt precum în sentinţa cu
omul care avea un bumerang şi nu putea scăpa de el.
Adică, implicarea modelelor în viaţa oricăruia este de-a
dreptul inevitabilă. Şi de vrei să scapi de modele, să le
îndepărtezi de la tine, să te îndepărtezi de ele, acestea
rămân. Propriu-zis chiar golul (metafizic/nirvanic) de
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model este o ascundere-neacceptare de model autentic
transcendet ce tinde să se (auto) instituie, (auto)
configureze şi (auto) propună ea însăşi ca un „model”
viabil.
Problema sau provocarea este că fiecare, la scară
şi măsură variabilă, de vrea ori de nu vrea, de ştie ori
nu ştie, este un model, relativ desigur, ce se transferă,
proiectează în întâlnirile pe care le are, în amprentele
pe care le pune în mediul său de viaţă, în contactele
sale, mijlocite sau nemijlocite. Omul nu poate abdica
în acest sens de la statutul său de model şi de la atitudinea sa modelatoare, implicită sau explicită, asupra
realităţii văzute ori nevăzute. Provocarea este una a
conştiinţei şi a responsabilităţii, a asumării unei inevitabile implicări în modelările reciproce, şi de fapt a
recuperării unui sens mai adânc al chipului modelării
spre care suntem atraşi ori spre care îi putem atrage pe
alţii, ceea ce reclamă descoperirea întâlnirilor fundamentale proprii Căii unei vieţi adevărate. L. Binswanger,
care combina psihoterapia cu idei existenţiale şi
fenomenologice, influenţat de Heidegger, Husserl şi
Buber, vorbea de asimilarea chipului celui iubit şi de
efectul transformator pe care îl determină, de o imaginare sau închipuire, nu fantezistă, nu iluzorie, ce
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încarcă configurând în sine pe cel iubit. Devine foarte
importantă, însă, identificarea acestui sine ce decalchiază alt sine întru sine.
Ocupându-se de Marsilio Ficino, de jocul ca
mister, de psiho-pneumatica iubirii, Culianu reţine că
la Ficino relaţiile de iubire şi ură provin dintr-o comparaţie profundă, dar complet inconştientă, între modelul
nostru lăuntric şi modelul extern reprezentat de
celălalt. Astfel, în cazul iubirii apare o corectare
lăuntrică a imaginii obiectului, întrucât funcţionează o
intenţie de armonizare cu aspiraţiile noastre ascunse, şi
se formează o imagine interioară a obiectului iubirii, care
este considerat însăşi obiectul adevărat al iubirii. În
acest sens, „iubim o imagine iconştientă impersonală,
nu o fiinţă alogenă”, punctează Culianu, care regăseşte
la Ficino o anticipare a lui Jung. De fapt, psihologia
empirică şi dinamică, atribuită lui Ficino, se ocupă de
mecanismele pneumo-fiziologice care conduc atât la
instaurarea fantasmei, întrucât obiectul real e proiectat
în oglinda fantasmagorică, cât şi la consecinţele, uneori
patologice, a luării în posesie, când iubitul nu îl iubeşte
pe cel iubitor. În cazul în care iubitul răspunde
iubitorului, Culianu remarcă faptul că cei doi vor trăi
dimpreună, unul în celălalt, adică „fiecare în fantasma
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pneumatică a celuilalt”, care îi cuprinde dinăuntru,
„printr-o nefirească consumpţie”. Regăsirea de sine
însuşi se realizează astfel prin dobândirea celuilalt, care
în sine nu conţine altceva decât imaginea celuilalt. O
imagine fantasmatică. O trăire fantasmatică. Un cerc
pneumatic care trece de la ochi la fantezie, de la
fantezie la memorie şi de la memorie la întregul corp.
O teorie a iubirii în care, ca pneumo-fantasmologie, ce
indică fuziunea fantasmei de origine aristotelică cu
pneumatologia stoico-neoplatonică, avem un obiect al
iubirii ca fantasmă care este înscrisă într-un cerc, zis
pneumatic, ce aboleşte şi confundă hotarele între interior şi exterior, corporal şi incorporal, dorinţă şi obiect
al dorinţei.
Părintele iubirii de frumuseţe româneşti, adică al
Filocaliei, insistă pe caracterul intersubiectiv personalist al acestor întâlniri modelatoare, ce niciodată nu
trebuie să reducă subiecţii, ca actanţi ai comuniunii, la
statutul de obiect, altfel zis, la un statut pasibil de acaparat, de supus, de dominat, de dobândit, de posedat.
Deci ne relevă un caracter eminament subiectiv şi
inter-subiectiv al iubirii, un caracter veşnic suveran al
subiectului, liber în dăruirea de sine, în care nu se
pierde, nu se confundă, nu se risipeşte, ci se împlineşte
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ca cineva unic prin altcineva, tot unic, urmând aşezarea
într-un chip perihoretic al unei reale întrepătrunderi şi
conlocuiri, legănări, reciproce, inter-personale. Transferul
de memorial în/prin aceste întâlniri comuniante este
unul ce are însă nevoie de înţelegerea sa după chipul
unui model antropologic care să ne descopere cine
este subiectul-persoana, sau ce nu este persoana; ceea
ce reclamă neidentificarea ei cu fantasma-pneumatică.
Antropologia iconică evidenţiată de moş-avva
Ghelasie, ce propune o modelizare iconică fiinţială şi
energetică – sufletul este chip treimic ca asemănarea
chipului lui Dumnezeu, iar energiile-corpul sunt
reflectarea chipului treimic al sufletului –, afirmă că o
persoană fiinţială poate trăi real, fără amestecare şi
pierdere de sine în altă persoană. Dar această reciprocă
trăire personal-fiinţială, într-o evidenţiere reciprocă, o
vede posibilă datorită chipului persoanei ca trifiinţialitate în sine, ce, prin duhul şi spiritul-limbajul său,
poate ieşi din sine şi poate intra în duhul şi spiritullimbajul altei persoane, pe care, totodată, le poate
primi în duhul şi spiritul-limbajul său. Este vorba de o
trăire fiinţial-personală şi nu de o trăire fantasmatică.
Este în chipul personal o centrare fiinţială, ce nu se
confundă cu „pneumatologia fantasmatică”, care, în
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raport de modelul antropologiei iconice, este de natură
energetică (subtilă), deci pseudo-pneumatică. Este de
fapt, în identificarea chipului fiinţial al persoanei, o
adâncire implicită chiar în taina iubirii. Se poate spune
chiar că e un alt chip al iubirii. Persoana ipostas-fiinţial
implică o capacitate de vedere directă şi un transfer de
memorial fiinţial nemijlocit, altul decât memorialul
înscris în cercul pneumo-fantasmatic.
Modelul antropologiei iconice şi al pneumatologiei sale este diferit de modelul pneumatologiei
(antropologice) stoico-neoplatonice. Aşa cum personalismul iconic cu centrul de prezenţă fiinţială ca fundament,
distinct de prezenţa energetică şi corporală, se deosebeşte de modelul personalismului existenţial, francez, a
lui Mounier, de pildă. Sau, aşa cum dialogul eu-tu, în
cheia lui Buber, este altceva decât dialogica interpersonală în chipul triadic al persoanei şi al trialogului
interpersonal eu-tu-el/EL. Şi nu doar altceva pentru că
avem numai doi agenţi, eu-tu, şi nu trei, eu-tu-el, ci
datorită înţelegerii şi experierii altfel şi a lui eu şi a lui
tu şi a lui el/EL, ca fiind chip-persoane. Ce înseamnă,
adică chip-persoană? Mai lesne ar fi poate să începem
prin a vedea lămurit ce nu este persoana. Nu aici, nu
acum. Deşi... Dar, perspectiva asta a personalismului
132

iconic e într-adevăr una de luat în consideraţie. Mă rog,
dacă vrem să vorbim cu adevărat despre om, despre
cine este el sau cine poate fi într-adevăr, şi nu gândim
că putem dormi liniştiţi fiindcă DUDO veghează,
protejează şi (ne) acoperă (cu) totul, iar acest personalism iconic, la care fu referirea, n-are de fapt nici o
noimă, e o prostie.

G.M.: „Prost”, „proastă” sunt foarte interesanţi. Din
fotografiile presei am ce alege, că anume ce mi se oferă.
Palpitant, incendiar, exploziv, detonant, fascinant.
Adresativul „Prostule!”, („Proasto”) descalificarea „E(şti) un prost (o proastă)” par cele mai puţin
zgrunţuroase forme de jignire a cuiva. Pluralul „Proşti,
(proaste)” e polisemantic, nu discut despre el. Lucrurile iau o turnură deja gravă când adjectivăm la singular
şi plural, cât priveşte persoane: bărbat prost, avocat
prost, judecător prost, politician prost, tâmplar prost,
dentist prost, sportiv prost (cu formele lor feminine).
Dar spunem şi despre obiecte: scaun prost, pod prost,
zid prost, poezie proastă, pictură proastă, discurs
prost, roman prost, emisiune TV proastă etc. ca faceri.
Ce e prostie la unii, e înţelepciune la alţii. Psihologia şi
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psihopatia nu tratează asemenea teme, fulgurante. Când
scriu despre cineva „Spune prostii” nu argumentez,
dar subînţelesul ar fi că se situează sub nivelul meu de
spunere, nu susţin prin asta că ar fi prost, ci, acoloatunci rosteşte prostii. În schimb, prostul (proasta) e
astfel, deoarece debitează numai prostii în orice
împrejurare. Am auzit despre un procuror că ar fi
prost, despre un politician, despre un soţ, despre un
copil că ar scoate pe gură prostii, dar n-am auzit că
instituţiile, organele statului, Parlamentul, familia ar fi
proaste într-acelaşi înţeles. Nimeni nu poate spune
precis care ar fi conţinutul cognitiv al acestui „prostul”,
dar sărim în sus dacă ni se adresează. Descalificant
moralcognitiv imprecis obiectiv, formele adjectivale ale
substantivului în discuţie împung texte feisbuchiste,
azi, cronici jurnalistice de când cu ele, cu sensul
infamării destinatarului, operei, gestului, conduitei.
Justiţia in actu nu reacţionează „Măi, de ce l-ai
făcut prost pe cutare?”, dar să nu cumva să-i strigi unui
poliţist, unui magistrat, unui medic, unui profesor
„Prostule!”, că nu garantez pe consecinţe. Mai ales
fiind în exerciţiul funcţiunii. Diplomatic ar fi
„prostănac(ă)”, erotic ar fi „prostuţ, prostuţă”, ca în
expresia super „Prostuţule, acolo (nu) se poate” sau în
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fotografiile feisbuchiste, subînţelese. Primii cinci
Preşedinţi ai statului România nu-s proşti, ferească
Natura, dar mai spun prostii înde ei, ca şi primarii,
oameni suntem, soţii înde ei, cuplaţii înde ei, e greu să
distingi, obiectiv între proşti şi neproşti. Că dacă
săltăm la treapta tâmpiţi, cretini şi idioţi, acolo e
limpede, am intrat în scalele riguroase ale psihologiei
patologice. Or, e foarte simplu şi foarte clar: proşti,
prostie. E simplu, nu-i aşa? Fiţi atenţi, cetăţeni, întracest stat de drept democratic, la distincţia între prost,
tâmpit, idiot şi cretin. Nu-i de joacă, oameni buni...
De multă vreme chitesc în fel şi chip să scriu
ceva despre sloganuri. „Repetă-i de o mie de ori cuiva
că e prost şi va sfârşi să creadă că e prost!” e o descoperire ideologică genială şi nu cred s-o fi inventat
experţii moderni (?). Sloganurile au pătruns în viaţa
mea de pe când aveam vreo zece ani, prin intermediul
radioului şi al lozincilor şi mă bombardează până azi,
scrijelindu-mi mintea şi îmbâcsindu-mi sufletul. Ele nu
explică nimic, nu lămuresc nimic, ci îndeamnă să
cumperi produsul, chiar dacă n-ai nevoie de el; prin
repetiţie obsesivă te fac să-l cumperi, chiar dacă nu
crezi, sfârşeşti prin a crede. Prin slogane bine potrivite
prietenul îţi devine duşman de moarte, duşmanul îţi
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devine prieten, faci ceea ce nu trebuie să faci şi nu faci
ceea ce trebuie să faci, dacă o ai, îţi schimbi opţiunea;
sloganurile întunecă raţiunea, bulversează sentimentele, faţă cu ele începi prin a zâmbi şi sfârşeşti prin a
zbiera confirmativ. Meseriaşă treabă!
Păi? „Noi muncim, nu gândim!” ţipau femeile
acelea înghesuite în camioanele care rulau încet pe
Calea Victoriei în 1990; „Plecaţi din ţară că mai bine e
afară!”, „Apuretin te scapă de chin”, „Corupţia
ucide!”, „DNA, nu uita, România e a ta!”, „Nu ne
vindem Ţara”, „Vrem spitale, nu catedrale!”, „Vrem o
ţară ca afară!” etc., etc., etc. Sloganuri comerciale,
politice, antiştiinţifice, antireligioase, antinaţionaliste,
împotriva a orice serveşte unui scop ştiut numai de
manipulatorii care se bizuie pe banalul „Repetă de o
mie de ori unui om inteligent că e cretin şi va sfârşi să
accepte că e cretin”. Sloganurile inventează trebuinţe şi
netrebuinţe, sentimente şi resentimente, iar destinatarii
cad în capcanele lor abil construite terminând ca şi
cum ar fi de-a-devăratelea descoperiri ale lor, propriul
lor, ca în sloganul „Gândeşte liber!”. Nimeni nu s-a
obosit să explice anume ce înseamnă „Gândeşte
liber!”, dar destinatarii confirmă „Da, da, tre să gândim
liberi”. Prin slogan ni se făureşte altă lume, lumea lui
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„ca şi cum”, agricultura ţărănească nu e bună tre să
facem ecoagricultură, şcoala românească nu e bună, tre
să ne dăm pruncii dincolo sau s-o modernizăm pe
tipare de împrumut, industria e o grămadă de fiare
vechi, fără bănci şi investitori ducem viaţă de trântori
etc., etc., etc. Meseriaşă treabă!!

