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Dana OPRIȚĂ

filolog

AD 2021: 
sens și nonsens

Gânduri

Un lucru e cert – omul, așa cum se știe el dintotdeauna, este o ființă socială care, deci, nu poate exista în 
afara colectivității, foarte importantă în desăvârșirea destinului lui. El știe, de asemenea, că fără iubire nimic nu 
rezistă, că râsul este terapie, la fel plânsul, dar dacă rămâi prea mult în acea stare de depresie, lucruri bune cu 
greu se vor întâmpla. Și a mai aflat omul ceva, în ceea ce tot el a inventat și l-a numit timp: că sunt două lucruri 
care îi paralizează trupul și mintea: frica și schimbarea. Iar când acestea se combină, devine o problemă 
majoră. Ei bine, dacă 2020 a fost pus sub semnul pandemiei și a adus frica, fără limite, întreținută din toate 
părțile – interioare și exterioare –, acest 2021 pe care l-am propus ca temă de gândire pentru Suplimentul care 

Fără să ne dăm seama, timpul trece, urmându-și propriile legi – dacă vor fi existând –, fără să-i pese de ne 
vom ține de cuvânt. Rămâne ca noi să hotărâm cum ne trecem spre vămile finale zilnica-silnica noastră viață. 
2022 și-a început pe deplin desfășurarea, cu speranța noastră unanimă că va fi întru pace și liniște, nu doar în 
sufletele noastre, dar peste tot pe binecuvântata planetă Pământ. Fiindcă da, fără această binecuvântare 
divină, lumea ar fi fără speranță. Mai ales acum, când pare că tot ce știam și tot ce se dovedise, de-a lungul 
mileniilor, că este bun pentru noi, lucrurile pe care ne puteam baza, necesarele noastre puncte de sprijin, pe 
care ne obișnuisem să spunem că sunt firești, normale, precum bătăile inimii sau respirația, care vin de la sine, 
totul s-a năruit. Privim neputincioși cum covorul fermecat pe care trăiam confortabil a dispărut într-un mod de 
care nu suntem siguri, chiar ne e teamă să cercetăm cu atenție, doar constatăm că suntem în cădere liberă, 
într-un abis despre care știm mai nimic, cu care încercăm să ne împrietenim, în disperata încercare de a 
supraviețui, de a ne continua viața. Sigur în alt fel. Începem să înțelegem asta. Suntem obligați să acceptăm 
asta.

Cu încredere în dreptatea bunului Dumnezeu care veghează și care, cu siguranță, nu va lăsa să-I fie 
aneantizată creația aceasta miraculoasă care este viața, sub toate formele ei, vom putea privi în urmă, peste 
secole, poate doar ani, fără mânie, doar cu recunoștință că existăm în continuare. Să sperăm că mai buni, mai 
îngăduitori, cu mai multă dragoste pentru fiecare lucru și ființă care ne înconjoară: dorința de la fiecare început 
de an.

Ca la fiecare început, cu precădere dacă e vorba de un 
Nou An, urările de mai bine sunt pe buzele tuturor. Ne 
așteptăm să fie aducător de prosperitate și, de fapt, de 
schimbări, întotdeauna în bine, întru împlinirea vieții noastre pământești, iar noi ne promitem că vom fi mai 
buni, mai îngăduitori, mai iubitori…

Majoritatea s-a iluzionat că 2021 va fi un an al vindecărilor după rana deschisă de apariția controversatului 
Covid-19. Sigur, e necesar să știm dacă este sau nu un virus natural, ca să ne putem proteja, de vreme ce va fi 
cu noi de acum înainte. Dacă nu este, de unde și cum a fost posibil să umble liber prin atmosfera întregii 
planete, punând în mare pericol umanitatea? Nu a ținut cont de granițe, de idiomuri, de tradiții, de credințe, ci, 
iată – globalizarea, care devine din ce în ce mai înspăimântătoare, fiindcă ucide în primul rând ideea de 
unicitate a fiecărui popor, și-a arătat cea mai clară/nefastă exemplificare.

Probabil că teoriile conspiraționiste sau planurile gândite în detaliu, de multă vreme, sunt doar o 
deznădăjduită încercare de a înțelege ce se întâmplă. Refuz să presupun că ar putea fi adevărate. Dar dacă 
sunt? De asta se ocupă cei îndrituiți să o facă, cei care au răbdare să adune informații, să cerceteze fapte, să 
verifice evenimente, să le pună pe hârtie, să le publice în volume, să tragă semnale de alarmă și la răspundere 
pe cei care au astfel de planuri diabolice, dacă vor fi lăsați și dacă se va putea dovedi că nu s-au înșelat. Noi 
doar observăm. Suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Încercăm să ne protejăm. Ne formăm propriile 
păreri, într-o lume în care suntem nevoiți să alegem nu între bine și rău, ci între rău și mai rău.
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Pe de altă parte, poate că a fost nevoie de aceste șocuri în existența noastră, pentru a face schimbări. Da, dar 
pe cele pe care alegem noi să le facem, nu cele impuse de un virus, de exemplu. Poate că acesta e timpul pe 
care l-am tot așteptat, când obiceiurile rele și inutile din viețile noastre să fie abandonate, când în sfârșit am 
conștientizat că nu avem timp nelimitat la dispoziție să realizăm vise și proiecte, că nu trebuie să mai amânăm 
nimic, începând cu a spune te iubesc oricărei ființe, cu două, patru picioare sau având rădăcini, că răutatea, 
invidia, minciuna, violența, înșelătoria nu-și au rostul, că trebuie să urmăm Calea și Adevărul pe care 

îmi pare că e necesar să existe, cel pe care tocmai ați ales să-l citiți, ei bine însuși anul, cu el noi toți muritori de 
rând, acțiunile, stările, trăirile, obiceiurile noastre, modul de a vorbi, de a scrie, de a considera arta, totul a fost 
pus sub un nou semn: cel al schimbării.

Cei care continuă să spună – chiar să creadă că e posibil – și așteaptă reîntoarcerea la normalitate, se 
înșeală. Un an întreg, 2021, am așteptat să se întâmple această schimbare. Doar că ea s-a schimbat. Tocmai 
ea s-a schimbat. Regret să constat că am avut dreptate când, în eseul din Suplimentul „Sub semnul pandemiei” 
din 2020, am întrevăzut și afirmat că acea normalitate cu care am fost obișnuiți nu mai există, nu va mai exista 
niciodată, prin urmare nu avem la ce ne întoarce. După ce am cunoscut teroarea unei realități ce părea fără 
salvare – aceea a morții ce ne pândea după fiecare respirație –, nu avem cum să pretindem că nu a existat, că 
suntem la fel, că ne putem întoarce la obiceiurile noastre de zi cu zi, nepăsători, ca și cum nimic nu s-a 
întâmplat. 2021 nu a făcut decât să adâncească acest adevăr cu care va trebui să ne obișnuim, să-l acceptăm: 
suntem altcineva, realitatea din jurul nostru este alta. Tot într-un trup cu două picioare, două brațe și un cap, dar 
în continuare dominați de frică. E drept, vag s-a atenuat, însă mulți preferă în continuare să trăiască izolați, fără 
atingeri, fără îmbrățișări, fără a petrece marea majoritate a timpului împreună cu semenii, mai ales dacă ni se 
recomandă, dar, de cele mai multe ori, ni se impune, iar noi suntem cuminți, ascultători, fără a pune la îndoială 
ceea ce ni se spune, total încrezători; fără a face dintr-o călătorie o experiență fascinantă, ci una mai degrabă 
extenuantă: dincolo de timpul pe care îl irosești stând la cozi ce par interminabile, pentru controale… Și, 
oricum, ce fericire poate fi în a avea grijă să-ți așezi repede masca la loc, după ce ai pus o bucată de pâine în 
gură, atunci când virusul știe că trebuie să te lase în pace să mănânci și nu se atinge de tine (SIC!), ba chiar să 
nu cumva să uiți să-ți protejezi nasul și gura prin care nemernicul ar putea să dărâme baricadele pe care ți le-ai 
clădit, chiar și atunci când ești singur, în propria mașină sau te plimbi, afară, doar tu cu tine sau cu câinele ce te 
privește nedumerit și abia de te mai recunoaște?

„Dacă… dacă… Nu am iubit suficient libertatea. Și chiar mai mult – nu am înțeles situația reală… Am meritat 
pur și simplu tot ce s-a întâmplat după” („Arhipelagul GULAG” – 1973).

Oricât de bizar ar suna, recunosc, a ajuns să îmi fie dor până și de lucrurile pe care le detestam, cum este 
aglomerația. Cred cu convingere, că mai importante decât măștile și orice vaccinuri este cât de solid e sistemul 
tău imunitar, cât de mult ai grijă de trupul și, în egală măsură, de mintea și de spiritul tău, care sunt legate și se 
influențează reciproc.