N: Îmi vine în minte acea zicere celebră a lui Nae
Ionescu, rostită cam acum un secol la Berlin, la masa
de după susţinerea tezei sale de doctorat, cum că, spre
deosebire de toate satele din lume, inclusiv cele din
Germania, în care există un personaj, recunoscut şi
cinstit ca o instituţie, numit „înţeleptul satului”, la noi,
în satele româneşti, există un alt personaj, pe care toţi
îl recunosc, îl ştiu şi numesc „prostul satului”. Tâlcul şi
ironic şi cu umor, la fel de cunoscut al acestei sentinţe,
e că, la alte popoare, „înţeleptul satului” e uşor de ales,
fiindcă nu sunt mulţi candidaţi, în vreme ce, la români,
e mult mai greu să stabileşti cine este înţeleptul satului,
fiindcă sunt mai mulţi înscrişi la această titulatură;
aşadar, e mult mai uşor să stabileşti cine este „prostul
satului”, întrucât nu sunt mulţi dintre cei pregătiţi
pentru această funcţie.
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Ar veni că, deşi îţi poate ieşi în faţă, mă rog, te
poate întâmpina, cândva, „prostul satului”, acesta nu
trebuie să te înşele cum că, deşi e cineva, ar fi şi reprezentativ, ori relevant normativ, statistic pentru comunitate. Nu e un lider, nici măcar informal, să ne înţelegem, din perspectiva celei care îl consacră şi îl numi
astfel, al comunităţii vorbesc. Că el se poate închipui şi
astfel, e dreptul lui. Ar fi chiar şi uşor nedrept să fie
consacrat de o funcţie rezonantă şi să nu caute nici un
beneficiu dintr-nsa. Toţi o fac, să fim serioşi. Că ar fi şi
fudul, şi? Într-un fel şi fudulia dacă e o adăugire ̶ adică
nu e doar cum e, ci „e şi fudul” ̶ e un plus, nu un
minus. Nu e un scăzământ. Şi dacă simţea el că „nu era
destul” cum era? E rău? Dorinţa de mai mult, ori de
împlinire, să-i zic, nu e oare în fiecare? E a noastră a
oamenilor. Să fim sinceri! Deci, hotărât lucru că ceea
ce se adaugă nu e un scăzământ. Ce poate fi? O depăşire de sine, poate, un plus de bărbăţie sau chiar o
creştere a stimei de sine. Strică? Cui? Păi, de ce fudulia
nu ar creşte stima de sine să ne spună specialiştii, că ei
ştiu. Multe ştiu. Dar să ni le mai spună şi nouă, frate!
Nu doar ei între ei să-şi facă comunicări. Şi noi? Nu
suntem oameni liberi şi noi? Liberi nu sunt şi ei? Până
când să stai cu gâtul proţap? Dacă ştii, spune, frate! Nu
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te ascunde! Că elită, că limbaj, că nu ştiu ce, să vă
pieptene. Cer scuze pentru revoltă. Dar dacă nu mai
ştii încotro? Păi unde să mai apuce omul, săracul. Şi de
unde? Uneori aduc omul la disperare. Păi, faci tu nene
centre de informare turistică prin comune şi sate, pe la
ţară, cu bani europeni, ca să ce? Păi fă nişte centre de
lămurire a omului, domne! Că nevoie e. Şi ce nevoie!...
Ehe!... Sigure. Cinstite. Deschise zi şi noapte. Să nu se
umble cu fofârlica şi pe-acolo. Adică, la centru, ce-ţi
spune să nu mai ai dubii, fiindcă primeşti ca din mâna
specialistului. E ca gogoaşa caldă, nu ca cioara de pe
gard. Să meargă omul, zic, când are câte o nelămurire,
câte o nevoie de o explicaţie, de ceva, să meargă direct
la centrul de lămurire. Şi dacă vine cu mai multe cărări,
în cap, că, de, e om, să plece întremat pe picioarele lui
cu una, mă rog, pe una. Una şi bună. De cărare vorbesc. Iar centrele de informare turistică, m-am gândit
şi la asta (!), să le ducă nene acolo de unde pot veni
turiştii, adică în Europa largă, şi nu aici unde vin ei,
adică turiştii. Adică să se informeze mai întâi dumnealor, că despre asta este vorba. Nu pleci de turist
zăbăuc, vodă prin lobodă, fără să ştii unde te duci şi de
ce, că îţi spune, vezi Doamne, centrul de informare
turistică de la Malu sau Zăvoi, când dai de el, de ce ai
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plecat de acasă. Aia cu vezi tu la faţa locului nu mai
merge. Suntem pe alt val de civilizaţie neică şi e altă
vreme. De surfing. Sigur că de văzut vezi. Că de-aia ai
ochi. Dar trebuie să ştii dinainte dacă vrei sau nu vrei
să vezi şi ce anume, cu ochii tăi. Şi dacă ar fi să mute
aceste centre de informare turistică în Europa, oriunde,
loc este, aş propune, poate m-o auzi cineva, să îi informeze totuşi pe vizitatorii europeni, direct fără ocolişuri, cum e la noi şi cu paradigma, şi cu „prostul
satului”. Nu de alta, dar poate dau de el, ori îi
întâmpină în vreo călătorie. Ceea ce, la urma urmei,
nici nu e chiar rău. Oricum, de găsit nu-i greu, îşi face
de lucru şi când n-are. Să le spună, să-i prevină, deci,
centrul de informare că e vorba doar de „prostul
satului”, şi, ca atare, să nu-l confunde cu satul, tot. Şi
încă ceva. Acolo unde nu mai este satul să nu îl caute
că nu mai e. Cum cine? Cât despre centrele de lămurire, de-ar fi, ce bine-ar fi, şi-acum m-aş duce la unul
mai de-aproape să mă lămurească. Să-mi dea el,
centrul, lămurirea, răspunsul. De ce au făcut totuşi
aceste centre de informare turistică pe la noi pe la sate?
Nu cumva vor să ne facă turişti? Sau poate suntem şi
nu ştim? Turişti străini în propria ţară...!? E o prostie.
Chiar să vezi ce vrei să nu vezi. E peste poate.
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Cer scuze, dar mi-a spus cineva că în democraţia
participativă nu trebuie să rămână careva nevorbit ori
nebăgat în seamă, măcar pe considerentul că e om. Aşa
încât strâmtorat de şocul viitorului, de puterea în
mişcare, de al treilea val, de ciocnirea civilizaţiilor, de,
ce să mai zic, crearea chiar a unei noi civilizaţii, aş mai
pune o problemă care, să-mi fie cu iertare, mă
frământă. Nu ar fi bine, mă întreb, să ne cunoaştem
mai întâi mai bine unii pe alţii, civilizaţie cu civilizaţie,
cultură cu cultură? Nu ar fi omeneşte şi cuminte, adică,
şi practic, ca „înţeleptul satului” lor să se cunoască
totuşi odată şi odată cu „prostul satului” nostru? De ce
şi pentru ce să mai aştepte ei? Până când? Iar ca să se
cunoască nu e oare bine, mă gândesc, să se şi întâlnească şi ei faţă către faţă? De-aia, ca să fim mai
concreţi, şi ca să nu vorbim fără să făptuim, aş propune ca cineva cu iniţiativă, cu pricepere, chiar o mână
forte să pună mână de la mână să organizeze cumva o
masă rotundă, un forum ceva, la care să nu fie invitat
doar „înţeleptul satului” (lor) şi „prostul satului”
(nostru), ci să vină şi proştii satului (lor), cei mulţi,
precum şi înţelepţii satului (nostru), cei mulţi. Proştii
satului (lor) ar putea vorbi şi ei, pe secţiuni desigur,
organizat, cu „prostul satului” (nostru), aşa cum şi
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„înţelepţii satului” (nostru) ar putea dialoga cu
„înţeleptul satului” (lor).
Şi uite aşa, dintr-o dată, neaşteptat, te cuprinde o
bucurie de-a dreptul democratică doar fiindcă ştii că
pot fi mai mulţi înţelepţi în satul tău. Numai ei puteau
să aleagă şi să desemneze „prostul satului” ca reprezentativ. Nu pentru ei, pentru înţelepţi, nici pentru sat,
reprezentativ, ci pentru o mentalitate de tipul spiritus
loci.

G.M.: Singurul care-mi spunea în faţă „Eşti un prost!”
era tata. Cum să-i replici tatălui, tu, doctor în filosofie,
cu studii publicate, coşcogea lector universitar, că? Era
tata, chit că avea patru clase, era tata! În sinea-mi mă
socoteam foarte inteligent, foarte cult, foarte profund
că auzeam în jur laude, măi, MIHAI aista e foarte
inteligent, foarte profund şi foarte cult, bravo! Doar
tata făcea opinie separată „Eşti un prost!”; simplu şi
incontestabil, tata nu poate fi contrazis, trăiam o
dilemă, un paradox, ca să zic aşa, oricum le ştiam pe
toate sau, mă rog, aproape pe toate, n-aveam dubii, cel
puţin în cercul în care mă-nvârteam.
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Pe vremea aceea eram colaboratorul apropiat al
unui straşnic intelectual, academicianul Vasile Pavelcu,
psihologul, filosoful şi logicianul în faţa căruia nu sufla
nimeni şi avea de ce să nu sufle. Că de ce m-a ales
tocmai pe mine să-i fiu colaborator n-aş putea spune,
dar m-a ales şi îi sunt dator cu multe din ceea ce ştiu
azi. Am şi eu un merit: am acceptat şi am nutrit această
colaborare preţ de două decenii – bine, tânăra generaţie nu ştie ce reprezintă opera lui Vasile Pavelcu –, şi
mă invită, pe vremea aceea, bătrânul academician să
particip la o conferinţă a lui în aula Facultăţii de
medicină generală, fireşte, la Iaşi. În amfiteatru lume
multă, multă, studenţime medicinistă, cadre didactice
mediciniste, că, orişicum, conferenţia academicianul
Vasile Pavelcu. Nu-mi amintesc despre ce vorbi
magistrul meu, ci-mi revine în minte finalul, pe care
l-am mai povestit. După conferinţă urmară întrebări
mediciniste, fireşte, dar deodată careva din amfiteatru
întrebă „Tovarăşe academician, ce este fericirea?”.
Întrebare aparent ca nuca-n perete, căci un medicinist
ar avea asemenea preocupări de mirare. În amfiteatru
se aşternu liniştea, chiar foarte ciudată. Parcă-l văd,
bătrânul Vasile Pavelcu, ochii lui albaştri, zâmbetul
de-o blândeţe dezarmantă, tăcu, „Hm, nu ştiu ce-i
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fericirea”, răspunse. „N-am definiţie”, răspunse.
Continuarea nu mai contează, dar o tot rememorez cu
urările acestea clare şi distincte pe feisbuc şi nu numai
„Paşte fericit”. Bătrânul academician nu ştia a răspunde
„Ce este fericirea”, cum altfel nici Petre Andrei, cum
nici tata, cum nici eu, primitorul de urări „Paşte
fericit!”. Pe vremea aceea nu se puteau invoca amfiteatrelor „Fericirile” rostite de Hristosul Iisus mulţimii.
Cred că, potrivită zilelor noastre, e ultima fericire.
Zguduitoare.
„Fericiţi veţi fi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor
zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru Mine”.
Este a noua fericire rostită în faţa mulţimii de către
Iisus Hristos (Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu,
Proorocul, Profetul, Fiul dulgherului). Am citit şi am
ascultat de mii de ori această „Fericire” cum, sunt
sigur, fiecare, indiferent de opţiunea religioasă, de
încredinţare morală, politică, juridică, ştiinţifică, indiferent de sârguinţa cu care v-aţi practicat principiile. La
sfârşitul deceniului trei din secolul unu era noastră
Iisus Hristos a rostit aceste cuvinte prevestitoare
întrutotul realizate în următoarele 20 de veacuri de
civilizaţie de pe întreaga planetă. Creştinilor, avertizează Iisus Hristosul, veţi fi ocărâţi, (luaţi peste picior,
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batjocoriţi, persiflaţi, înjuraţi, despuiaţi de bunuri),
prigoniţi, (alungaţi de pe pământurile voastre, asupriţi,
zvârliţi în lagăre şi închisori, executaţi cu sabia, cu
toporul, cu puşca, cu mitraliera, cu tunul, vi se vor
dărâma lăcaşele de rugăciune, arde cărţile), vor zice tot
cuvântul rău împotriva voastră, (că sunteţi handicapaţi,
proşti, rudimentari, primitivi, inculţi, dogmatici, fundamentalişti, fanatici, criminali, asasini, drogaţi, perverşi),
minţind pentru Mine (că sunt o invenţie, că nu exist,
că nu-s Fiul lui Dumnezeu, că-s fondatorul comunismului, că-s un tâlhar, c-am lăsat sute de profeţi
mincinoşi pentru secolele următoare etc). „Fericirile”
au fost publicate în anul 54 e.n. în forma în care le
citim şi azi. Ce nu s-a împlinit riguros din această a
noua fericire, veac după veac, deceniu după deceniu,
an după an pe toate meridianele şi paralelele planetei?
Inclusiv în Patria noastră? Inclusiv în ultimii 27 de ani?
Şi Iisus Hristos este răstignit în fiece zi în presa scrisă
şi vorbită.
Drept spun, nici în satele înşirate în lunca
Prutului, baştina mea, nici în satele cărăşene dimprejurul Oraviţei, bătutu-le-am îndeajuns, din vocabularul
ţeranilor nu face parte cuvântul fericire. Uite, aşa,
neamurilor şi megieşilor, de toate vârstele, nu le era la
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îndemână rostitul că cât ar fi de fericiţi, din varia
motive, în varia de situaţii. Acest cuvânt l-am auzit de
mii de ori în biserica parohiei noastre, când se cântau
„Fericirile”, dar l-am ignorat pentru că nu-l înţelegeam.
Am cetit în tot felul de cărţi despre fericire, texte mai
mult sau mai puţin lămuritoare, mă cufundai în
sinea-mi iscodind, îndrăznii să şi întreb sociologi,
psihologi, gânditori profunzi, în opinia mea, apoi iarăşi
îmi cercetai inima şi mintea cu mintea şi inima,
slobozindu-mă de judecăţi şi prejudecăţi, zădarnic.
Fericirea nu ţine de clipă, e prima mea constatare, ea
fiind o stare dată de repere absolute, care-or fi acelea?
Nu vreau să mă înşel şi să fiu înşelat crezând în fulguraţii, cum scria un priceput de prin secolul XVIII, până
a nu mă adânci în acea fascinantă mărturisire numită
„Jurnalul fericirii”. Dar, fericirea nu-i ceva detectabil
prin raţionamente ipotetico-deductive, ea pur şi simplu
împle spiritul, iar spiritul e transcorporal, adică nu-i
produsul secreţiei cutărei glande. Eu nu vreau să fiu
fericit aici-acum, ar fi o mizerie a lenei mele, că cum să
fiu fericit că ucid, că înşel, că distrug, că jefuiesc,
vreme cât lăuntricitatea mea e disfuncţională, tot atâta
vreme fericirea nu-şi are sens. Care sens? Unde sens?
Cum sens? În sâmbăta dinaintea Învierii doi bărbaţi
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discutau aprins că când are loc Învierea: Ieri? Alaltăieri
? Mâine? Şi mi se adresară: „Nene, când e cu
Învierea?” Mă gândii, mă tot gândii şi am răspuns „De
Crăciun”. „A-ha!”, exclamară. „Păi, vezi? Atunci vom
fi fericiţi”. „Da, Crăciunul a trecut”, precizai. „Nu-i
nimic, vom fi fericiţi la celălalt Crăciun”...

N: Cu fericirea, şi mie îmi pare că e şi simplu şi
complicat de aflat, că cine, că ce şi cum, nu oricum, că
acum ori când, nicicând, că aici, dincolo ori mai încolo,
poate. La o primă şi frântă constatare, nepotrivnică
pluralismului democratic (sic !), se poate zice că sunt
mai multe fericiri, nu doar una, şi că sunt proprii nu
unui, ci mai multor fericiţi, care-or fi, când. Altfel zis,
ar fi o pluralitate a fericirilor şi o multitudine a fericiţilor, în raport de o fericire ori alta, sau a fericirilor
strânse buchet, deci, luate dimpreună. Oricum, câţi
fericiţi, cel puţin tot atâtea fericiri, mă gândesc, de le
raportăm pe acestea la cei fericiţi, ca fericiri ale
fericiţilor, zic. Însă, dacă mai multe fericiri trec sau
petrec, succesiv sau concomitent, în acelaşi fericit, ceea
ce te poate duce cu gândul la policromia fericirilor, nu
la monocromia lor, aceasta face ca situaţia în raportul
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fericirilor oglindite de către cei fericiţi să se complice.
În fond, fericirea celui blând e aceeaşi cu fericirea celui
milostiv ori cu fericirea celui curat cu inima sau cu
fericirea celui ce plânge ş.a.? Sau altfel. Fericirea
acestuia blând, cu numele şi chipul său, este altfel decât
fericirea celuilalt blând, cu numele şi chipul său, deşi
sunt şi vor fi moştenitori ai aceluiaşi pământ? Un grup,
un popor, o naţiune mai fericit(ă) decât alta sau/şi
altfel fericit(ă) decât alta? Cum că mai fericită o naţiune
decât alta ar fi, unii deja au stabilit, şi nu doar că ar
putea fi, ci chiar au realizat un clasament. Ca de obicei,
noi mai în spate, mai la urmă. Ne rămâne să aşteptăm,
cuminţi, şi să nu ne pierdem răbdarea, nici nădejdea,
fiindcă e doar o chestiune de timp până cei din urmă
vor fi cei dintâi. Iar dacă şi timpul se va sfârşi, vom
vedea. O să vadă ei atunci clasamentul nostru. Li-l
vom arăta!
Într-un volum încadrat în categoria psihologiei
practice am citit că un renumit medic psihiatru şi
psihoterapeut parizian, aflând cum că Danemarca ar fi
naţiunea cu oamenii cei mai fericiţi se hotărî, pentru a
fi părtaş la această fericire daneză în actul ei, să
petreacă o vacanţă, împreună cu cei trei copii ai săi, în
acest ţinut al făgăduinţei fericirii nepromise, dar de
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bună seamă atinse. La întoarcerea din această călătorie,
extrase şi reţinu, ca pentru sine, dar nu numai, din
reţeta fericirii daneze trei elemente practice: să
mănânce peşte, să meargă cu bicicleta şi să vorbească
mai mult cu vecinii de cartier. M-am întrebat, dacă ar fi
fost să călătoresc în Danemarca, dacă aş fi extras din
reţeta fericirii daneze tot aceste trei elemente, sau
poate mai puţine ori mai multe, sau poate nici unul.
Dar dacă m-aş fi îndoit de fericirea lor? Se poate, oare?
Sau dacă fericirea mea survine poate din altceva/
altcineva decât a lor şi poate o fi şi alta/altfel decât a
lor? Mai ştii, poţi să ştii... Mulţi zic că trăim vremuri
tulburi. Ce or fi alea „vremuri tulburi”? În fond,
recunosc, sunt şi eu oarecum nedumerit, descumpănit,
fiindcă acea sintagmă „nici o masă fără peşte” scrisă cu
polistiren colorat pe pereţii alimentărilor comuniste,
nu ştiu acum dacă nu a fost desprinsă de fapt dintr-o
reţetă a fericirii, fiind ea, pentru vizitatorii alimentarelor, un subtil dar autentic îndemn la fericire. Că în
loc de negăsitul peşte, pe rafturi aflai mai degrabă, şi
asta numai într-o vreme, creveţi vietnamezi, devine un
fapt secundar, mai contează? Vorbim de fericire, totuşi.
Şi chiar, se ştie, mergeau cu bere. Nu, daneză!
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Psihiatrul şi psihoterapeutul parizian, specialist
în probleme de anxietate şi depresie, abilitat în
domeniul de prevenire a recidivelor, apreciat ca lider al
terapiilor comportamentale şi cognitive, şi ca unul
dintre primii care, în Franţa, a introdus în psihoterapie
meditaţia, este Christophe André, cel care a alcătuit,
printre altele, un volum despre cum să îţi construieşti
fericirea, altul despre arta fericirii în 25 de lecţii pentru
a trăi fericiţi, sau altul, încununat, în 2007, cu Prix
Psychologies-Fnac: Imperfecţi, liberi şi fericiţi – practici ale
stimei de sine. Şi mai recent apăru încă o lucrare, care ne
previne să nu uităm să fim fericiţi, alcătuită ca un
„abecedar de psihologie pozitivă”. Abecedarul se
derulează interesant – de la A(stăzi), la B(unăvoinţă), la
C(omparaţii), la D(ar), la E(fort)...la... la R(espiră), la
S(avura)...la V(irtute), până la Z(en) – într-un orizont al
unei psihologii pozitive care încearcă să propună, întrun sens mai spiritualizat, nu doar căi de rezistenţă faţă
de personalităţile toxice şi modalităţi de gestionare a
cazurilor pierdute, ci şi un ghid psihologic pentru viaţa
cotidiană, care include şi căutarea înţelepciunii şi
învăţarea serenităţii, dar şi practica, constantă, a meditaţiei pentru a afla cum se poate (re)trăi de fapt în
deplină conştiinţă. În această abordare a psihologiei
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pozitive, care nu se vrea identificabilă cu gândirea
pozitivă, cu himerica autosugestionare că existenţa e
fără potrivnicie şi necaz, regăsim expuse, prin intermediul unor întâmplări şi povestiri, experienţe de
vieţuire concretă, reală, nu ideală, în care pot fi recunoscute urme de păşiri care se îndreaptă spre atingerea
unui ceva nestatic ce se cheamă, pentru cine nu-l
cunoaşte, echilibru interior.
De altfel, psihologia pozitivă, ce nu se vrea doar
una închisă în sfaturi pozitive, de tipul „luaţi partea
bună a vieţii” şi „gândiţi pozitiv”, mută accentul de pe
ceea ce ştiu pe ceea ce trebuie să fac, încercând astfel o
trecere de la a fi gânditor şi comentator al fericirii la a
fi practicant şi făuritor, actant al ei. Adaugă, astfel, ca
ingrediente efortul, nu oarecare, ci unul adecvat,
strategic orientat, pentru a surprinde şi menţine vie,
prezentă, fericirea pe durata întregii existenţe. Dar
adaugă şi perseverenţa, întrucât calea spre fericire şi
prezervarea ei nu implică întotdeauna realizări instantanee, imediate, „pere mălăieţe”, ci implică schimbări
progresive, care presupun sporirea acuităţii pentru
situaţiile agreabile şi subţierea sensibilităţii pentru
asimilarea şi păstrarea momentelor bune ale vieţii.
Logica frânghiei, a împletirii firelor care dimpreună
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sporesc şi întăresc puterea frânghiei, este asumată în
modelul psihologiei pozitive – unul al eforturilor
asociate, conjugate şi orientate, în strategii eficiente, în
direcţia schimbării şi a transformării de sine şi de
mediu – care ne propune o varietate de exerciţii specifice, proprii, ce corespund unei diversităţi de calităţi,
optimism, încredere, recunoştinţă, ce trebuie cultivate
pentru o viaţă fericită.
Însă, această fericire căutată, neartificială, reală,
lucidă şi înrădăcinată, nu e identificată cu un paravan
care nu ia în considerare ostilitatea, adversitatea, ci e
una care e chemată să se ofere ca un suport şi ca un
mod de a face ca ea, fericirea, să străbată luminos prin
orele neclare, confuze, ale vieţii noastre, şi să se străvadă printre umbrele, apăsătoare sau grele, conturate
sau estompate, difuze, evanescente, ce rulează în filmul
aceleiaşi vieţi. În orice caz, psihologia pozitivă, care se
detaşează de viziunea negativă a lui J. Renard („fericirea noastră este doar tăcerea nefericirii noastre”) spre
a se apropia de cea a lui P. Claudel („fericirea nu este
scopul vieţii, ci un mod de viaţă”), deşi vizează
fericirea, individuală şi colectivă, declară că nu are ca
scop să ne împiedice în totalitate să fim nefericiţi.
Deci, lasă un loc şi nefericirii.
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Christophe André dezvăluie subtil, la începutul
Abecedarului fericirii, că singurul cuvânt, dacă ar fi doar
unul, pentru a vorbi despre fericire, despre esenţa sa
imprevizibilă şi complexă, nu ar trebui să fie decât
celebrul ASTĂZI. Nu aleator aminteşte psihiatrul un
teolog jansenist care indică „un viitor ce se descarcă în
trecut prin prezent” şi situează prezentul între două
abisuri, trecutul respectiv viitorul, pentru a fixa fericirea ca pe una ce, deşi nu împiedică prezenţa acestor
abisuri, ne poate totuşi extrage din contemplarea lor,
făcându-ne să contemplăm şi altceva: viaţa, iubirea,
frumuseţea. Însă, acest ASTĂZI reclamă de bună
seamă Prezentul şi mai ales şi, mai întâi, aş zice
Prezenţa. Dar nici raportul Prezenţei cu Prezentul nu e
chiar aşa simplu cum ar părea să fie, cum nici cu
Prezenţa ca atare nu e chiar de glumă, fiindcă Prezenţa
te cam dă în vileag cât eşti şi cât nu eşti... prezent.
Nu aş trece cu vederea şi verificarea de suntem
(sau nu) pe drumul cel bun al fericirii, verificare care,
după Christophe André, ţine de constatarea că ne
regăsim (sau nu) nefocalizaţi pe noi înşine, ci pe lumea
înconjurătoare, că ne aflăm (sau nu) într-o revenire
neîncetată la „prezenţa în prezent”, îndepărtând
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ruminaţiile şi neliniştile noastre, sau că suntem (sau nu)
angajaţi în cultivarea emoţiilor pozitive.
Succint spus, din lăuntrul acestei pozitive psihologii, bazată pe un triptic – este o convingere, o ştiinţă,
o practică –, a trăi fericit nu este un demers realizabil
în afara prezentului, a apropierii de natură şi a legăturii
generoase cu semenii, fiindcă se prezumă şi se acceptă
că suntem legaţi de întreaga omenire şi fericirea survine prin întâlnire-dăruire – dăruieşte şi nu păstra
decât fericirea de a fi dat, îndeamnă şi Christophe
André, care crede că avem de câştigat cu toţii dacă şi
alţii sunt fericiţi. Psihiatrul francez se arată încredinţat
de faptul că oamenii cu cât sunt mai fericiţi, cu atât
este mai binefăcător să-i frecventezi, şi cu atât mai plăcută devine atunci trăirea în această lume, dimpreună.
În raport de această fericire iradiantă, contagioasă,
împărtăşibilă am reţinut şi gândul psihiatrului parizian
că poate calea cea mai uşoară şi mai odihnitoare de a fi
fericit este aceea de a fi în preajma omului fericit.
Simplu ar părea, s-ar zice, dacă nu ar putea fi
uneori şi nefericit de complicat să-l găsim pe acest om
fericit, care-o fi, să-l recunoaştem, să-l identificăm, să
ni-l apropriem ca pe un purtător al fericirii, nu
efemere, nu fulgurante. Nu aş greşi, nici de aş sugera
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chiar să-l căutăm pe omul fericit, dacă întâlnirea cu el,
e de acceptat, cred, e o cale mai uşoară de a atinge
fericirea. Aş greşi poate dacă aş spune să se înceapă
căutarea mâine, cândva şi nu astăzi. Pieziş, însă, mă
întreb dacă astăzi-ul omului fericit nu (pe)trece în
astăzi-ul nostru în chipul celebrării, al sărbătorii? Ce
vreau să spun? Că un însemn distinctiv, un indiciu al
omului fericit e neîndoielnic, cred, sărbătoarea. Sau,
mă rog, sărbătorirea, celebrarea. Nu încerc să argumentez de ce. Nici nu ştiu dacă aş fi în stare ori dacă
argumentele ar fi potrivite şi pe măsură, convingătoare.
La urma urmei nici nu trebuie să cădem în capcana de
a căuta argumentare oricând pentru orice. Aşa cred.
De altfel, omului credincios îmi pare că îi e chiar mai
lesne să afle omul fericit, anume cine ar fi, de are
la-ndemână un sinaxar, un calendar creştin. Se subînţelege, fără a insista, că, în sens creştin, sfinţenia e o cunună a fericirilor, a sărbătoririi. Sigur, se ştie, sărbătoarea e
în fondul ei profund celebrantă, ritualică, liturgică.
De aceea, regăsirea fericirii este şi o cale
liturgică, sau, mai ales liturgică, pentru că este, eminamente, o celebrare a dăruirii şi a împărtăşirii ce,
cununând într-un Trup Euharistic, uneşte înveşnicind
Prezenţe în Prezent, ASTĂZI. Este de conştientizat şi
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de aflat transferul, infuzia, de fericire asimilată pe
această cale a (pe)trecerii liturgice, ce ne situează, prin
actul nostru de prezenţă, în proximitatea comuniantă a
celor întru adevăr fericiţi. În acest sens, calea liturgică
este poate cea mai uşoară şi mai odihnitoare cale de
asimilare a fericirii prin frecventarea-învecinarea celor
fericiţi; cale ce nu exclude efortul şi perseverenţa – în
altfel zis, dăruirea-jertfa – actului prezenţei personale
în prezentul liturgic, care încununează veşnicia cu timpul,
ASTĂZI. Însă, chipul liturgicului este propriu-zis şi în
mod fundamental descoperire a chipului hristic, ceea
ce conturează chipul liturgic ca fiind, în fond, o icoană
a prezenţei euharistice, o prezenţă iconică. Abecedarul
fericirii prezenţei euharistice se învaţă şi se asimilează
astfel urmând Calea de la Alfa la Omega – Hristos, şi
nu parcurgând Abecedarul fericirii de la A la Z(en), în
linia psihologiei pozitive, ce pare aşezată, cufundată ori
ieşită, din budism. Chestiunea fericirii, în sensul ei
experienţial-trăitor, este de nedecupat de cea a fericitului, nu zic prea, în care se regăseşte prezentă, desigur.
Vreau să zic că fericirea are unicitatea ei în chipul
fiecărui fericit, în raport de chipul prezenţei sale. Aşa
cum am vrut să zic, nu ştiu dacă m-am făcut înţeles, că
prezenţa iconică ca prezenţă euharistică nu e totuna cu
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prezenţa psihologiei pozitive ori budiste; aşa cum, poate
se-nţelege, deşi pare complicat, că nici rugăciunea nu e
totuna cu meditaţia. Rugăciunea e a persoanei către
persoană, e întâlnire-dialog de chip liturgic desfăşurat
pe coordonatele chipului prezenţei euharistice,
Dumnezeu şi Om, Suflet şi Energii-Corp, într-o
comuniune-întrepătrundere întru acelaşi Trup Euharistic. Pe când meditaţia e concentrare monologală,
energetist-mentală, în Sine, de Sine. Prin urmare,
prevenirea „şi nu uita să fii fericit” a psihiatrului
francez revine, în cazul fericirii asimilate după chipul
prezenţei iconice, la recuperarea-trezirea memoriei
liturgice, la refacerea condiţiei prezenţei euharistice. E
vorba, de bună seamă, de fericirea personalizată, unică
în chipul fiecăruia, cum altfel decât întru şi după
asemănarea Chipului Hristic – Unicul.

G.M: Din sutele de mii de deţinuţi politici ai regimului
comunist am avut privilegiul să cunosc face to face şi
să discut post factum cu câţiva, în împrejurări pe care
nu le-am căutat, dar se iviră. Am scris despre nenea
Tavi, blândul nenea Tavi, cu peste 17 ani de Periprava,
Aiud, Piteşti etc., vă daţi seama, dragilor? 17 ani!!
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Octavian Voinea, e cel care a executat 17 ani de
închisoare politică în regimul comunist; aţi auzit,
măcar de acest Octavian Voinea? Fac parte, cred, din
cei 0,001% din românii în viaţă care nu doar au auzit,
ci l-am cunoscut şi ne-am conversat de mai multe ori
faţă către faţă, şi nu pe teme de buletin meteorologic,
prin 1991-92.
Eram tare tont, ignorant, pe bune, încât prinsei a
mă documenta de unele, de altele, despre anii 19301950, pro şi contra, englezeşti, franţuzeşti, româneşti,
nu mi se mai sfârşeau mirările, tulburatu-mi-am orizonturile, iar coliliul nenea Tavi, Voinea, adică, blândul
domn Voinea, îmi demola reperele; puşcăriaşul
anticomunist, ochi albaştri, zâmbet trist, aşa-l păstrez
în memorie, ştirbul cu voce stinsă, dar clară. Că, dragă,
cât de bolnav trebuie să fie un organism atacat de
atacatori microbi, bacili, de tot felul de otrăvuri, să
reziste? Ei? Dacă organismul nu produce anticorpi
eficienţi, şansa lui e să piară; lupta biologică e cumplită,
trăieşte sau piere. O zi, o lună, un an, decenii, lupta e
corect pe viaţă şi pe moarte. Cine-l poate contrazice pe
nenea Tavi? Asaltatorii nu pierd vremea, atacă din
toate părţile căutând veriga slabă a organismului –
creierul, ficatul, plămânii, epiderma, stomacul, pe
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fiecare sau pe toate la un loc – se insinuează, ticălos, el,
adversarul implacabil al organismului, care produce sau
nu anticorpi, anticorpi necesari sau nu, eficienţi sau
delăsători, organismul suferă, caută soluţii reale sau
paleative, aici nu e vorba de medici, cu limitele lor, ci
de anticorpii generaţi de organismul însuşi. Hoardele
atacatorilor asaltează, în fiece clipită asaltează, iar
anticorpii trebuie să răspundă ca să salveze întregul.
Asta-mi spunea nenea Tavi, pe foarte pe scurtă analogie. E un război perfid, cu instrumente de tot felul,
aici nu încape între nici vârful unui ac. Anticorpii
organismului social românesc au pierdut lupta, atunci,
e în curs de pierdere acum, dar războiul continuă. O
asaltatoare trufaşă adresa că ei au timp şi răbdare. E
trufie fără seamăn, căci Unul singur ştie ce va fi mâine.
Nenea Tavi a murit, ca şi nenea Jean, ca şi alţii, după
ani grei de puşcărie comunistă.
Am în faţă o fotografie foarte veche, din 1956,
în fundal e lacul Techirghiol pe malul căruia zâmbesc
trei adolescenţi: subsemnatul, Miki Iţicovici şi Andrei
Balif, elevi ai aceluiaşi liceu ieşean. Patru ani mai târziu,
în 1960, subsemnatul eram student în anul III, Miki
plecase în patria-mamă, Andrei executa o pedeapsă
privativă de libertate ca „bandit, complotist împotriva
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ordinii de drept, reacţionar, anticomunist înverşunat”.
Andrei Balif, elev de liceu, din celebra familie de
medici ieşeni Balif, complotase, organizase la Iaşi
răsturnarea ordinii de drept din România împreună cu
alţi patru liceeni. N-au fabricat bombe, n-au atacat
activişti PCR, n-au aruncat în aer ceva-undeva, adică
n-au terorizat masele de ieşeni, ci au „organizat
răsturnarea ordinii de drept din România” de la Iaşi.
Ani grei de puşcărie, băieţi şi fete! Erau vinovaţi, băieţi
şi fete! Am fost în familia Balif, pe acele vremuri, nu
ştiu dacă în Dosarul meu de urmărire informativă fu
trecut acest infam act. Apoi, Andrei a fost beneficiarul
unei liberări, a făcut facultatea de mine şi nu mai ştiu
ce se petrecu cu el. Fotografia, veche, o am în faţă,
dragilor. Păi, dacă voiţi să vă povestesc, moşu o poate
face, dar pe voi istoria părinţilor, bunicilor, străbunicilor, hm, cum e cu ea?

N: Şi printre sfinţi, se prea ştie, unii sunt neştiuţi. Nu
toţi sunt ştiuţi. Nici măcar proorocul Ilie, atât de cinstit
în banatul cărăşan, dacă mă gândesc la câte mânăstiri şi
biserici îl au de patron şi ocrotitor, nu doar că nu-i ştia
pe cei care nu îşi plecaseră genunchiul înaintea altor
160