Schimbarea nu aduce, însă, în mod necesar ceva mai bun, dar, cu siguranță, aduce mari traume interioare, 
provocări pentru care, de obicei, nu suntem pregătiți. După ce viața ne-a fost întoarsă pe dos și aruncată la 
coșul de gunoi al Universului de un virus despre care oameni curajoși încep să spună adevăruri bine păstrate 
sub tăcere, neașteptatele evenimente pe care le trăim cu toții de mai bine de doi ani, au creat o confuzie 
enormă, care ne-a pus măști, de fapt mâna pe gură, ca să nu spun pumnul, nu ca să ne apere de infecții (chiar 
doctorii au admis că nu au fost prea mult trebuincioase, așa cum s-a crezut), ci, îmi pare, un simbol al tăcerii 
impuse, a nu putea rosti cu voce tare ceea ce gândim. Figuri fără expresie, fără sentimente, mari anonimi fără 
suflet, marionete dintr-un teatru grotesc.

Și-apoi, ar trebui să nu uităm că suntem responsabilii propriilor decizii pe care le urmăm și să nu învinuim pe 
nimeni pentru ele. Să-i dăm crezare lui Alexandru Soljenitin și să nu ne mai ascundem după inutilul „dacă” ce ar 
fi rezolvat problema, dacă am fi știut să deschidem ochii la timp. Să avem curaj să ne împotrivim. Atunci era 
vorba despre comunism. Acum, cine știe despre ce e vorba.

Sunt cu atât mai greu de digerat nenumăratele schimbări, cu cât ele nu se întâmplă gradat, pe perioade 
îndelungate. În fiecare zi apare ceva nou, pe care trebuie să ni-l însușim, cât mai repede, dacă vrem să ne 
păstrăm mintea întreagă. Nu înseamnă, însă, că trebuie să și fim de acord, dacă nu suntem, acceptând fără a 
clipi, supunându-ne. Din fericire nu sunt singura care are această convingere, dar puțini au îndrăzneala să 
spună cu voce tare ce gândesc. Atâta vreme cât nu fac rău nimănui, cât nu pun în pericol viața nimănui, cu atât 
mai mult pe a mea, este dreptul meu să nu mă tem că afirmațiile mele mi-ar putea face rău, în cine știe ce mod. 
Dreptul la libera exprimare este unul extrem de important – cel mai important, spune Primul amendament la 
Constituției SUA. Deci, nu am motive să mă tem.



Ne-am obișnuit prea mult să luăm de-a gata ceea ce ni se oferă prin emisiuni radio sau tv sau informații care 
apar pe internet, pe care prea puțini au răbdare să le verifice. Comoditatea noastră a fost pregătită pentru 
aceste timpuri pandemice, când frica exacerbată și, desigur, motivată, mai ales la începutul nebuniei, a înghițit 
repede, fără să mestece orice i se oferea, legat de dorita vindecare. Prin urmare, ne-am repezit să primim un 
miraculos vaccin, chiar dacă habar nu avem – fiindcă nu ni se îngăduie asta – ce conține el, și apoi încă unul și 
încă unul și încă, până când cine știe când. Chiar se acceptă, în sfârșit, că au fost numite așa, pentru că este 
singura sigură denumire cu care oamenii sunt obișnuiți ca soluție în astfel de situații și o acceptă rapid. Sigur, și-
au făcut datoria pentru care au fost acceptate ca benefice, într-un regim de urgență, la sfârșitul anului 2020, dar 
nu putem cere de la ele ceea ce nu pot să ofere: uciderea pentru totdeauna a acestui virus. Din simplul motiv că 
aceste vaccinuri nu ajută imunitatea, așa cum știm că orice vaccin o face. Nu au scop curativ, nici măcar 
preventiv. Doar unul de protejare. Da, cei vaccinați, fac o formă mai ușoară a bolii. Însă nu sunt imuni, decât 
pentru un timp limitat. Și nu în totalitate. Sunt și ei purtători ai virusului, ca oricine altcineva, dacă au intrat cu el 
în contact. Iar organismele prea slăbite vor înfrunta actul final al vieții mai devreme decât era scris în stele, chiar 
dacă li s-a injectat conținutul fiolei „magice”. Apoi, efectele secundare, abia acum se cern. Nu a fost vreme 
pentru ele… Și să sperăm că doar despre asta este vorba.

Repet cuvinte și idei, în speranța că, astfel, poate vor trezi mințile amorțite și vor lăsa să se strecoare și alte 
păreri.

Fiecare zi este o cutie a Pandorei, din care, da, altceva rău iese la iveală. Însă Speranța este și ea acolo. Și 
parcă prinde putere atunci când încă unul și încă unul dintre oameni au curajul să iasă în față și să nu le fie frică 
să rostească aceste adevăruri, din ce în ce mai evidente. Pălăria jos în fața lor! Trebuie să fii orb sau mult prea 
nepăsător să pretinzi că nu există. Iată, existența s-a transformat într-un enorm ecran de televiziune, pe care 
se derulează viața însăși, ca în ”The Truman Show”, filmul lui Peter Weir, în care personajul principal, un om 
oarecare, descoperă că întreaga lui viață este de fapt o emisiune de televiziune, acele reality TV shows… 
Trăim într-o astfel de realitate falsă. Se știe că televiziunea a fost cea care a avut, de la bun început, forța și 
toate uneltele necesare de a transforma oamenii. A da soluții, presupus a fi cele corecte, de netăgăduit, 
singurele de care trebuie să ținem seama, oprind mintea să mai gândească, să descopere ea însăși 
eventualele soluții adaptate personalității și caracterului fiecăruia dintre noi.

În aceste condiții, mi se pare a fi o enormitate, o gravă încălcare a dreptului fiecăruia de a alege ce consideră 
că este bun și drept pentru sine, a obliga să te supui, fără întrebări, fără a avea alternative. Să fii pe liste nefaste 
– e posibil – și să primești vizite la domiciliu – e sigur –, de către oameni mascați – purtători de mască – care, e 
drept, nu-ți pun cătușe la mâini și nu te duc la închisoare (deși imaginea nu e departe), ci sunt gata să te ajute, 
oferindu-ți tot felul de informații convingătoare. Fiindcă, dacă nu ai certificat verde, nu poți să călătorești, nu poți 
să te duci la restaurant sau la concert sau la petrecerea de Crăciun sau de ziua de naștere a bunicului care are 
doar 87 de ani, ba chiar nu poți să ieși din casă ! Îți trebuie dovada, altfel, dacă nu te urăște, sigur te va disprețui 
chiar și cel mai bun prieten, care crede și nu cercetează…

Și, uite-așa, ne-am trezit că ne mai diferențiem și în vaccinați și nevaccinați. Cei buni, ascultători, care 
execută imediat ce li se cere, doar pentru că presupun sau vor să creadă că ni se spune adevărul, și cei răi, care 
nu vor să se supună, cerând explicații. Nu știu ce veți face voi, dar eu nu mă voi arunca niciodată în foc, chiar 
dacă vor încerca să îmi argumenteze că e spre binele meu. Vor trebui multe dovezi puse pe masă, ca să mă 

Nu mă erijez în vreo Pitia a mileniului III și nici nu am vreun glob de cristal în mine, cu atât mai puțin unul real, 
în fața mea, ca să fac predicții. Nici nu mi-am propus așa ceva. Sunt doar gânduri despre istoria pe care o trăim 
acum cu toții, la care fără să vreau iau parte, care îmi afectează viața, întâmplări pe care sunt nevoită să le 
accept, fiindcă nu pot sta chiar tot timpul în casă, unde prefer să îmi petrec timpul, nu doar pentru a-mi proteja 
mintea și sufletul de aberațiile pe care nu-i cu putință să te prefaci că nu există. E drept, nu-mi lipsește natura, în 
toată splendoarea ei, fiind din plin binecuvântată cu ea chiar în jurul casei și nu are nimeni voie să ajungă 
neanunțat pe această bucată de pământ despre care un act oficial recunoaște că e doar a familiei mele. 
Agorafobia a ajuns să fie nu o tulburare psihică, ci o salvare, singura protecție împotriva lucrurilor și a oamenilor 
cu care nu mai rezonez. Prefer depărtarea de cei care, din păcate, îngăduie de bunăvoie acest tratament, fără 
măcar să încerce să înțeleagă, fără să se lupte pentru libertatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Această 
libertate, pentru care aici, pe Pământ, oamenii și-au dat viața, știind că a trăi sub voința impusă de altcineva 
este de neacceptat.