dumnezei, ci nici nu ştia că aceşti neplecaţi ar exista.
De fapt şi în trupul nostru anticorpii îşi împlinesc
menirea firesc fără să conştientizăm prea direct lucrarea lor, dar efectul lucrării lor pentru sănătatea noastră,
cu siguranţă da, o resimţim. Analog şi cu trupul
comunitar al unui neam. Sunt anticorpi, lucrători ai
jertfirii de sine, ştiuţi sau neştiuţi, care îl ocrotesc şi îl
apără pe diferite nivele, zone, organe, de virusări şi
infestări de tot felul, una dintre ele, cum i s-a mai spus,
„ciuma roşie”. Când trupul comunitar nu mai generează astfel de anticorpi este simptom de potenţială
îmbolnăvire, de îmbătrânire şi de iminentă moarte. O
moarte care îşi arată semnele în descompunerea caracterului comunitar, în degenerarea, rigidizarea, anchilozarea până la destructurare ori contorsionări mutante a
legăturilor comunitare. Lucrarea sfinţilor este una şi
mai tainică, în sensul că nu doar participă la păstrarea
sănătăţii trupului comunitar, ci sunt implicaţi într-un
proces mai profund de înviere, reală nu metaforică sau
simbolică, în chipul ecleziei, a acestui trup comunitar al
neamului, lucrare ce se petrece în primul rând în ei
înşişi, aceştia fiind primele organe nu doar vii, ci
înviate. Prin aceştia pulsează viaţa în condiţia învierii şi
prin ei această viaţă încărcată de nemurire îşi extinde
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puterea hrănitoare, ca printr-o reţea capilară, şi în
celelalte mădulare ale trupului comunitar al neamului.
Da, de multe ori urechile noastre şi ochii noştri
nu străbat până la cei despre care ar trebui să ştim.
Părintele Arsenie (Boca) trece la cele veşnice în 1989.
Câţi dintre noi care ştim astăzi de cuviosul părinte, şi
am vieţuit şi înainte de 1989, am avut urechi să auzim
de acesta ori ochi să îl vedem? De misteriosul pustnic
Arsenie (Praja), harismatic nevoitor şi vieţuitor în zona
Cheilor Râmeţului şi a mănăstirii Poşaga, unul din
purtătorii tradiţiei pustniceşti carpatine, trecut la cele
veşnice la începutul anilor 1970, câţi ştiu? Marele şi
minunatul exorcist, bărbat deplin al Duhului, părintele
Ilarion (Argatu), pe care l-am întâlnit la Cernica, la
câţiva ani după anul 1990, are trup înduhovnicit
neputrezit la Boroaia. De ce nu e cinstit aşa cum se
cuvine? Altfel zis, de ce nu i se întocmeşte degrabă un
„dosar” de canonizare? Cine se îndoieşte de sfinţenia
lui din cei care sunt abilitaţi să facă cunoscută şi
cinstită (şi) prin canonizare lucrarea acestui cuvios
părinte, să spună public de unde reţinerea. Tot o ţinem
ca Angelo Niculescu, în Mexico 70, cu „pasul în spate”
şi cu „temporizarea”, în faţa evidenţei. Dar probabil
evidenţa nu e aceeaşi pentru toţi. Păcat. Mare păcat.
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Se pare că lipseşte un om de anvergura mitropolitului
Nicolae Bălan care a văzut în D. Stăniloae sceptrul de
mare teolog, atunci când l-a numit rector la Sibiu la 33
de ani. Problema e una relativ simplă. Unii văd roadele
încă din sămânţă, ca înţeleptul mitropolit Nicolae
Bălan, iar alţii, ce nu sunt astfel, nu sunt în stare să
vadă nici roadele ca atare, deşi sunt şi purtătoare de
sămânţă. Cam aici suntem. Marelui teolog şi părinte
D. Stăniloae, care nu a fost doar un gânditor al
teologiei, ci a fost un real mistic al experierii profunzimilor apofatice şi adevărat trăitor, purtător din prea
plin al harului, al luminii necreate, deci al sfinţeniei –
sunt mărturii în acest sens – cine îi amână sau întârzie
canonizarea? Din ce considerente? Mi se pare inadmisibil. Şi când zic inadmisibil mă refer la Arghezi: „una
vorbim şi alta fumăm”. Nu mai adaug. Am auzit prin
târg şi o poveste cum că trebuie să treacă 50 de ani de
la mutarea la cele veşnice a cuiva (considerat sfânt de
popor) ca să poate fi canonizat. Sf. Grigore Palama,
teologul isihast al energiilor necreate, trece la cele
veşnice în 1359 şi în 1368 este canonizat. Nici zece ani.
Probabil cineva poate să comenteze că este explicabil
fiindcă Patriarhul Filotei Kokinos, cel care l-a propus
spre canonizare pe Sf. Grigore Palama, a fost ucenic şi
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prieten al acestuia, ba chiar i-a scris viaţa şi i-a alcătuit
şi slujba. Opt ani mai târziu după canonizarea Sf.
Grigore Patriarhul Filotei este depus din funcţie, iar
trei ani mai apoi moare în exil.
Şi atunci? Spuneţi că nu ştim de nenea Tavi şi
mulţi alţii. Aşa e, din păcate. Ce ne facem însă cu cei
de care zicem că îi ştim şi nu îi şi recunoaştem şi
cinstim însă, ca ceea ce sunt într-adevăr, în măsura lor
reală, oferindu-le şi altora posibilitatea să-i recunoască
şi să-i cinstească, spre mai buna lor şi a noastră a
tuturor sporire? N-avem decât să-i cărăm în spate. Nu
e decât o singură Cale.
Nu vreau însă să uit de cel pe care I. Ianolide îl
cataloga drept „un erou, un vulcan al credinţei şi un
munte de caracter”, şi care a petrecut 25 de ani, în
lagărele ruseşti, apoi în mai multe închisori comuniste
şi la canal, părintele Dimitrie (Bejan). Mărturisirea
preotului militar Dimitrie (Bejan): „Foarte frumos am
trăit în puşcărie. Regret că am ieşit din închisoare”, se
regăseşte ambiental în volumele sale: Oranki, Viforniţa
cea mare, Satul blestemat, Bucuriile suferinţei, pe care le-am
asimilat, cât mi-a stat în putinţă, în profunzimea
candorii lor încununate şi străpunse de lemnul lui
Hristos. M-am tot gândit de ce nu se găseşte cineva să
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ecranizeze această viaţă adevărată. Cineva care îşi
asumă riscul să nu ia Ursul de Aur sau Palme d’Or.
Dacă ştiţi pe cineva?

G.M.: Are Tizian, veneţianul, o realizare plastică fabuloasă, intitulată: „Amorul sacru şi Amorul profan”; o
priveşti emoţionat, uimit şi nu te mai saturi privind-o.
Amorul profan te duce cu gândul la fluturele lui
Beaumarchais, la rapp-urile şi hip-hopurile contemporane, la războaiele fulmicotone între „prieteni”
politici, la anticoncepţionale, la operaţiile „estetice”, la
multe de acest gen, dar amorul sacru, adică iubirea
sacră? Sacru e Divinul, Pantocratorul, Atoateţiitorul,
Atoate ştiutorul, Atoate iubitorul, de mai înainte de
toţi vecii investigaţi de mintea omenească, sacră e
Lumea cuvenit să rămână astfel înainte s-o desacralizeze fiinţa numită om, adică s-o profaneze
preferându-se în veşnicia croită pe canavaua logicii
sale. Dar ideea sacrului stăruie cu îndărătnicie în
conştiinţa chiar şi a celor mai abitir desacralizatori, ea
primind ciudate sensuri pe deplin profane. De la
Robespierre până azi se poartă lupte înverşunate
împotriva Divinului în locul căruia se propun tot felul
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de surogate, începând cu sacralizarea Raţiunii pe
câmpul lui Marte, cu statuia aceea idolatră, a Libertăţii,
cu statuia aceea idolatră din faţa New Yorkului. Fură
con-sacrate jurăminte profane, Constituţii şi Legi, consacrate teorii ştiinţifice şi persoane, prin imitaţie,
acestea aparţinând precarităţii, sublunarului. Nevoia de
Sacru e obsedantă în viaţa profană fiind folosit la
idolatrizările obiectelor, relaţiilor şi proprietăţilor de
tot felul, nu pentru a trăi sub semnul Sacrului prin
con-sacrare, dimpreună cu El, ci a amesteca lucrurile, a
înceţoşa mintea şi sufletul. Apărură monştri sacri, dive
şi divi, profanizarea Divinului ia forme surprinzătoare
în viaţa cotidiană, că nu mai ştim ce sunt în fondul lor
nuclear familia, comunitatea, limba, arta iubirii. Priveşti
tulburat tabloul lui Tizian şi te cuprinde o nesfârşită
tristeţe. Odată pierdut amorul sacru omul aleargă
bezmetic urmărit de Erenii, ca în altă pictură celebră
de la sfârşitul secolului XVIII.

N: Îmi pare de mirare că denumirea – Amorul sacru şi
Amorul profan – pe care o poartă acum lucrarea
artistului veneţian, i se atribuie mai târziu, la aproape
trei secole distanţă, abia în secolul XVIII, când se face
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inventarul colecţiei Borghese. De fapt, cardinalul
Scipione Borghese este cel care achiziţionează lucrarea
în 1608. Se ştie că în sec. XIX familia de bancheri
Rotschild ar fi oferit o sumă fabuloasă, 4 milioane de
lire, pentru achiziţionarea lucrării, pe care moştenitorii
familiei Borghese au refuzat-o, însă. În colecţia
Castelului Peleş există chiar o copie a lucrării realizată
de Maximilian von Schneidt, la cererea regelui Carol I,
zice-se pasionat de pictură veneţiană, mai ales de
portretistică. Publicul larg, din ce ştiu, a avut acces la
lucrarea lui Tizian, la Roma, în cadrul unei expoziţii de
abia în anul 1995.
În mod curios această piesă de patrimoniu
universal a stârnit controverse interpretative, religioase, filozofice, literare. Pe mine, într-un fel aş zice,
mă intrigă titlu Amorul sacru şi Amorul profan asociat
scenei. Nu sunt singurul, cred. Denumirea actuală
Amorul sacru şi Amorul profan este atestată de-abia în
1793. Nu se ştie dacă iniţial scena o fi avut totuşi un alt
titlu „oficial”, care din întâmplare ar fi putut dispărea
în timp, ori nu avut nici unul. În orice caz a avut parte
se pare şi de alte denumiri: „Fecioara nebună şi
fecioara înţeleaptă”, „Amorul ingenuu şi amorul
împlinit”. Ar exista se pare o denumire şi mai veche şi
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mai descriptivă, banală: „Două femei aşezate lângă o
fântână unde se miră un copil”. Se ştie însă că lucrarea
a fost realizată de către tânărul Tizian pe când acesta
avea în jur de 25 de ani, la comanda marelui cancelar
veneţian Niccolo Aurelio. Te poţi întreba pe bună
dreptate chiar ce o fi cerut cancelarul veneţian comanditar tânărului Tizian. O fi cerut o reprezentare anume
şi/sau una care să fi avut vreo legătură cu titlul acordat
două-trei secole mai târziu respectivei scene? O fi dorit
Niccolo Aurelio, cancelarul veneţian, să-i realizeze
Tizian o imagine personificată a două „căi”, a amorului
sacru şi a amorului profan, sugerându-i pe unde să o
apuce? E aici vorba de o alegorie mistică, cum zic unii?
Şi ce fel de mistică ar fi, aş întreba eu.
În reprezentare se consideră că, într-o dublă
ipostază, este de fapt o tânără, fostă văduvă, o anume
Laura Bagarotto, căreia îi murise soţul, şi al cărei tată,
jurisconsultul Bertuccio Bagarotto, fusese acuzat de
înaltă trădare chiar de către Niccolo Aurelio, marele
cancelar veneţian, cu care apoi se căsători tânăra, de
acum fosta văduvă Bagarotto. Laurei Bagarotto, soţiei
cancelarului veneţian, îi este închinată această lucrareofrandă maritală, în care este ea însăşi reprezentată, de
către Tizian, la cererea venerabilului său soţ Niccolo
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Aurelio. Însă, cum a ales Tizian să realizeze compoziţional această scenă şi dacă a dorit să spună şi altceva
prin ea, alegoric, simbolic, despre sacru şi profan,
despre public şi privat, despre social şi intim, cum zic
unii, ori despre Venus celesta şi Venus terestra şi
despre sensuri neoplatonice pico-mirandoliene cum zic
alţii, e o altă poveste. Pentru mine, incertitudinea privitorului faţă de această reprezentare asociată cu
denumirea Amorul sacru şi Amorul profan este una care
nu poate fi chiar fără noimă, atâta timp cât am îndoieli
că definiţia subiectului tratat, pentru unii el însuşi
improbabil şi imposibil de definit, se regăseşte în titlul
atribuit, cel despre care vorbim. Abrupt aş zice că
numele Laura Bagarotto nu ar trebui să lipsească din
aceste denumiri. Laura Bagarotto, de Tizian, de pildă. Ar
fi poate şi o repunere în cinstire a celei care a
ocazionat realizarea aceste opere. De ce este în două
ipostaze reprezentată Laura Bagarotto? Da, asta mai
poate adăuga la titlul Laura Bagarotto ceva, sau nu.
În fond, chestiunea la care m-am referit este una
a raportului între titlu-nume şi imagine-reprezentare.
În ce măsură, privind imaginea adusă în atenţie de
lucrarea lui Tizian, văd/vedem conexiuni cu un amor
sacru şi cu un amor profan? Care or fi acelea şi „de sine”
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şi în conexiune? Ori în ce măsură, pornind de la titlunumire, suntem îndemnaţi, predispuşi, să regăsim ceva
din ce ne spune el, anume titlul, în imagine. Raportul
între amorul sacru şi amorul profan poate fi abordat,
de bună seamă, şi separat de imagine, fără raportare la
opera lui Tizian. Aici, aş veni cu un marcaj creştin
răsăritean, preluat de la marele teolog: creştinismul a
desfiinţat virtual graniţa dintre sacru şi profan, deschizând tuturor accesul la sfinţenie.

G.M.: Poate nu există profesiune mai abitiră practic să
pună în valoare disponibilităţile insului de a interpreta,
reinterpreta, răsinterpreta, de a tâlmăci şi răstâlmăci
texte, situaţii, fapte, vorbe, conduite ca profesiunea de
jurist, iar între jurişti ca avocaţii, judecătorii şi procurorii, oricâte reguli le-ar dirigui activitatea, inclusiv
celebrul echilibru între litera şi spiritul legii, căci
abaterea de la echilibru e exces, orice exces e abuz.
Politica nu-i o profesiune, politicianul nu e profesionist, nu-l vom regăsi într-o contabilitate a profesioniştilor. Între politicieni sunt jurişti, economişti, ingineri,
profesori, medici, fermieri, militari ş.a. care dau curs
unei pasiuni numită politica. Tâlmăcirea legii în scopul
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descoperirii dreptării şi adevărului întru beneficiul
ordinii sociale nu-i o joacă de-a, ea nu ar reveni decât
numai şi numai juristului profesionist. Cu părerea ne
putem da oricine, dar opinia autorizată, bizuită pe
cunoaştere sistematică şi metodică ţine de competenţa
unui anume corp de profesionişti. Asta e moştenire de
la civilizaţia juridică antică grecească, continuată de
aceea latină, apoi de medievalitatea europeană şi
Renaştere, doctrinarii veacurilor XVII-XX. De când cu
democraţia, nu vine careva, popâc, fiind că ar fi cine
ştie ce sculă conducătoare, ca Richelieu, de-o pildă, sau
Mihai Viteazu, de-o altă pildă, sau Mao, cu acoliţii lor
„tâlmăcitori”, ceea ce nu înseamnă că exact juriştii, toţi
sunt pricepuţi şi de bunăcredinţă ca aritmeticienii cu
tabla înmulţirii. Mi-am amintit, brusc, de un fapt social:
Atena democrată pericleiană avea 40.000 de cetăţeni
cu drept de vot. În agora participau la votarea legilor
6-7000 de cetăţeni, restul având alte preocupări. Dacă
o lege era adoptată cu jumătate plus unu, devenea lege
pentru toţi cei 40.000, nimeni nu crâcnea. Da, dar era
democraţie directă, chiar şi aceea juridică, lungă cale
până la democraţia juridică trumpiano-putinianoiohanesiano, ale cărei interpretări hic et nunc îmi plac, pe
cuvântul meu, ca jurist de atâta amar de vreme. Karel
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Kapek scria că la un milimetru de-asupra pământului
se află infinitul. Tâlmăcirile dreptului pozitiv n-au a
evita infinitul, infinitul prostiei şi relei credinţe.
Aşadar. Pericle a fost un conducător democrat al
statului democrat atenian, ales de demos (popor). El a
trăit între 490-429 î.Hr., membru al unei familii aristocrate, ca şi Tucidide (460-395 î. Hr). A fost o vreme
discipolul filosofului Anaxagora (500-428 î. Hr.), l-a
frecventat şi pe Zenon eleatul (490-445 î. Hr.), dar, fire
pragmatică, s-a orientat spre politica mare. Devenit şef
al partidei democrate la 31 de ani prin înlăturarea pe
cale democrată, fireşte, a îndrumătorului său Elphialtes,
el dirijează politica cetăţii prin tot felul de manevre
politicianiste, iar din 443 până în 429 – 15 ani! – îşi
asigură realegerea sa anuală de strateg al cetăţii în
pofida legii în vigoare atunci că un strateg nu putea
îndeplini această funcţie mai mult de un an! Aplicând
regula majorităţii simple de el inventată, Pericle a
condus democraţia polisului, cum ziceam, 15 ani, ba a
şi exportat-o prin mijloace care scuzau scopul în alte
cetăţi ca să instaureze democraţia ateniană, model unic
şi universal de democraţie. Astfel, urmărind ţeluri
nobile a instituit o ligă – liga statelor democratice –
prin care promova idealurile ateniene de pace, stabi172

litate economică şi financiară, instaurarea ordinii juste
şi a civilizaţiei adevărate. Acolo unde nu ajunseseră
acele idealuri le duceau negustorii şi navele de luptă
ateniene.
În plan intern lucrurile erau oarecum mai
complicate. Într-adevăr, într-o tiranie UNUL îi suspectează pe toţi, de aceea tiranul are nevoie de servicii
secrete, plus de judecători imparţiali care să-l servească. Într-o democraţie fiecare îl suspectează pe
fiecare şi de aceea este nevoie de servicii secrete şi de
judecători potriviţi strategiei strategului, primul apărător al patriei, al cetăţeanului, al interesului general. În
regimul democratic periclean funcţionau numeroase
servicii secrete, discrete şi la nevoie transparente, atât
ale statului, cât şi ale grupurilor pro-, cvasi-, antipericleene. Normal ca într-o democraţie model, model de
cultură şi civilizaţie pentru cetăţile şi popoarele
nemodel sau în curs de modelizare, în lupta pentru
putere, diferite grupuri politice să se doteze cu servicii
secrete de informaţii interne şi externe proprii. La fel, e
normal ca fiecare grupare economică în concurenţă cu
toate celelalte, cu statele, cu indivizii neliniştiţi, să aibe
servicii secrete de informaţii în vederea acţiunilor
prielnice viitoare.
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Aşa şi cu Pericle: Polisul atenian avea servicii de
informaţii interne şi externe. Experienţa arată că fără
agenţi infiltraţi în cercurile lor, filosofi ca Protagoras
sau Socrate nu ar fi putut fi condamnaţi de instanţe
imparţiale şi necorupte. Agenţi infiltraţi erau şi între
vâslaşii barbari ai corăbiilor de război, ca să prevină
tulburări şi răzvrătiri. Neapărat existau agenţi secreţi în
armată ca să prevină trădări, dar şi agenţi infiltraţi în
celelalte cetăţi, indiferent dacă prietene sau neprietene,
căci într-o democraţie duşmanii pândesc de peste tot.
Duşmanii îl pândeau peste tot şi pe însuşi Pericle, aşa
că şi el avea propriul serviciu de informaţii, cu agenţi
infiltraţi în instituţiile statului, în cercul său de prieteni,
în grupările politico-economice. Numai aşa, riguros,
s-a putut menţine la putere vreme de 15 ani Marele
om, în dispreţul legii ateniene despre care el însuşi
vorbea cu un excelent talent oratoric. Când serviciile
secrete l-au părăsit – habar nu am de ce, că d-aia sunt
secrete – Pericle şi regimul său democrat, într-originală
democraţie, s-au prăbuşit.
Ciudăţenia, marea ciudăţenie, mirabila ciudăţenie
e că, deşi doar 15 ani a deţinut puterea absolută în
profund democratica Atenă, întregul secol V î. Hr.
grecesc a rămas în istorie sub denumirea de „secolul
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lui Pericle”. Toate câte se petrecură fascinant în Grecia
Mare, în regiunile est-mediteraniene (d.e., Neemia a
reclădit cetatea Ierusalimului; d.e., faptele de cultură şi
civilizaţie ale regilor persani Xerxes şi Artaxerxes).
Bănuiesc: da, sursele, caracteristicile culturii şi civilizaţiei democratice europene le vom fi identificat în
acel secol V î. Hr., cum acelaşi secol V î. Hr. persan
şi-a pus definitoriu amprenta asupra culturii şi civilizaţiei vestorientale. Valorile pericleene, inclusiv aceea
privind serviciile secrete, cum au fost recitite în epoca
zisă modernă au fost asumate de vestul european,
ostil de amar de vreme sintezelor excepţionale ale
Bizanţului. Atât.