Dumnezeu ni le-a lăsat în Cuvânt, în Fiul Său întrupat. Singurul lucru din viețile noastre pe care, dacă îl avem 
deja, ar trebui să nu se schimbe, este încrederea în Dumnezeu. Dacă nu avem încă în noi conștiința că suntem 
templul Creatorului divin, atunci e singurul lucru care ar trebui schimbat.
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Să sperăm că ultimele cercetări au aflat răspunsul dorit și suntem, într-adevăr pe calea anihilării acestui 
virus. Culmea este că el însuși și-a inventat propriul „dușman”, prin crearea variantei Omicron, cea care, prin 
forma ei ușoară de manifestare a bolii, dar rapidă propagare, va forma imunitatea naturală de care avem 
nevoie, singura care ne poate salva. Și ne va salva, sunt sigură.

Până atunci, însă, mai avem de luptat cu seria, destul de lungă, de alte „adevăruri” impuse și de 
neacceptarea că au fost o greșeală. Nu este scopul acestui eseu. Dar nu pot trece sub tăcere distanțarea 
socială care și ea s-a dovedit destul de neeficientă, dar foarte eficientă în a redefini termenul de om, de 
umanitate. Interzicerea îmbrățișărilor, a simplei atingeri au dus iremediabil spre același rezultat care refuz să 
cred că a fost gândit: a transforma omul într-o altă specie, care are din ce în ce mai puțină legătură cu cea pe 
care o știm, în mijlocul căreia am trăit, din care facem / făceam parte, definită de orice dicționar tipărit până în 
anul, și el de dizgrație, 2020: omul este o ființă socială.

(7 ianuarie 2022)

convingă de faptul că greșesc, refuzând să fiu arsă pe rug pentru o cauză în care nici măcar nu cred. Sunt 
foarte sigură că eu am dreptate, că nu este spre binele meu.

Dacă înlăturăm teoriile conspiraționiste, dar suntem conștienți de anormalitatea din jurul nostru și subscriem 
la neacceptare, fiind intolerabilă, venind de la oameni pe care îi știm, de la prieteni, rude, de la cei pe care i-am 
ales să ne conducă, i-am votat cu toată responsabilitatea, atunci parcă am prefera să fi existat o conspirație, 
decât să admitem că a fost cu putință să ne înșelăm asupra competenței și onestității acestor oameni. E ceva 
mult deasupra capetelor noastre, față de care nu ne putem arăta decât neputința. Repet, doar Dumnezeu ne 
poate salva. Și încrederea noastră în El. Trebuie să ne întoarcem la El, să nu-L mai negăm, să nu-L mai facem 
răspunzător, așa cum ni se sugerează/spune să facem, să ne asumăm propriile greșeli, să urmăm Calea 
aceea pe care o știm, dar pe care încă o dată ne e teamă să o urmăm.

Mai cred că este vremea cernerii răului de bine. Deocamdată cu o sită cu ochiuri destul de mari, însă e un 
început care deschide porțile speranței că va fi bine, că e posibil să fie bine, dacă suntem măcar puțin mai atenți 
la Viață, la Dumnezeu, la Univers, având mereu ca monedă de schimb Iubirea.

Am ales personalități care, prin autoritatea lor profesională și integritate morală, alături de capacitate de a 
vedea dincolo de aparențe, să aducă necesara notă de credibilitate afirmațiilor făcute. Le-am adresat invitația 
de a scrie câte un eseu (creațiile literare nu își au sensul de data aceasta, cel puțin în ceea ce am vrut eu să 
demonstrez prin acest compendium. O singură mare excepție – paginile trimise de Pr. Dumitru Ichim, aflate la 
limita dintre notație și creație). Am încercat să aduc laolaltă personalități din cât mai variate domenii, 
considerând că e important să aflăm păreri, atitudini, comentarii despre aceleași lucruri, dar din perspective 
diferite. Este și motivul pentru care textele sunt însoțite și de fotografiile autorilor lor, special trimise pentru 
acest proiect, alături de menționarea domeniului lor de activitate. Țara unde trăiesc acești minunați oameni nu 
are importanță. Gândurile, da. Este un Letopiseț contemporan ce conține părerile unor oameni deosebiți, 
despre teribilul an 2021, prin care tocmai am trecut.