N: Mă descumpăneşte întrucâtva această posibilă
nesfârşire a interpretării, ca reinterpretare ori răsinterpretare cum o fi, de texte, situaţii, fapte, vorbe, conduite, ca marcă a profesiunii de jurist, ce ar putea pune
insul în valoare doar după disponibilităţile sale interpretative. Îmi pare că insul, în cazul nostru juristul de
profesie, ar risca atunci să se definească doar prin
interpretare, prea puţin, totuşi, ori insul ar putea fi una
cu interpretarea însăşi, când sucită, când învârtită, după
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cum cade sau pică, că dă bine, pentru careva ori că
pentru oricine. Am avea insul ca o interpretare în buclă
recursivă, asemeni cu cercul-şarpe ce se autodevoră
necontenit înghiţindu-şi coada, iar profesia de jurist
gomflată într-o sferă a interpretării învelită de o ştiinţă,
o artă, o filosofie, de ce-o fi, cum se va numi, sofisticată, probabil, dar specioasă şi sofistă. Atunci, interpretări labirintice, tentaculare, şerpuitoare, contorsionări, încercuiri constrictoare, legături, ţesături-împletiri
ambigue, năvoade unduitoare, proprii jocurilor vicleniei, inteligenţei viclene, ar fi într-o incontinentă
etalare. Uluiri, stupefacţii, năuciri, fascinaţii, efecte
aporetice ieşite din echivalenţe ale raţionamentelor
contrare, din întrepătrunderi de termeni antinomici,
s-ar gesta într-un mediu colmatat de încătuşări fără
sfârşit. Realitatea, că o fi text, vorbă, faptă, situaţie ori
conduită, nu ar avea atunci mai nimic participativ,
implicat, în alcătuirea interpretării, în care nu s-ar mai
regăsi. Ar fi totul un concurs de interpretare, nesfârşit,
fără putinţă de cumpănire, de evaluare, fără nici un
punct fix de care să se atârne o balanţă. Un delir sofist
pătruns în tot şi în toate. Un turn babel al interpretărilor. Un balamuc. Sau, ca să rămânem în orizontul
antichităţii greceşti, o imagine a unui autentic Tartar,
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prezentat de Vernant nu doar ca o temniţă, ci şi ca un
spaţiu de nestrăpuns, de netraversat, de neparcurs,
străin de orice direcţie, de orice semn indicator, un
spaţiu înlănţuitor a cărui întindere se confundă cu
legăturile ce nu pot fi desfăcute.
Despre o limită a interpretării a vorbit Eco.
Acelaşi care, după o recitire şi o reapropiere de Peirce,
într-o repoziţionare a sa faţă de chestiunea iconismului, trimite la un iconism primar şi la o nedespărţire
a semioticii culturale de o semioză naturală, adică la
nevoia de valorificare şi nedesconsiderare a realităţii ca
bază a procesului semnificării. Mai exact, susţine că nu
se poate construi arbitrar schema unui lucru, fiindcă
există nişte linii de tendinţă care provoacă o profilare
iconică a realităţii în procesul inferenţial al judecăţii
perceptive, ceea ce face ca atunci când pornim de la
ceva real să ne pronunţăm cu privire la acel ceva şi nu
la altceva. Altfel zis, realitatea nu e neutră, nu e mută,
are o motivare, prezintă nişte „linii de tendinţă” care
spun ceva despre ea. Cu atât mai complexă devine
chestiunea când realitatea e sub incidenţa unui subiect,
e subiectivizată, prezintă o intenţionalitate, aşa cum e
cu realitatea unui text, a unei vorbe, a unei fapte, a unei
conduite. Interpretarea intră atunci şi mai adânc pe
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tărâmul inter-subiectivităţii. Survine astfel în atenţie şi
înţelegerea legăturii între enunţ, în varia forme, şi cel
care îl emite, anume enunţiatorul, respectiv cel care îl
receptează, anume enunţiatarul.
Interpretarea poate fi nesfârşită, într-un fel, dacă
nu are limită. Deşi, paradoxal poate exista o nesfârşire
şi înăuntrul unor limite. Problema e cu limitele ei
vizavi de realitate. Sigur, dacă vrea să se raporteze la
ea. Că interpretarea nu mai vrea să ţină cont de
realitate, deşi gândesc că, vorbind de text, vorbă, faptă,
situaţie, conduită, vorbim de o realitate perceptibilă, e
o altă poveste, cea a subiectului care interpretează.
Acesta, adică subiectul, e responsabil de interpretarea
sa şi de articularea sa cu realitatea. Interpretarea nu e
chiar aşa de capul ei, adică fără un cap, fără un subiect
al interpretării.
Dar, dacă e să fie poveste, de acest fel, aş putea
încerca, nu cred că ar fi prea complicat, să interpretez,
de pildă, că procurorul, real, ştie el care, poate, nu are
nici o legătură nici cu profesia nici cu juristul, sau cum
că indiciul temeinic de care vorbeşte nu e real, ci e
doar în capul lui, cap care e doar o interpretare, de
data asta, una suprarealistă, precum în Violul lui
Magritte. Suspiciunea rezonabilă de la care pornesc
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este că în lucrarea lui Magritte ar fi, totuşi, un cap,
chiar dacă pare un bust de femeie. Să probeze, să
demonstreze, să ne convingă el, cel care îşi zice
procuror, că nu e vorba de capul lui şi că nu are de a
face cu Magritte. Povestea că şi-a pierdut capul şi i l-a
găsit cineva, că Magritte ar fi ştiut, ar fi înscenat violul,
după capul lui, folosindu-se de capul lui, mă rog, e
cusută cu aţă albă. Nu o mai crede nimeni. Acelaşi
argument l-a folosit în apărarea sa şi când era judecător. Avocat fiind, susţinea contrariul. Suspiciunea
rămâne. Unde a fost când s-a petrecut violul? Sau, mă
rog, unde i-a fost capul. Asta e întrebarea.

G.M.: Evoc o banalitate: acest cuvânt „intelectual” a
fost introdus în cultura franceză spre sfârşitul secolului
XIX printr-un articol celebru publicat în presă de Emil
Zola. Autorul nu a precizat ce înţelege prin acel
cuvânt, dar era clar pentru toată lumea că se includea
nu numai pe sine în referenţial, ci pe toţi scriitorii
vremii şi nu numai. Cuvântul a făcut şcoală, ca şi un
altul, doctrină, cam tot pe atunci, umbrind pe încetul
altele mai vechi precum filosof, savant, doctor, maestro,
cărturar, cugetător, specializaţi într-o sarabandă de
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sensuri folosite maliţios sau academic, ironic sau
respectuos, admirativ sau peiorativ. Cuvântul intelectual parcă le adună pe toate fără să fraudeze vreunul
dintre ele, căci deveni un general care le îndruma în
folosinţa cotidiană. Dezavuat o vreme, un alt cuvânt
revine în forţă, mai ales în discursurile personalităţilor
din elită: filosofie; filosofie finanţistă, managerială,
sportivă, agricolă, jurnalistică, hidroelectrică ş.a.; fiecare
revendică filosofia, aceea a sa. Astfel, în Parlament, în
Guverne, în Consiliile Judeţene, municipale, în
ONG-uri înregistrăm o masă impresionantă de
filosofi; cel puţin în România.
Antichitatea ştia de filosofi, evul de mijloc de
doctori, Renaşterea timpurie de maeştri, Renaşterea
veacului XVII făcu loc savanţilor, mai târziu apărură
cărturarii şi, iată, Zola ne îmbie cu acest cuvânt –
intelectual – despre care voi vorbi în continuare,
lăsându-i de o parte pe filosofii specializaţi.
În secolul XXI există, fireşte, filosofi, doctori
(filosofi sau nefilosofi), maeştri (care pot fi sau nu
doctori/filosofi), savanţi (care pot fi doctori/maeştri/
filosofi), ba şi teologi (care pot fi doctori/maeştri/
savanţi/filosofi), dar personalităţile tuturor poartă
semnul distinctiv al intelectualităţii în conjuncţie
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indistinctă cu filosofia. Acum, filosoful e filosof în,
doctorul e doctor în, la fel maestrul şi savantul, oricare
fiind marcat de o calitate inconfundabilă – intelectuală.
Se pare că sfârşitul de veac XIX simţea nevoia unor
alte perechi antinomice de termeni în locul erodatelor
aristocrat-plebeu, nobil-ţopârlan, de pildă, prea dure în
rezonanţele lor politico-ideologice; apărură cuplurile
ireductibile burghez-proletar, conservator-liberal,
progresist-retrograd, ca secolul XX să le adauge
comunist-reacţionar, reflectate în celebra formulare
„Istoria societăţii de până acum este istoria luptei de
clasă”. În fiecare din cuplurile respective găsim intelectuali, filosofi unii, ştampilaţi după cum când-cui-unde
servesc ideile lor, indiferent de domeniul intelectualităţii lor.
Din zorii veacului XIX, filosofi, economişti,
istorici, apoi şi sociologi luară frenetic în studiu ideea
de muncă, pe care o teoretizează în fel şi chip. Până la
urmă, între multe alte, are loc dihotomizarea doctrinară „muncă fizică – muncă intelectuală”. Sub
influenţa limbii ruse, cred, la noi munca prinse
straşnice conotaţii – trudă, mai grav – chin: „truditorii
ogoarelor, truditorii din fabrici”, cei care „se chinuiesc
la coarnele plugului, la şaibă”. Şi Eminescu accen181

tuează pe aceste componente, la el şi poetul şi filosoful
şi artistul se trudesc, se chinuie prin munci istovitoare.
Ideologiile socialiste, îndeosebi marxismul, au valorificat imediat doctrinar aceste conotaţii în favoarea
muncii fizice, postulând că „munca l-a creat pe om”;
de unde şi consecinţa că activitatea spirituală este de
rangul doi, întrucât „înainte de a face filosofie, artă
politică, omul trebuie să-şi asigure cele necesare
traiului” (Marx), cum am amintit. De la prioritatea
muncii fizice faţă cu aceea spirituală s-a ajuns repede la
opunerea lor antagonică: între titularii muncii fizice şi
cei ai activităţii intelectuale se instaurează o luptă
straşnică; intelectualul, în sens generic, este duşmanul
proletariatului sau, în cel mai bun caz, aliatul
burgheziei, exploatatoare.
Insistenţa ideologică a dat roade; dispreţuirea
intelectualului, a activităţii sale benefice în societate, a
atins cota denominativă „Noi muncim, nu gândim”.
Exegeze care au făcut vâlvă până spre zilele noastre au
căutat mereu argumente care să ateste că intelectualii
(cei care gândesc!) formează o grupare lunecoasă
moral, îndeajuns de trădătoare şi de laşă ca să nu se
bizuie pe ea doar opuşii (titularii muncii fizice, adevăraţii truditori), ci întreaga societate.
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Să ne înţelegem: lui Zola nu i-a trecut prin minte
ce scandal va provoca acest cuvânt zvârlit de el pe arena
ideologică. Pentru cei din camioanele bucureştene ale
IMGB care defilau pe Calea Victoriei în iunie 1990
intelectualul era pur şi simplu cel care gândeşte, spre
deosebire de ei, imgbiştii, producători de bunuri
materiale, care muncesc fără să gândească. Numeroşi
reprezentanţi ai imgbiştilor schiţează teorii empirice
viclene şi tocmai de aceea înşelătoare, dar de mare
forţă de blocare a spiritului viu, creator prin însăşi
natura sa, referitor la statura intelectualului în cetate.
Esenţa umană este cugetarea, fie în sens general,
nedeterminat, fie în sens particular, determinat. Prin
firea sa omul cugetă, deşi în individualitatea lor,
oamenii o fac în grade diferite. Un om necugetat nu-i
un răzvrătit împotriva cugetării, ci un rătăcit pe cale, la
un moment dat. Necugetarea este accident, cugetarea e
definitorie. Chiar afirmaţia imgbistă „Noi nu muncim,
noi gândim” probează că autorii lor din camioanele cu
pricina cugetaseră asupra raportului dintre muncă şi
gândire, e drept, pripit şi unilateral, dar cugetaseră
oarecum, în zig-zag pe calea cunoaşterii.
Încât, prin faptul că este ens cogitans, cugetarea
e o premiză generală necesară oricărui particular, căci
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ea luminează spiritul dinlăuntrul acestuia şi de aceea
lipsindu-l îl lasă bântuit de tot felul de neputinţe. „Noi
muncim, nu gândim” nu exclude cugetarea din spiritul
acelora, ci-i reduce lumina la o pâlpâire. Este foarte
clar că preoţii, călugării, doinătorii, promotorii tradiţiilor, nu muncesc, iar cugetarea lor e minimală. Este
foarte clar că intelectualul nelaic e adversar radical al
progresului, deci pseudointelectual.
Indiferent că pâlpâie sau străluminează, cugetarea se izvodeşte din îndoială, de asemenea componentă a spiritului. Îndoiala e figura mirării, iar dacă
omul nu s-ar mira n-ar căuta răspunsuri şi necăutândule nu ar avea şansa să le găsească. Or, intelectualul ca
statură a personalităţii in actu tocmai asta săvârşeşte: se
îndoieşte, deci cugetă, în chip plenar. Dar dacă orice
îndoială ia forma mirării, nu orice mirare exprimă o
îndoială; îndoiala ne aşează faţă cu alternative teoretice
şi/practice, pe când mirarea nu totdeauna. Mirându-se
de diferenţele între muncă şi gândire imgbiştii desprind
concluzia greşită că unii „nu fac nimic, ci gândesc, iar
gândirea nu e facere”; aceşti „care nu fac” sunt tocmai
intelectualii; concluzie gravă prin caracterul ei rudimentar, căci exclude astfel pe medici, pe farmacişti, pe
actori şi sculptori, pe dascăli şi economişti, pe jurişti,
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pe şoferi şi calculatorişti şi, în general, pe toţi cei care
nu stau la coarnele plugului sau la şaibă.
Am săvârşit în paragraful de mai sus o confuzie:
este intelectual, în gen, şi şoferul şi academicianul?
Căci, la extreme, şoferul şi gândeşte şi apasă pe pedale,
învârte volanul, iar academicianul scrie, experimentează pe când gândeşte. În spaţiile lor determinate,
ambii se îndoiesc spontan, cugetă, raţionează, iau
hotărâri.
Discuţia noastră angajează termeni de uluitoare
importanţă practică: valorile şi, implicit, utilul. Intelectualul desfăşoară o activitate valorică şi valorificatoare prin alt demers decât al imgbiştilor, în universalitatea acestora; într-adevăr, imgbiştii valorizează în
chip „până la vârful nasului”, contribuţia lor la
valorizare fiind una accidentală, deci necaracteristică.
Intelectualul, dimpotrivă, are orizontul prioritar
valorizarea, valorificarea nefiindu-i caracteristică, cum
se şi spune „el visează”. De aceea, doar unii sunt
intelectuali – politicieni, economişti, jurişti, medici,
ingineri, artişti, zidari, geometri, militari, agricultori ş.a.
– ceilalţi rămânând onorabil bacalaureaţi etc. Diferenţa
stă în aceasta: unii, valorizează în chip necesar
şi/valorifică per accidens şi sunt intelectuali, generic,
185

nedeterminat, alţii valorifică în chip necesar şi sunt,
onorabil, bacalaureaţi, licenţiaţi, doctori în varia
domenii.
Fac distincţie între zoon politikon, pecete a
fiecăruia dintre noi, cetăţeni, şi politicieni, imgbişti per
accidens. Urmează că intelectualitatea nu e o caracteristică esenţială, ci una fenomenală a politicianului,
cum şi a bancherului sau a militarului. Într-adevăr,
politicianul, bancherul şi militarul nu au dimensiunea
timpului, ci a duratei, ei nu sunt (şi nici nu pot fi fără
să-şi nege calitatea) intelectuali nici în gen, nici în
specie. Fundamentala lor virtute este, în accepţiune
stagirită, că nu au virtuţi, căci de le-ar avea şi-ar nega
statutul.
Posibilelor reproşuri theoretice avem lesne a le
răspunde: politicianul are în vedere puterea de decizie
laic sacramentală asupra majorităţii sau asupra tuturora,
bancherul vizează închingarea debitorului hic et nunc,
idealul militarului e să ucidă atîta cât adversarul să fie
redus la nimicnicie. Astea nu au nici o legătură cu
statura intelectualului, dacă nu e una perversă. Ies la
tribuna publică bărbaţi de marcă/de vază care reproşează direct clasei intelectualilor neimplicarea în
politică, iar celor câţiva care îndrăznesc li se aplică
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ştampila de naivi, stângaci, aventurieri. Înţeleg de aici
că politicienii, neintelectuali, ar avea nevoie de aceştia,
fără să explice sensul nevoii, pe de altă parte că nu
tocmai. E bizar!
Ne rămâne să spunem doar câteva despre
intelectualism. În urmă cu 80 de ani, ca şi acum,
intelectualismul este o atitudine, un curent filosofic, o
manieră socială de a fi în societate, lesne discreditată
de către ceilalţi, nu neapărat antiintelectualişti, cât de
cantonaţii în pragmatismul cotidian al oarecarelui hic
de nunc. Intelectualismul devine trist în visarea lui,
chiar dacă are baze filosofice. El s-ar opune ideologic
nu pozitivismului, indiferent de specia acestuia, ci unei
celebre ziceri din secolul XIX: „Căci înainte de a face
filosofie, artă, politică, oamenii trebuie să-şi asigure
cele necesare traiului”. Or, lista intelectualilor ignoraţi,
marginalizaţi, morţi în sărăcie şi mizerie e infinit mai
lungă decât a parlamentarilor şi guvernelor care îi
solicită.

N: Dacă stau să mă gândesc bine parcă e mai învecinată preocupărilor mele antropologice o abordare a
chestiunii intelectului decât una a intelectualului şi a
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intectualismului. În primul rând mă gândesc la acel
intelect-buddhi din tradiţia indiană pe care budismul în
forma idealismului său îl vede alcătuit din atribute sau
apariţii energetice interdependente şi nu ca pe o
substanţă, ca pe o fiinţialitate. În acest sens intelectulbuddhi are în esenţa sa structura unei materii subtile,
altfel zis prezintă o structură energetică. Orientarea
budistă exprimă de fapt o viziune unificatoare între
lumea exterioară şi intelectul-conştienţă interioară,
operând o reducţie a naturii-materiei şi a intelectului la
un substrat comun ce constă în emergenţe energetice
interdependente.
În aceeaşi perspectivă se situează şi abordarea
care, dorindu-se una a depăşirii cartezianismul separării
între om şi lume, propune o unitate care face din
acestea două aspecte, faţete diferite ale aceluiaşi proces
universal intrinsec unei „dinamici a autoorganizării”
reprezentată, aşa cum afirma F. Capra, de o mulţime
de procese sau relaţii dinamice. Cu alte cuvinte, atât
intelectul(-omul) cât şi viaţa(-natura) sunt manifestări
ale aceleiaşi mulţimi de proprietăţi dinamice ce reprezintă în fond substratul energetic subtil al acestora, şi
le arată ca fiind de esenţă materială. Corolarul acestei
poveşti de „autoorganizare” numită sistemică, este că
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destructurează fundamentul de tip entitate, formă,
substanţă al existenţei umane sau cosmice, postulând
ca substrat a tot şi toate această „autoorganizare” ce se
vrea un continuum de procese şi relaţii dinamice, aşa
cum ne descrie, după Capra, fizica modernă materia.
Avem de-a face cu un materialism fundamental de
natură energetică ca reţea de evenimente-apariţii multiple interconectate. Nu mai avem fundament permanent, stabil ca entitate, formă, substanţă, ci unul procesual al unui continuu dinamic relaţional. Regăsim astfel
ca temei relaţia, dar nu între entităţi, nu între forme, nu
substanţială, ci ca una care le pulverizeză pe acestea
pentru a se face ea totul în toate, într-un continuum
procesual într-o dinamică fără sfârşit. Budismul este
recunoscut de altfel ca un prolific şi subtil analizator al
relaţiei, dar şi ca unul care refuză substantivitatea
acesteia şi pulverizează hotarele formelor.
Octavio Paz afirma încă de prin anii 70 că
Occidentul prin mijloace proprii şi prin logica proprie
istoriei sale a ajuns la aceleaşi concluzii cu budismul.
Mai recent am văzut abordări, precum cea a lui Kim,
care analizează dimensiuni ale impactului budismului
asupra ştiinţelor umaniste franceze în sec. XX, respectiv altele care insistă pe afinităţi, legături şi simi189

larităţi conceptuale între structuralism şi budism, între
Saussure, Buddha şi Lévi-Strauss. Impactul budismului
asupra dreptului postmodernist îl regăsim explicit în
Franţa de astăzi la C. Eberhard, coordonator al unui
laborator de antropologie juridică la Paris, dar cred că
transpare şi în tipul de democraţie cosmopolită globală
promovată de D. Held. Regăsim budismul integrat şi
în meditaţiile psihiatrului Cristophe André pe care le
aplică în cadrul terapiilor comportamentale, începând
din 2004, la spitalul Sainte-Anne, considerat un pol de
referinţă în psihiatrie şi neuroştiinţe. Într-un interviu se
declară un om de spiritualitate bicefală: în acelaşi timp
creştin şi budist. Ca amănunt, psihiatrul parizian este
îndrumat în tehnici de meditaţie de un monah budist
tibetan, fost doctor în genetică celulară, anume
Matthieu Ricard, fiul filozofului francez Jean-François
Revel. Exemplele pot continua în artă, în muzică, în
teatru etc. Nu e cazul. Am vrut doar să sugerez o posibilă filiaţie, înrudire ori învecinare între un intelectualism agnostic şi o spiritualitate atee, precum e
budismul, cu privire la un tip de înţelegere a intelectului, a omului şi a naturii.
Acum, cine doreşte să înţeleagă creştinismul
trebuie să afle cine este persoana; numai atunci află cine
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este în adâncul său, care este chipul său cu adevărat.
Iar persoana în realitatea sa fundamentală, chiar
referindu-ne la om, în creştinismul răsăritean sau
ortodox, că în el ne situăm, este mai mult decât
intelectul, şi dincolo de el. În plus, persoana, în sensul
acesta este entitate, este formă, şi în conţinut este
substanţă-fiinţialitate, deci nu este de natură energetică
ca o structurare de atribute. Persoana are astfel în chip
fundamental identitate ca entitate, formă şi substanţă/
fiinţialitate, ea fiind propriu-zis sufletul, acea realitate
permanentă, indestructibilă, nemuritoare. Intelectul ca
energie, aşa cum îl defineşte budismul, în creştinism
ţine de un substrat energetic subtil al corpului, fiindcă
corpul nu e o materialitate/materie inertă, ci prezintă
la întâlnirea cu sufletul această formă energetică ca
interfaţă, care are şi o latură-calitate intelectivă. Dar
această calitate intelectivă-mentală ţine de corp şi, prin
urmare, e secundară şi ca realitate şi ca importanţă în
raport de suflet-persoană.
O confuzie intervine de obicei când se vorbeşte
că omul este dihotomie suflet-corp şi de aici se concluzionează că corpul ar fi doar organicitate materială,
fără acest substrat energetic care are şi o calitate
intelectiv-mentală, iar sufletul ar fi această calitate
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intelectivă, energetică subtilă. În acest caz, persoana, ca
sufletul propriu-zis, dincolo de această interfaţă
energetică, rămâne ascunsă, neconştientizată. Omul ca
întreg este personalitate, este integralitate suflet şi
corp, dar în înţelegerea fondului de suflet ca persoană
(entitate, formă, substanţă) şi corpului dimpreună cu
structura sa energetică subtilă, şi de calitate intelectivă.
Personalitatea, ca omul întreg, valorifică şi sufletul şi
corpul, dar din perspectiva sufletului ca persoană.
Aşadar, valorifică şi intelectul care, precizare importantă, nu se confundă cu sufletul-persoana. Diferenţa
între intelect şi sufletul persoană nu este una de nivel
sau funcţie, ci de ordin de realitate: unul, anume
sufletul, este substanţă/fiinţialitate, iar celălalt, anume
intelectul, este energie/materialitate. Realitatea e că
budismul identifică bine intelectul ca fiind energie/de
natură energetică, numai că pierde din vedere
persoana-sufletul în viul conştiinţei ei, ceea ce face să
suprapună-confunde omul doar cu intelectul, să îl
reducă în esenţa sa decizională la intelect ca energiematerialitate subtilă. În această definire intelectul are
de fapt o conotaţie semimaterială, pseudo-spirituală;
este un agent discriminatoriu care oricât de ascuţit ar fi
nu poate avea vederea de chip personal, a sufletului
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direct – autentica vedere spirituală. Apoi, pornind de la
înţelegerea persoanei şi a personalităţii ca integralitate,
în creştinism, nu mai avem acea unitate energetistă
între om şi cosmos ca în budism, ci avem o deschidere
a cosmosului spre o personalizare a sa de către om,
care distinge omul de cosmos şi cosmosul de om, care
lasă loc întrepătrunderii lor neamestecate prin chipul
persoanei, dar care arată omul ca fiind, prin chipul de
persoană, mai mult decât cosmosul, şi substratul său
energetist. Persoana nu exclude energiile, dar nu se
confundă cu ele, nu poate fi substituită de ele, ci
trebuie să îşi recapete poziţia prioritară faţă de acestea.
Personalismul creştin nu dizolvă forme, hotare,
graniţe, identităţi. Relaţionarea în creştinism este
interpersonală, este între entităţi, este între forme, ţine
la hotare. Prin urmare, trebuie luat aminte la perspectivele acestea post-fundaţioniste sau non-fundaţioniste,
de (auto-) organizare (locală sau globală) care fac din
proces şi relaţie o nouă „bază” fluidă, dinamică –
„bază” care se vrea a nu fi bază, fapt pentru care se
declară non-fundaţionistă, fiind tot bază (sic!), dar
altfel – ce dizolvă forme-hotare, entităţi, întrucât au o
filiaţie intelectuală, culturală, spirituală, ce trebuie
identificată ca atare; deci nu sunt decât aparent o
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descoperire de ultimă oră, o nouă fază în progresulevoluţia umanităţii, pentru că de fapt reîncălzesc
ciorbe mai vechi, eventual cu altă terminologie. Cine
doreşte să rămână într-o viziune creştină să ia aminte
la chipul de persoană, după conţinutul cu care creştinismul răsăritean încarcă acest chip, şi la toate celelalte
implicaţii care decurg dintr-o viziune personalistă.

G.M.: Îmi stârneşte feluri de reflecţii acest text: „Iisus
a făcut înaintea ucenicilor încă multe alte semne, care
nu s-au scris în această carte” citim în Evanghelia
canonică a Sf. Apostol Ioan, tradusă în limba română.
Deci, în afară de spuse, rostiri, învăţături, Mântuitorul
„a făcut”, adică a făptuit „înaintea ucenicilor”, se referă
numai la aceştia, nu şi faţă cu mulţimile, făptuiri pe
care evanghelistul nu le dezvăluie, iar eu nu mă prind
să bănuiesc speculativ, că n-am vreo cădere. Despre
probabile „alte semne” relatează evanghelii necanonice, nesemnificative pentru Sf. Apostol Ioan, care le
consemnează prin „multe alte semne”, canonicele fiind
suficiente pentru raţiunea revelatoare; comentariile mi
se par de prisos, cârtirile răuvoitoare. În greceşte la
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semn se zice semeion tradus româneşte prin semn,
semnificaţie, probă, dovadă. Iisus a avansat ucenicilor
multe alte probe, dovezi despre semnificaţiile cele mai
adânci ale vieţii şi morţii, despre rostul omului în lume,
despre lume, fie prin făptuiri, fie prin învăţături.
„Mai sunt încă multe alte lucruri pe care le-a
făcut Iisus. Dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că
lumea întreagă n-ar fi ajuns ca să cuprindă cărţile ce
s-ar fi scris”, citim în aceeaşi Evanghelie. Aici, în
traducerea românească apare formularea „mai sunt”,
nu „a făcut”, urmând „încă alte”, dar nu „semne”, ci
„lucruri pe care le-a făcut”. În originalul grecesc Iisus a
făcut semne în ambele cazuri, dar bănuiesc că stilistica
noastră e vinovată, termenul „lucru” trimiţând la lucrarea prin semne semnificative în făptuiri, rostiri. Mântuitorul nu se contrazice niciodată nici prin făptuiri,
nici prin rostiri, acestea apar fie prin unghiurile de
vedere ale mărturisitorilor evanghelişti, fie prin interpretări ulterioare. Asta mi-aminteşte de celebra expediţie a patru oameni de ştiinţă în munţii Kilimangearo,
ale căror rapoarte evidenţiau fiecare alţi munţi –
faunistic, geologic, climateric, hidrologic – că savanţii
Academiei Regale de Ştiinţă se întrebară „Şi munţii
Kilimangearo care-s?”
195

Sunt recunoscute de către sinoadele din sec. IV
e.n. patru Evanghelii. Spre deosebire de opiniile din
ultima vreme ale unor „savanţi”, care susţin – în pofida
datelor incontestabile ale istoricilor – că respectivele
Evanghelii au fost rodul colaborării autorilor lor, nu
numai că ele au fost redactate în sec. I e.n. la date
diferite, dar şi fără ca Apostolii să se fi copiat unul pe
altul. Am mai auzit o şopârliţă televizată, bună pentru
proşti: că evangheliştii redactară textele lor la bătrâneţe, o leacă sclerozaţi, în subsidiar, ca şi cum –
îngăduie-mi – amintirile din 2015 ale participanţilor la
evenimentele de la Timişoara-Bucureşti din 1989, deci
după 26 de ani, sunt oarecum fantasmagorice, morţii
nu chiar au murit, de tras nu chiar s-a tras cu puşca şi,
în general, memoria colectivă şi individuală românească
se cam înşeală. Scrisorile Sf. Apostol Pavel sunt anterioare Evangheliilor canonice şi necanonice, la distanţă
de cam 15 ani de la Răstignirea şi Învierea Mântuitorului, ca şi cum eu, acesta, nu mi-aş fi amintit fidel în
2005 evenimentele memorabile la care am participat în
decembrie 1989, despre care am scris după 2010!
Perversiunea e maximă!
Am studiat multe mii de pagini de comentarii la
Evanghelii, publicate în ultimul secol de cercetători
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englezi, francezi, români, dar n-am găsit un interes
deosebit asupra celor două pasaje citate mai sus;
dimpotrivă, ignorându-le, unii debitează tot felul de
prostii, evident din raţiuni manipulatorii, din ură şi
dispreţ.
Prin Evangheliile sinodale din sec. IV e.n. s-a
conturat până azi un singur creştinism, o singură
credinţă creştină, aceea mărturisită de Iisus Hristos,
Capul Bisericii. Toate lucrările posterioare care au
tâlmăcit şi aprofundat mărturisirea hristică fără să-i
trădeze litera şi spiritul formând un corp unic cu ele
constituie creştinismul numit ortodox, că e provenit de
la Capul. Răstălmăcirile vremurilor ulterioare, din sec.
VI e.n. până azi sunt, fireşte, abateri de la calea
ortodoxă a mărturisirii Mântuitorului că El este
„adevărul şi viaţa”, expresii ale trufiilor trufaşilor care
s-au socotit mai presus de această mărturisire originară
de păstrat vie, înlocuind-o cu paradigme proprii.
Tradiţia creştină a Noului Testament cuprinde în
primul rând mărturiile Apostolilor despre El – viaţa,
fapte, spuse – sub forma Evangheliilor. Din câte
Evanghelii au fost redactate şi au intrat în circulaţie,
începând cu sec. I e.n. Biserica a consacrat patru.
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Afirmaţia Apostolului Ioan, unul din cei patru,
cum că Iisus a făcut şi alte semne necuprinse în
Evanghelia sa, mi se pare firească şi de bun simţ;
autorul nu şi-a propus să scrie un Tratat contabilicesc
şi taxonomic exhaustiv, cum procedară filosofii antici
referitor la plante, la silogisme, la personalităţi
imperiale, la stele, pietre şi temperamente, ca şi
botaniştii, zoologii, sociologii, psihologii, fizicienii,
geometrii posteriori sec. IV e.n. Ioan nu a redactat ca
Plutarch „Vieţi paralele”, a fost nu avocat, nu
judecător, ci martor, adică „de faţă” cu semne hristice,
nu cu toate, expunându-le cum le-a perceput el, acolo
şi atunci; este un martor sincer, dându-le şi înţelesul
său, de martor implicat în evenimente. Ioan nu a fost
nici Caius Iulius Caesar, autor al „Războaielor cu
galii”, comandant roman orgolios privind cu dispreţ
către barbari. Acele alte semne vor fi fiind preluate de
alţi martori, unele, altele trecute sub tăcere ca nerelevante. Orice persoană care ştie ce înseamnă „martor”
pricepe despre ce este vorba.
Evangheliile apocrife descoperite pot cuprinde o
mie, un milion de mărturii, adăugitoare sau opuse celor
scrise de Ioan care, cu prudenţă şi din bun simţ
sugerează că vor fi fost, dar pentru el acestea merită să
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fie consemnate. Pentru mine, cel din sec. XXI, reţin că
Mântuitorul a făcut şi alte semne, explicabile în cele
vreo mie de zile de umblet, de întâlniri, de învăţătură.
În o mie de zile Mântuitorul o fi făcut zece mii de
semne, o fi vindecat cincizeci de mii de bolnavi, o fi
ţinut cinci mii de discursuri şi dialoguri, aşa, nu ca să
speculăm noi cu statistici, pe Apostolul Ioan l-a
preocupat ceea ce ne-a transmis, iar Biserica ortodoxă,
originându-se în Mântuitor şi Apostoli, asta a
consacrat, a con-sacrat: Calea, Adevărul şi Viaţa. În
opinia mea, celelalte semne or fi fost semne, dar
nerelevante, sub aspectul credinţei, şi de aceea
nerelevante.
Adevărul e că n-am auzit să se fi efectuat o
selecţie din cele notate de Apostoli, că la sinoade s-ar fi
eliminat unele semne descrise de Apostolul Ioan sau
Luca sau Marcu sau Matei; altfel spus, Evanghelia lui
Ioan e chiar Evanghelia lui Ioan, de pildă, nu a altuia.
Au fost lansate încă din sec. XVIII tot felul de idei
perverse: cum că aceşti Apostoli evanghelişti se
întâlneau periodic să se consulte lucru de-a-dreptul
imposibil spaţiotemporal; nu contează pentru perverşi.
Cum că, analfabeţi fiind, a adunat fiecare ziceri variate
care circulau oral, sintetizându-le tot oral, iar un ucenic
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cultivat le-a scris, aşa, ca Petre Ispirescu poveştile
populare, altă nerozie lesne demontabilă.
Al doilea citat e întăritor al celor scrise mai
înainte; Mântuitorul a făcut multe alte semne, atâtea că
scrise cu amănuntul nici o lume de tratate nu le-ar fi
cuprins, fireşte. Apocrifele adaugă, completează, contrazic, intră în detalii de-a-dreptul neinteresante din
perspectiva „Căii, Adevărului şi Vieţii”. Multe sunt
picanterii, răbufniri ale orgoliilor, ale neîmplinirilor, ale
superficialităţii de înţelegere ale faptelor şi rostirilor
Mântuitorului. Tradiţia cuprinde un ansamblu de idei,
credinţe, obiceiuri, datini, mentalităţi cristalizate şi statornicite în gesturi şi comportamente lingvistice comunitare, a căror configurare cere vreme îndelungată la
un neam, la un popor, la o seminţie, pe care acestea le
transmit din generaţie în generaţie pe cale orală;
tradiţia e, totodată, asimilatoare, dinamică şi poartă o
esenţă de statornicie care desemnează profilul spiritual
al unui neam. Asta ca să sintetizăm conceptul de ei.
Acum, tradiţia creştină se originează în învăţătura lui
Iisus Hristos „întrupat de la Duhul Sfânt şi din
Fecioara Maria” şi are trei elemente definitorii: faptele
cu privire la Mântuitor; interpretarea teologică a acestor
fapte, modul de viaţă care rezultă din acestea. Autorii
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Evangheliilor sunt martorii cei mai credibili şi mărturisitorii cei mai deplini, călăuziţi de Sf. Duh, ai faptelor
şi vieţii Învăţătorului, care n-au intenţionat să redea toate
semnele, ci acelea cu semnificaţia teologică maximă.
De aceea, scrierile lor au autoritatea pe care nici o alta
nu o poate avea şi tocmai în acest sens înţelegem precizarea ioanică, despre „multe alte semne” ce, poate
vor fi fost relatate, dar rămâne să fim prudenţi în
utilizarea lor. Farul călăuzeşte pe cârmaciul corăbiei,
fără îndoială, pe marea întunecată, dar urmează ca el,
cârmaciul, să urmeze sau nu lumina farului. A ajuns la
limanul Adevărului? Înseamnă că s-a călăuzit bine.
Apocrifele sunt faruri înşelătoare, poate bine intenţionate, dar de calfe şi zidari precari, încalcă învăţătura
hristică în spiritul ei şi viaţa Mântuitorului nu mai e
model unic de viaţă ca Fiu întrupat al lui Dumnezeu.
Expresia „multe alte semne” ar trebui tratată cu multă
seriozitate chiar şi de către oamenii de ştiinţă, altfel
foarte interesaţi să găsească nepotriviri, contradicţii.
De aceea invitaţia-recomandarea-porunca „Sola
Scriptura” mă stârneşte din mai multe pricini, din care
voi invoca două; a) textul prescriptiv sub formă de
recomandare-poruncă fără interpretări hermeneutice,
dar şi pragmatice este un text formalist, la libera
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folosinţă a fiecăruia; Scriptura fără scrierile praxiohermeneutice ale Sfinţilor Părinţi e golită se sens; b) textul
scripturic fără asocierea cu fapta unilateralizează
păcatul şi face de neînţeles venirea Mântuitorului
„să judece vii şi morţii”.