Da, 2021 a fost trăit sub semnul schimbării. Acelei schimbări pe care niciodată nu am dorit-o, nu ne-am 
imaginat vreodată că ar fi posibilă, care ne-a obligat, pentru totdeauna, să ne reconsiderăm existența, să 
reformulăm valori, modalități de a ne comporta în societate, de a gândi chiar. Dar a adus și schimbări benefice, 
fiindcă ne-a obligat să apreciem mai mult micile bucurii care ne înconjoară, să înțelegem că timpul ne este 
limitat nouă, în existența în care ne aflăm, dar e infinit și miraculos, să iubim mai mult, cu inima deschisă, fără 
teamă. Decât să ne lăsăm învrăjbiți și să ne disprețuim, mai bine să căutăm pacea în minunile create de 
Dumnezeu și să îndrăznim să ni-L recunoaștem în inimă, acolo de unde ne vorbește. Dar cine e dispus să Îl 
asculte pe El?

Iată de ce, așezând toate acestea în fața ochilor, repet, mi s-a părut o necesitate să pun la cale coordonarea 
unui nou volum, de data aceasta nu neapărat pentru a relata desfășurarea unui timp ieșit din orice parametri 
temporali – cel legat de pandemie –, ci ca pe o mărturie, de care, îmi pare evident că este nevoie: o descriere a 
ce a însemnat anul 2021, despre consecințe, despre cum ne-a și ne-am schimbat, despre cum s-ar putea defini 
ce tocmai am trăit și trăim. De fapt, până la urmă, cum s-a modificat atitudinea noastră față de tot. Viața însăși 
derulându-se după noi legi. Nu sens și contrasens, ci sens și nonsens. Istoria trăită și mărtuirisită este cea 
adevărată. Precum Letopisețele.

Sigur, fiecare dintre noi are puncte de vedere diferite, ceea ce e binevenit sau, cine știe, toate vor converge 
spre un anume adevăr. Rămâne de văzut. Eu doar am lansat provocarea.
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N-a fost, în acel an, singura mare pierdere pentru cultura română. În valul de la sfârșitul anului respectiv, în 
ziua de 11 decembrie, a decedat un alt filosof de renume, academicianul Alexandru Surdu, director al 

În lunile ianuarie și februarie ale anului 2020 viața mea și, în genere, a lumii de pe Terra decurgea încă 
normal, pentru mine cu lucrul la domiciliu, în care alternam scrisul pe teme filosofice, destinat unor reviste de 
specialitate, cu eseurile trimise unor reviste literare asupra unor volume de poezie sau proză recent apărute. 
Într-una din zilele de relaxare, pe 13 februarie, o întâlnire la un local bucureștean cu profesorul meu de filosofie 
contemporană din timpul studenției, căruia, după ce am absolvit facultatea, i-am devenit coleg de catedră, 
acad. Alexandru Boboc, însoțit de fiul său. Am dorit să-l aniversez cu anticipație pentru data de 20 februarie, 
când împlinea 90 de ani. La despărțire i-am urat sănătate în drumul spre centenar. M-a privit o clipă cu 
neîncredere. Se zvonea deja că există un virus, pe care OMS. se gândește să-l declare sursa unei pandemii 
nemaicunoscute de omenire de peste un secol. Și zvonul s-a adeverit. Restricțiile au început pe 12 martie. L-
am sunat pe domnul academician, care, de câțiva ani, după decesul soției, locuia singur. Mi-a spus că tocmai 
se mutase la fiul său, pentru că, din cauza limitării la două ore a ieșirii seniorilor în oraș, nu-și mai putea procura 
singur alimentele. Obișnuit să meargă în fiecare zi în oraș, fie la Academie, fie la Facultatea de Filosofie sau la 
Institutul de Filosofie, fie la vreo conferință, cum era cea programată la Conservator, dar anulată, unde ar fi 
vorbit despre „Muzică și metafizică”, se plângea de faptul că era, practic, sechestrat la domiciliu. A refuzat să 
mai mănânce și în ziua de 18 aprilie s-a stins din viață.

Revin la șocul din 12 martie 2020. Mă dusesem să ridic un costum de la o croitorie de pe Calea Victoriei. Dacă 
până atunci, la întâlnirile de probă, dădeam mâna cu maestrul în arta croitoriei și mai schimbam unele impresii, 
acum amândoi parcă eram doi străini, care s-au grăbit să se despartă cât mai repede, aproape fără cuvinte. 
Cum se schimbă oamenii de frica morții, atunci când mass media anunță o stare de urgență echivalentă unui 
nou război mondial! Mijlocul Capitalei era pustiu, căci se apropia ora 12,00, de închidere în casele noastre. 
Doamne, eram singur, în miezul zilei, în centrul Bucureștiului! O clipă mi-am întors privirile dinspre asfalt spre 
înalt. Era un cer de un albastru pur și intens, ca în tablourile lui Sabin Bălașa, pe care câte un rar avion din 
cursele nesuspendate mai trasa o linie alb-argintie, ca o eșarfă de primăvară. Plutea peste tot o tăcere stranie, 
ca o liniște dinaintea furtunii.