N: Mi-au trecut şi mie prin mână şi am şi citit câteva
„evanghelii secrete”, scrieri gnostice, scrieri apocrife,
Evanghelia după Toma, Evanghelia după Bartolomeu,
Evanghelia după Filip, Evanghelia eseniană etc., scrieri
a căror autenticitate nu e dovedită, e fals atribuită, ori
sunt chiar plăsmuite de alt duh nevăzut, decât cel
mărturisit de cea care străbătu veacurile ca „Stâlp şi
temelie a Adevărului”, adică Biserica – Trupul lui
Hristos. Sigur că problema este de fapt una a adâncimii
„deosebirii duhurilor”, iar cei neavizaţi, nelămuriţi,
căutători de secrete, îşi pot prinde urechile minţii,
ascuţite ori tocite, peregrinând prin spaţii spirituale
necunoscute, care îi pot absorbi magnetic din pricina
efuziunii unor curiozităţi misterice, oculte.
Îmi vine în minte o vorbă, pe care am auzit-o
într-un mediu universitar colocvial, cu peste 20 de ani
în urmă, vorbă ce se dorea probabil cu iz relaxant,
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liniştitoare, alungătoare de temeri: „nu se pierd decât
pierduţii şi nu se smintesc decât smintiţii”. Expresia
pare că are un mecanism similar, dar într-un sens
inversat, cu zicerea augustiniană „nu M-ai fi căutat
dacă nu M-ai fi găsit”. Altfel zis, cauţi să te pierzi ori
cauţi pierderea, fiindcă deja te găseşti, te afli, pierdut.
Sminteala ar fi a smintitului, deja. Se pierd fiii pierzării,
fiindcă se înscriu într-o filiaţie a pierzării, sunt afini şi
rezonanţi cu o cale a pierzării. Partea complicată a
chestiunii este dată de caracterul disimulat al acestei căi
a pierzării, întrucât nu se arată ca o cale a pierzării, ci
ca o cale a luminii, a iniţierii şi a elevării spirituale, a
cunoaşterii şi practicii misterelor, a trezirii şi iluminării,
a reîntoarcerii în pleroma etc. Acum, de ce lumina nu
ar fi lumină, trezirea nu ar fi trezire, elevarea nu ar fi
elevare etc, pe această pistă pierzătoare, este o problemă care ar fi de lămurit, şi în raport de dimensiunile
şi straturile complexe ale uneia sau alteia din disimulări
care se aşterne ca o pâclă densă pe creştet şi trece prin
capul cuiva ori al altcuiva.
Îmi aduc aminte că în prima parte a anilor 90
apăruse în Timişoara Francisc Maitreya cu un grup de
adepţi, parcă chiar mai multe adepte, îmbrăcaţi în
veşminte de in, având desagi roşii şi brâu verde, ce
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şi-au zis „creştini ai noii ere” şi „fii ai luminii”.
Francisc Maitreya alias Francisc Horvath, născut la
Deva, era un profesor de desen care se zice că şi în
buletin avea trecută noua identitate, adică se chema
Maitreya şi Francisc. Acesta era considerat de către
adepţi a fi, nici mai mult nici mai puţin, decât un al
„doilea Fiu al Dumnezeu”. Hazlie a fost istoria unei
întâmplări care circula atunci, cum că Francisc
Maitreya, ca „al doilea Fiu al lui Dumnezeu” a încercat
să intre în Craiova călare pe un asin, precum intrase
Fiul Lui Dumnezeu în Ierusalim cu două milenii în
urmă. Nu apucă însă să intre, fiindcă oltenii, nu doar
că nu-şi aşternură hainele pe dinaintea lui şi că nu-l
întâmpinară cu ramuri de finic, cu stâlpări, precum
odinioară pruncii pe Mântuitorul, dar îl coborâră şi de
pe măgar şi îi dădură şi „o mamă de bătaie”. Că, de, nu
reuşi să-i convingă, chiar de li se adresă ca unor „fii ai
luminii”, cum că el, Francisc Maitreya, ar fi „celălalt
Fiu al Lui Dumnezeu”, anume al doilea. Reţinuseră
oltenii că Dumnezeu nu ar avea decât un Fiu şi unic,
aşa încât acesta, ce zicea despre sine că ar fi al doilea
Fiu, şi de le vorbi de lumină şi de fiii ei, şi de o „nouă
eră”, nu prea fu crezut cum că ar fi cine zicea că ar fi.
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Se vede treaba că nu l-au crezut oltenii şi ca atare au
trecut şi la faptă, aplicându-i o corecţie fizică, doar
indirect doctrinară. Cea direct doctrinară o consideraseră, probabil, inutilă, ineficace; începură cu realitatea
concretă, palpabilă, prozaică a coborârii de pe măgar
pe pământ, ca să treacă apoi la zgâlţâit, la trezit, mai
brusc se pare.
Nu mai ştiu exact, oricum pe la începutul anilor
2000, l-am întâlnit la schitul Piatra Scrisă, îmbrăcat
civil, cu o geacă de piele roşcăţie de data asta, nu cu
rasă de in. Nu am schimbat nici o vorbă. Nu îl
recunoşteam dacă nu mi-ar fi fost arătat de avva
Calinic, ierodiaconul de la Piatra Scrisă, părinte ce mai
apoi a sprijinit substanţial lucrarea de reeditare a operei
autenticului mistic isihast, care a fost avva Ghelasie de
la Frăsânei. Îmi aduc însă aminte că Francisc Maitreya
mai trimisese ceva scrisori către „fiii luminii” de la
Armeniş-Piatra Scrisă, cu texte incandescente, arzânde
de atâta „lumină” şi „pozitivitate”, pe care le-am şi
parcurs. Nu ştiu dacă nu erau extrase chiar de prin
cărţile sale – ori din Prima Evanghelie ori din A doua
Evanghelie sau poate din Adevărul vorbeşte pentru sine.
Francisc Maitreya era propriul său adevăr care vorbea
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pentru sine. Moare în urma unui stop cardiac, în 2003,
într-un spital din Baia Mare.
Acum, că Domnul a făcut (şi face!) mult mai
multe semne, lucruri ori minuni, decât cele consemnate, sau decât cele ştiute ori aflate şi de mine şi de
oricare, e la mintea cocoşului, nu prea am de comentat.
Nu ştiu cine ce ar avea. Cine e acela care poate şti şi
cuprinde pe de-a-ntregul măsura acestor făptuiri şi
lucrări, însemnate şi înminunate, ale DumnezeuOmului Hristos? Aş vrea să îl aflu şi eu, dacă există.
Provocarea fiecăruia dintre noi este dacă prin cele
auzite ori citite despre Hristos, semne, minuni, lucrări,
ajungem să ne întâlnim cu El, adică să ne aşezăm paşii
pe Calea, Adevărul şi Viaţa Sa, ori răzbatem pe alte căi,
gnostice, oculte, misterice. Treaba e relativ simplă.
Există şi căi gnostice, oculte, iniţiatice care pot
vehicula, colporta şi învârti informaţii cu privire la
Hristos ori la lucrurile, semnele şi minunile săvârşite de
Hristos, dar acestea sunt alte căi decât Calea. Cine vrea
să îl întâlnească cu adevărat ca cine este El cu adevărat
trebuie să deschidă doar uşa la Biserică, întrucât
aceasta este calea extensiei trupului lui Hristos în noi,
este Calea vieţii întru adevăr.
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G.M.: Voiesc dragul meu să rămână aceste amintiri ale
mele, îndeolaltă cu alte, presărate prin scriiturile
noastre. M-a născut mama în ziua a întâia a lunii
septembrie in anno 1939, m-a născut în casa bunicilor
materni din satul Cârpiţi. comuna Sculeni din judeţul
Iaşilor. Cei patru bunici ai mei, ţărani creştini ortodocşi
de pe valea Jijiei, care mi-au hrănit copilăria şi
adolescenţa proveneau din sfârşitul secolului XIX. Am
apucat şi o străbunică, Maria Pleşcan, născută pe la
1870, încă vrednică în 1951. Aşadar, am amintiri
despre ei, despre vorbele şi comportamentele bătrânilor, despre obiceiuri şi datini ale ţăranilor creştini
ortodocşi păstrate şi transmise de aceia părinţilor,
unchilor şi mătuşelor mele, iar de la ei la nepoţi şi
strănepoţi. Cu praznicul Crăciunului lucrurile stăteau
aşa: mai întâi era postul, cu spovedania, împărtăşania şi
rugăciunile lui la Sfânta Biserică. Aminitirile mele nu
coboară sub anul 1942, deci nici despre datinile
Crăciunului; trecurăm pe sub Antonescu, pe sub
Groza, pe sub comuniştii bolşevici ai lui Dej, prin
industrializare şi colectivizare, dar datinile Crăciunului
s-au păstrat nezdruncinate în satele de pe valea Jijiei,
deşi tineretul cam împunse fuga la oraş, el luă cu sine
aceste datini, prezente vii în blocurile şi mahalalele
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Iaşiului până spre anii 1990. Prin urmare, fără Post nu
are cum să fie Marele Praznic al Crăciunului, temeiul şi
scopul acestuia. În familiile noastre – ale bunicilor şi
părinţilor – nu se făcea filosofie, nici nu se teologhisea,
ceea ce era datină era datină, fără cârteli, fără comentarii. Şi nici nu constituia o povară, datina, deoarece ţi
se sădise şi îngrijise în suflet şi simţire.
În Ajunul Crăciunului mama făcea „pelincile
Domnului” – turtiţe cu nucă mărunţită, venea părintele
Gogoaşă să ne sfinţească ograda şi casa, iar seara
ţâncii, copilandri, adolescenţii, ba şi tinerii mereau cu
colindatul, vestind „Naşterea Domnului”. Am umblat
cu colindatul, laolaltă cu alţii, până în studenţie. În
familia părinţilor mei totdeauna am avut brad, Bradul
de Crăciun, frumos împodobit cu ce se putea pe acele
vremuri, iar sub brad găseam mici daruri în prima zi de
Crăciun când întreaga familie mergea la Biserică, apoi
ne adunam în jurul mesei şi mâncam „de frupt”, borş
cu carne, sarmale, răcituri, o felie de cozonac, adulţii –
bătrânii, neamuri, uneori fini şi cumetri, cum putea
fiecare – beau un pahar-două cu vin. A doua zi de
Crăciun şi până în Ajunul Bobotezei adolescenţii
umblau din casă în casă cu Steaua, Slavă Domnului!,
am umblat şi eu din 1953 până în 1958, săptămâna
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dintre 25 decembrie şi Ajunul Bobotezei, primeam un
colăcel, un pitac şi un măr, eu şi prietenii mei de pe
atunci – Ghiţă Oceanu, Costică Staicu, Costică Ailenei.
Cu două zile înainte de Anul Nou tata tăia porcul,
ajutat de careva apropiat, practică nedezminţită an de
an până după 1975. În seara de Ajun de Anul Nou
mergeam cu Uratul, eu şi prietenii mei de pe atunci, cu
buhai şi bici, porţile erau larg deschise, ogrăzile
luminate, gospodarii veseli şi bucuroşi de oaspeţi,
habar n-aveam de comunism, de ateism, de represiune,
mi-am petrecut copilăria, adolescenţa şi prima tinereţe
cu năvalnica bucurie prilejuită de respectarea datinei.
În dimineaţa primei zile de Anul Nou luam pumni de
grâu să Semănăm pe la casele vecinilor, apoi mergeam
la Biserică de Sfântul Vasile şi, eventual, ne adunam la
vreun Vasile – că erau îndestui – să-l sărbătorim. Păi?!!
Astea înseamnau Praznice.

N: Praznicul este în primul şi primul rând unul liturgic.
Cine nu are participare liturgică e departe de sâmburele
Praznicului. Praznicul este liturghia iubirii; nu a
oricărei iubiri, ci Acelei Iubiri. Naşterea Domnului
trebuie actualizată în fiecare din noi ca o (re)naştere
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personală într-un veşnic astăzi al întâlnirii, al comuniunii, al unirii, al împlinirii. E o mare taină acest ritual
liturgic. Prin el şi întru el se desfăşoară cu adevărat
plinitor chipul acestei iubiri ritualice, euharistice. În
ritualul liturgic ni se deschide limpede, dens, taina unei
nepieritoare comuniunii, unei împărtăşiri pline – in actu
– între Dumnezeu şi om. Aici asimilăm, realizăm
transparent, ce este conştiinţa iubirii după chipul său
euharistic. Chipul iubirii euharistice e un chip al iubirii
integrale, nu e o iubire de simplă simţire şi sentiment,
restrânsă la emoţie şi la afectivitate psihologică. Ce va
să însemne, însă, această integralitate a iubirii după
chipul său euharistic e o provocare a fiecăruia să caute,
să afle.
Şi eu şi fiecare suntem un chip de liturghie,/ Un
anume cuvânt-iubire, chip în veşnicie./ Şi fiecare suntem chip de
creaţie şi chip al lui Dumnzeu/ Care se întâlnesc doar în chipul
liturgic al Tău./ Niciodată nu se opreşte Liturghia Iubirii,/
De aceea este „Inima Nemuririi”,/ Inima în bătaie
neîncetată,/ Care nu încetează niciodată.(...)/ Doamne, Iisuse,
vin şi eu la Altarul Liturghiei Tale,/ Unde mă aduc ca pe o
„prescură”, pe care să o liturghiseşti./ De puţina mea iubire nu
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te scârbi./ Tu m-ai creat din Iubirea Ta,/ Şi chipul iubirii s-a
pecetluit în veşnicie pe fiinţa mea,/ Şi această pecete fă-o
jertfelnic, pe care mereu liturghiseşti/ Şi în fiinţa mea te
întrupezi.(...)/ Tu mereu, Doamne, ne naşti din Iubirea Ta,/
Şi Creaţia te naşte neîncetat, de asemenea./ Şi iubirea întâlnită
se face Euharistie,/ Pâine de Cer şi de Pământ, Cuvântul ce
Trup s-a făcut.
(Liturghia Iubirii, Ghelasie ierom.)