O furtună pe timp senin și cald, din ce în ce mai cald, care, în rafalele sale, a doborât mai mulți oameni de 
aleasă cultură. La două săptămâni după șocul restricțiilor, pe data de 25 martie, ne-a părăsit Mihail 
Diaconescu, unul dintre cei mai importați romancieri români de la Marin Preda încoace, ca și un reputat 
estetician și istoric al literaturii daco-romane. A decedat nu de C 19, ci de infarct, dar, evident, în condițiile de 
stres ale momentului. Ne întâlnisem în acel început de an de două-trei ori la o cafea, iar cu două seri înainte de 
tragicul accident vorbisem la telefon. Era cu doamna profesoară Corina Vlad Diaconescu, soția sa, la o 
plimbare pe străzi, seara, ceea ce m-a surprins, pentru că se afla în afara celor două ore de liberă mișcare 
permise pe zi, înainte de prânz. Tocmai publicasem în revista UZPR. „Cronica timpului” o prezentare a 
capodoperei sale romanești Depărtarea și timpul, care se tradusese în italiană, și era încântat de faptul că 
relevasem atât multiplele dimensiuni ale creației sale, în principal un roman istoric, dar și de dragoste, de 
analiză psihologică și de dezbatere filosofică și morală, cât și gama largă de mijloace artistice folosite.

Nu pot să rup anul „douăzeci și încă unul” de anul „douăzeci douăzeci”, 
pentru că atunci au început restricțiile și vremea de restriște, care s-au 
perpetuat în anul următor și continuă și acum! De aceea, pentru a rememora 
evenimentele personale ale anului trecut, întrețesute cu cele ale țării și cu 
tumultul lumii, se impune să mă refer, mai întâi, la șocul din 2020 și la valurile 
ce i-au urmat.

TRĂIRI ȘI REFLECŢII

PRILEJUITE DE PANDEMIE

Ioan N. ROȘCA

filosof
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Institutului de Filosofie și Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Îl întâlnisem la institut în vara 
dinaintea pandemiei, dar și în vara din primul an pandemic, desigur după data de 14 mai, când s-a terminat 
Starea de Urgență și au început nesfârșitele stări de alertă, pentru un schimb de cărți. Eram interesat de 
volumele în care își expunea concepția sa filosofică, numită filosofia pentadică, pentru că și eu lucram la 
elaborarea unei concepții personale, filosofia integrativității, în care, în unele probleme, mă delimitam de 
punctele lui de vedere. Expansiv la prima întâlnire, antepandemică, când mi-a dăruit și o pălărie de cawboy, 
sobru, aproape grav la cea de a doua, când, spre deosebire de mine și de cei doi membri ai institutului prezenți, 
Oana Vasilescu și Marius Drăghici, nu purta mască și când, în loc să ne strângem mâna, am fost obligați de 
protocol să ne salutăm cu pumnii strânși, atingându-ne falangele din prelungirea metacarpului. M-am gândit 
atunci că diriguitorii pandemiei vor să ne inducă ideea că oamenii se întâlnesc nu pentru a se apropia, ci pentru 
a se pugela și îndepărta. Am intuit teama colegului academician față de inamicul invizibil, chiar și prin faptul că, 
oarecum, brava, temere confirmată și de răspunsurile aparent amuzante, pe care le dăduse într-un interviu pe 
tema covidului. A murit pe data de 11 decembrie, învins de adversarul pe cât de invizibil, pe atât de periculos.

Se poate spune că personalitățile evocate și decedate în condițiile de stres provocate de covid sau chiar din 
cauza infectării cu virusul, cum a fost cazul d-lui Surdu, erau în vârstă, dar, dacă nu era pandemia, ar mai fi 
putut produce câte ceva pentru cultura română. Generațiile se schimbă firesc, este necesar să se schimbe, dar 
personalitățile de excepție sunt mai greu de înlocuit. S-ar părea că inamicul C 19 a apărut și cu misiunea de a 
ținti tocmai în oamenii care au bogata experiență a senectuții și, îndeosebi, în cei care constituie vârfurile unei 
culturi.