G.M.: Comentarii la ideea de ştiinţificitate
Zilele trecute un post de televiziune mi-a dat o
informaţie tulburătoare: oamenii de ştiinţă arheologi au
descoperit Edenul! E adevărat, nu Edenul în întreaga
lui splendoare de odinioară, dar artefactele găsite ar
atesta de netăgăduit că el a existat spaţio-temporal pe
planeta Terra, după ce şi-a îndeplinit rostul, anume
fiind scufundat nu departe de Mesopotamia, în apele
teritoriale persane ale Golfului Persic, azi străbătut în
lung şi în lat de nave comerciale, de crucişătoare şi alte
ambarcaţiuni paşnice sau belicoase care habar n-au
peste ce plutesc. Detaliile, mi s-a precizat, le vom primi
mai târziu, când se vor fi încheiat cercetările de teren.
Lapidara informaţie m-a determinat să parcurg varia
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trimiteri bibliografice, ambigui şi neconcluzive more
geometrico, adică strict cartezian.
Totdeodată, au intrat în funcţiune disponibilităţile mele de raţionament deductiv. În Edenul biblic
(denumire de origine sumeriană, care înseamnă
„câmpie”) – despre el e vorba – Dumnezeu a sădit o
grădină mirabilă, numită „grădina Domnului” ca locaţie pentru primul cuplu de oameni – Adam şi Eva.
Cuvântul Eden, zic specialiştii, e asociat cu alt cuvânt –
paradeisos – din limba avestană, semnificând „loc
îngrădit”, din care a derivat cuvântul paradis, cu acelaşi
înţeles; fără să ne avântăm în exerciţii savante, pe scurt:
conform Genezei Dumnezeu a Creat Lumea cu toate
ale ei (să reţinem: Lumea, nu pe planeta asta sau aia, nu
Existenţa sau Ecsistenţa, nu Fiinţa, nu Realitatea, nu
Universul, nu Cosmosul) în Lume a lucrat îngrădind o
câmpie specială, Edenul (=Paradisul), iar în Eden a
sădit o grădină mirabilă, numită „a Domnului”,
investind-o cu rostul să fie acasa acelui cuplu, în
absenţa căruia nu se justifica, iar raţiunea dramei ontoaxiologice a celor doi îşi găsea temei acasă dimpreună
cu Domnul şi numai acolo. Odată consumată drama
păcătuirii, grădina Domnului, parte a Edenului, îşi
îndeplini rostul şi, vorba lui Hegel, îşi epuiză nece212

sitatea fiinţială. Însă, se pare – după cum susţin
arheologii – Dumnezeu nu a trecut-o în neant, ci a
scufundat-o undeva în Mare, la adâncimea potrivită să
fie descoperită ulterior de către vrednicii urmaşi
adamici, ca probă ştiinţifică invincibilă a adevărurilor
„Genezei”. Aşadar, după savanţii arheologi, descoperitorii, Domnul a plasat Edenul pe o planetă, anume
pe Terra, plus exactement în preajma actualelor
ţărmuri persane, nu în Palestina antică, „Pământul
făgăduinţei”, nu în nordul danubian, „Grădina Maicii
Domnului”, nici în preieriile usamericane, alt „pământ
al făgăduinţei”, cum mi-au spus vameşii din aeroportul
din Chicago, ceea ce e de mirare foarte.
În mijlocul grădinii se afla pomul vieţii şi pomul
cunoştinţei binelui şi răului, încărcat cu mere deja
coapte, ademenitoare unei persoane flămânde sau/şi
curioase. Cum erau meniţi să fie eterni, Adam şi Eva,
înainte de a muşca din măr nu erau nici flămânzi, nici
însetaţi; rămâne mirarea cu care Dumnezeu îi înzestrase. Or, unde e mijloc sunt margini, deci suprafaţa
grădinii avea contur, avea limite care limitau un
„dincoace” de un „dincolo”, un „interior” de un
„exterior”, de unde se pătrundea printr-o poartă, cum
şi-a imaginat-o Lorenzo Ghiberti: dar avea şi sol în
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care se găseau rădăcinile pomului cu mere. Plus că o
grădină cu un pom fructifer nu mai e grădină; deci în
interiorul ei îşi legănau coroanele mulţimi finite de alţi
pomi fructiferi din care cuplul adamic avea voie să se
înfrupte fără restricţii, cum vedem în haarnicile picturi
renascentiste. Unde sunt pomi fructiferi sunt şi ierburi
şi flori, dar şi insecte – buburuze, albine, furnici,
gândaci etc – şi păsărele – vrăbii, piţigoi, rândunici etc.
O grădină are nevoie de succesiunea ritmată luminăîntuneric, firesc lucru, căci conform Genezei tocmai
asta a creat mai întâi Dumnezeu – lumina şi întunericul
ca realităţi fizice. Tot mai înainte crease apele –
izvoare, pâraie, râuri, fluvii, mări şi oceane – din care
unele întreţineau şi viaţa vegetală şi animală din
grădină; abundenţa apei şi luminii permit fructelor să
se coacă şi, astfel, să fie consumabile. Am spus o
prostie; dacă grădina cu toate ale ei, era eternă, nu avea
rost „întreţinerea”. Dar cel puţin aşa ne sugerează
aceiaşi pictori renascentişti cu imaginaţie pioasă.
Înlăuntrul grădinii Domnului (căci era a Domnului, nu
a oamenilor pieritori) nu hălăduiau carnasiere – reptile,
peşti şi mamifere flămânde şi ucigătoare – care ar fi
pus la îndoială echilibrul, armonia, cum a încercat să
spună Anselm; ele sau erau „dincolo” sau intrară în
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fiinţă în posterioritatea acelui „dincolo”. Nu decid că
aşa au stat lucrurile, ci doar că asta ar rezulta din
descoperirea arheologilor contemporani.
Apoi: de ce în pomul cunoştinţei binelui şi răului
cresc tocmai mere ne lămuresc numeroşi exegeţi;
Dumnezeu a investit mărul-măr cu un anume simbol –
cel al reînnoirii şi al veşnicei prospeţimi, al regenerării
şi reîntineririi. Aici sesizez neclarităţi: reînnoirea, regenerarea, reîntinerirea presupun evoluţie – se usucă
frunzele, dar apoi revin la verdele iniţial – contrară
veşnicei prospeţimi. Eu, de pildă, mă învechesc, degenerez, îmbătrânesc, dar, la un moment dat, hop, nu
mor, ci reîntineresc.
Cel puţin acesta ar fi substratul creştin teologic
al învăţăturii medicinei tradiţionale care ne îndeamnă
să consumăm mărul. În general, speciile vegetale şi
animale sunt ab initio investite fiecare cu simboluri ca
expresii ale creierii lor prin voinţă divină; astfel,
măslinul, simbol al păcii, nu putea lipsi din grădina
divină peste care se revărsa liniştea, armonia, tihna pe
care le aduce pacea Creatorului. Laurul are provenienţa
tot acolo, el rămânând mereu (?) verde (ca şi bradul),
simbolizând nemurirea şi cunoaşterea tainică. În
grădină neapărat păşteau ierburile veşnice mieii eterni,
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prefigurând spusele lui Ioan Botezătorul „Iată mielul
lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii!”, nu şi lupi
carnasieri care ar fi stricat armonia.
Dimpotrivă, lăcustele lipseau, ele fiind zburătoare apărute ulterior în exteriorul grădinii, pentru a-i
sancţiona pe urmaşii cuplului primordial alungat din
grădină pentru a fi încălcat porunca Tatălui. La fel,
acolo nu se găseau iepuri – simbol al nestăpânirii
sexuale, al risipei şi lăcomiei care produc dezechilibrele
străine păcii edenice. Nu mai amintesc de nenumărate
specii de carnasiere în luptă de care pe care,
trimiţându-ne explicit la legile darwiniste şi, prin
consecinţă, atâta la lupta marxistă de clasă, cât şi la mai
subtila idee democrată a competiţiei şi riscului din care
învinge cel mai puternic, mai abil, mai profesionist,
mai ticălos, mai şarlatan, mai mincinos, pe deplin
străine armoniei şi iubirii universale. Între strategia
făuririi grădinii Domnului şi strategia celorlalţi,
evoluţiei naturale încă de pe vremea Bigbangului,
opoziţia e ireductibilă.
S-au scufundat scafandrii-cercetători în adâncurile
mării şi au găsit acolo, ceva care să poarte pecetea
grădinii Domnului, adică acasei adamice unde foşnesc
în mijloc coroanele imemoriale ale pomului vieţii, ale
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pomului binelui şi răului? Televiziunile nu dau
amănunte în documentarele lor documentate.
Pe mine nu mă interesează cât a durat procesul
creaţiei, căci m-aş păcăli: „Ceea ce la om e o mie de
ani, la Dumnezeu e o clipă”. Nu ştiu ce însemna la cei
vechi „o mie de ani” şi cu atâta mai puţin care ar fi
conţinutul măsurii unei clipe, care nu are semnificaţie
fizicalistă, ci mai de grabă psihosocială. Şi nici nu
îndrăznesc să speculez. Timpul grădinii edenice posedă
în chip necesar alte note decât cel „dinafară”: aici orice
existent posedă veşnică prospeţime, „tinereţe fără
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”.
Grădina nu putea fi acasa lui Dumnezeu întrucât, în primul rând, numai corporalitatea se instalează
într-un loc, apoi, Fiinţa Lui este în Treimea cea de o
Fiinţă, „mai înainte de toţi vecii”, evident tot necorporală, deci înaintea Edenului, înaintea Lumii. În Edenul
descoperit de savanţii arheologi nu se putea identifica,
fundamental, Creatorul „văzutelor tuturor şi nevăzutelor”, nici creaţiile lui dinlăuntrul grădinii, nepălite de
precaritate. În logica omenească, Adam şi Eva înainte
de a mânca din măr posedau eternitate corporală,
eternitate pierdută printr-o opţiune. Pierzând-o, nu
mai se justifica prezenţa Lui acelora în grădină. Faptul
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că cuplul a fost izgonit induce că Dumnezeu nu a
desfiinţat grădina Edenului, ci a blocat-o, a scufundat-o,
să zicem, în ipoteza aquarheologilor savanţi.
Or, aceştia, ajungând la intrare, l-au identificat şi
descuiat cu instrumente omeneşti exclamând „Iată-l!”
Nu-i pricep pe savanţi! E ca şi când s-ar fi bucurat
„L-am prins!”, „I-am demascat ascunsul tainic al
Grădinii primordiale”. În acest caz, creaţia divină nu
mai e divină, nu mai e invincibilă, Dumnezeu e relativ,
ca universul einsteinian.
Să presupunem că aşa stau lucrurile. Un
Dumnezeu relativ nu mai e Dumnezeu şi atunci Lenin
avea dreptate cum că religia – oricare ar fi ea: iudaică,
musulmană, hinduistă, creştină – e un putregai crescut
pe copacul viu al cunoaşterii. Astfel rămâne de lămurit
natura grădinii edenice: ori e divină absolut şi sacră, un
„dincolo”, faţă de exterioritatea ei sub semnul precarităţii, ori e cât se poate de lumească, nu are nimic
supranatural. Să presupunem acel „dincolo” ca fiind
altfel de realitate. Savanţii, făcând parte din lumea
precarităţii, nici un instrument al lor nu le-ar fi descuiat
porţile grădinii; dacă ei ar fi fost de o credincioşie „cât
un bob de muştar” nu s-ar fi apucat de asemenea
întreprindere, căci Mântuitorul îi spune lui Toma
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„Fericiţi cei ce nu văd şi cred”. Fericirea ţine de spirit,
eminamente, iar savanţii creştini adevăraţi au cu totul
şi cu totul alte preocupări decât să descuie porţile
grădinii Domnului. Laplace avea dreptate să-i replice
lui Napoleon care nu-l observase pe Dumnezeu în
teoria aceea a lui: „N-am avut nevoie de asemenea
ipoteză, Sire!”; Dumnezeu nu poate fi cuprins în nici o
ipoteză şi e manipulare prostească, aş zice, dacă n-ar fi
abilă să iei Edenul, Raiul, Paradisul, Creaţia, Veşnicia
ca ipoteze sau teoreme!!
Vorbim în dodii, căci ne jucăm cu semantica
verbului „a crede”, ca Feuerbach, Marx, Lenin, Stalin
şi a discipolilor lor deghizaţi de azi din mediile care
confundă exactitatea cu adevărul, veridicitatea scientistă cu aceea creştină îndreptăţitoare. Totuşi, două
expresii româneşti îmi dau de gândit: „Pe-un picior de
plai / Pe-o gură de rai” şi „Se iscă o vânzoleală de era
iadul pe pământ”. Pereche antitetică, raiul = grădina
Domnului şi iadul par a fi locuri destinate după
moartea corporală celor buni, respectiv celor răi.
Adam şi Eva sunt făcuţi din lut, prind corporalitate
precis indentificabilă senzorial, asupra cărora Dumnezeu
a suflat din Duhul său, Spirit, incorporalul, „Chip prin
asemănare cu Chipul Său”. Astfel ei deveniră duali;
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spiritul îi în-drumă la creaţie, trupul – la lucrare
faustică. Prin urmare, grădina Domnului era tot atâta
de corporală cât de corporali Adam şi Eva. După
păcătuire perechea primordială a fost izgonită şi
condamnată: ceea ce e din lut în lut să se întoarcă, pe
când spiritul, incorporal, de la Duhul, responsabil
pentru faptele bune şi rele urmează să treacă prin
Judecata Cuvântului, Iisus Hristosul, care îi va trimite
în grădina Domnului sau în Iad, de data asta în sens
care îmi depăşeşte înţelegerea, oricât de savant aş fi.
Dar parcă m-am abătut prea mult de la subiect.
Aristotel m-a învăţat să merg pe calea mirării.
Mirarea se exprimă prin întrebări iscoditoare în
căutarea răspunsului adevărat. Până la adevărat mi se
iveşte verosimilitatea, ceva asemănător adevăratului
dintr-o vecinătate opinabilă. Şi mă mir: ce-or fi găsit
arheologii în adâncurile mării care să le certifice
grădina Domnului, adică dovedirea locului sacru de
unde cuplul Adam-Eva a fost alungat nu atâta pentru
raţiuni ontologice, cât pentru acelea axiologice.
Orice mirare are limitele ei căci adastă în
precaritate.
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*
Soarele potopeşte câmpia plină de amiază
dogoritoare sub un cer fără scame noroase. Cât vezi cu
ochii ierburi arse. Nu auzi nici un zgomot, nici o boare
de gângurit. Aerul e fierbinte. Doar la o margine de
drumeag, care vine de undeva şi se pierde altundeva,
adastă ciudat un copac verde, real verde. La umbra lui
salvatoare odihneşte un bărbat înzăuat; coiful îi atârnă
pe o parte, sabia e rezemată de o piatră. Cine ştie
de când se află acolo răsuflând greoi. „Mi-i sete,
Doamne”…, murmură cu buzele umflate şi crăpate...
„Mi-i sete”... Iar murmurul luând proporţii uriaşe se
auzi în urechile lui ca un bubuit; răsună ca un bubuit,
deşi abia şuşoti. „Mi-i sete, Doamne!”, aşa a şuşotit.
„Bea”, susură o voce blândă, „Apă rece prelinsă în
picături de izvor”, „Bea!”. Şi întredeschise ostaşul, sau
cine o fi fost el, ochii umflaţi ce zăriră un bărbat
îmbrăcat în alb, aplecat asupră-i, care-i strecură plosca
la gură. Sorbi, sorbi îndelung. „Cine eşti?”, întrebă
nedumerit. „Da tu de unde vii?”, fu întrebat. „Dinspre
cetate”, răspunse. „Şi ce-ai căutat acolo?” „E-hei, de
fapt vin de departe, cale de doi ani, de opt anotimpuri
de mers călare şi pe jos. Mi-am lăsat ogorul, vitele,
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nevasta şi copiii şi mi-am urmat seniorul să cucerim
cetatea aceea din dincolo de zare, hăt, cetatea
Domnului, nu ştiu. Am luptat cu tot felul de seminţii,
am ajuns la cetatea stăpânită de necredincioşi şi acolo
am ucis”, zise. „Am ucis mii. De-a valma. Bărbaţi şi
femei, copii şi bătrâni”. „Necredincioşi, în cine?”. „În
Domnul Dumnezeul nostru”. „Dar cine e Domnul
Dumnezeul vostru?”. „Ah, mai vreau o înghiţitură de
apă... aşa.. E Iisus Hristos. „Măi, fratele meu, eşti rănit.
Stai să te oblojesc. Încet, ai răbdare, aşteaptă, aşa...”
„V-a poruncit Dumnezeul vostru să luaţi cetatea
Domnului stăpânită de necredincioşi?”. „Nu Domnul
ne spuse.” „Mi-i sete. Ah, mă dor coastele... Ne-au
poruncit căpeteniile să ascultăm cuvântul Domnului”.
„Ce v-a poruncit Domnul?” Rănitul închise ochii,
încercă să-şi ridice braţul drept, răsuflă ostenit, apoi
murmură: „Ei, aşa, faţă cu faţă nu ne-a poruncit,
căpeteniile ne-or poruncit să ascultăm porunca ce le-o
poruncit lor Domnul, să cucerim cetatea cucerită de
păgâni şi să-i omorâm pe cei care ni se împotrivesc”.
„Ş-ai omorât?”, „Am”. „Eşti sigur că Hristos a voit
moartea femeilor şi copiilor şi bătrânilor din cetatea
Lui?”, „Nu ştiu, a-ah, da veniră mulţimi de păgâni şi
ne-au covârşit, ne-au alungat, pieiră ai noştri întru
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apărarea credinţei”. „Păi, ce pericol pândea credinţa
voastră de-acasă, de la doi ani distanţă?”. „Nu m-am
gândit”, şopti într-un târziu. „Mi-i sete”. „Măi, omule,
ştii că porunca de căpătâi a Domnului vostru este să-ţi
iubeşti aproapele ca pe tine însuţi?”. „Da, aah, mă
doare”, strigă deodată sfâşietor de bubui văzduhul.
„Stai să torn puţin ulei pe rană. Aşa. Ţi-o leg cu o fâşie
din cămaşa mea. Aşa.” „Da tu, străine, cine eşti?”. „Un
călător”. „Şi unde mergi?” „Spre cetate, să îngrop
morţi şi să oblojesc răniţi, să mai salvez ce mai este de
salvat de sabie şi de ură”.
Oşteanul sau cine era el oftă. N-avu răgazul unei
respiraţii şi-şi dădu duhul la margine de drum prăfos
dinspre cetatea în care ucisese în numele Domnului
Iubirii spre acasa lui, unde-l aşteptară îndelung nevasta
şi pruncii.
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