Pe noi, pe mine și pe soția mea, mai mult decât balconul și plimbările permise prin jurul locului de detenție, în 
timp ce parcurile erau închise cu lacăt, ne-a salvat șederea timp de o lună la țară, într-un cătun înconjurat de 
dealuri, la cca. 30 de km. de orașul Văleni, într-o casă de vară a unor rude apropiate. În iulie-august, adio 
mască pe malul râului Lopatna, de la casă la magazinul alimentar, unde nea Costinel aduna pe calculator 
sumele mici de doi sau trei lei, pentru a-ți spune costul total, adio mască în ascensiunile pe dealurile din spatele 
casei, la cules de mure și fructe de cătină. În prima săptămână abia mi-am revenit din oboseala provocată de 
penitență, iar în următoarele am fost inspirat să compun și câteva poezii optimiste, postate pe facebook, 
despre care persoane prietene mi-au spus că au găsit în ele o sursă de destindere, de stare de bine. 
Aprecierea m-a bucurat, pentru că se publicaseră prin reviste sau și în volume prea multe poezii tânguitoare și 
plângătoare, de început de apocalipsă. Or, oamenii mai au nevoie și de încredere și speranță.

În fine, cât timp am stat în cătunul dintre dealuri mi-am dat seama și ce dezastru înseamnă învățământul 
online prentru cei mai mici elevi, cei din clasele I-IV și, presupun, și pentru cei din ciclul gimnazial sau chiar din 
liceu, pentru că acolo mulți copii nu făcuseră școala de la distanță, din cauza lipsei conexiunii la internet. 
Oameni buni, cu judecată normală, cum să învețe să citească și să scrie online copilul care nu cunoaște încă 
semnele galaxiei Gutenberg și cum să fie el atent și să nu se joace pe tabletă, dacă nu este supravegheat de o 
bunică/un bunic, de un părinte sau de o soră/un frate mai mare? Dar elevul din ciclul gimnazial, unde se 
diversifică materiile și fiecare disciplină este predată de alt profesor de specialitate, găsește în ajutorul de 
acasă, dacă îl are, un specialist în toate disciplinele? În situația cunoscută de mine, o mamă a doi copii, unul în 
clasa întâi, altul în clasa a treia, a trebuit să renunțe la serviciu, pentru a se dedica „profesiei” de învățătoare la 
domiciliu și tot a întâmpinat dificultăți, chiar dacă era vorba, în fond, numai de citit, scris și socotit.

Oricum, măsurile de a-i „proteja” pe cei aflați la vârsta pensionării prin lockdown, adică prin închiderea în 
locuințe, au fost întru totul contraindicate, ele restrângând drastic posibilitatea de mișcare, vitală unui organism 
sănătos, și acutizând stările depresive. În timpul lockdown-ului, eu și soția mea am fost salvați, pe de o parte, 
de faptul că, atât timp cât ne-a permis împrimăvărarea și vara, ne-am servit cafeaua de dimineață pe balconul 
apartamentului de la etajul VIII, bucurându-ne de soare și de înfunzirea și înflorirea naturii, iar pe de altă parte, 
de exploatarea la maximum a celor două ore de mișcare în aer liber, pe care le prelungeam cu fereală, încă 
vreo jumătate de oră, pe aleile dintre blocuri, aflate la oarecare distanță de bulevardul supravegheat de către 
polițiști. În rest, m-am desprins tot mai mult de televizor, de știrile lui alarmante, cu numărul zilnic de infectări și 
decese, și m-am concentrat asupra lucrării mele de filosofie. Oricum, aș fi consacrat mai tot timpul lucrării, dar 
eram stresat de faptul că sunt obligat să stau închis între patru pereți și atunci când aș fi avut nevoie să mă 
relaxez, să iau o pauză de la calculator, să-mi destind nervii și să mă plimb. Dar…, să fiu mulțumit! Vecinii mei 
de apartament, soț și soție, octogenari, n-au mai ieșit tot anul din casă, fiind aprovizionați cu cele necesare de 
fiica lor, care îi vizita la câteva zile. L-am văzut de câteva ori pe vecin, ducându-și gunoiul menajer la toboganul 
ghenei, aflat pe balconul comun al etajului: devenise o umbră, o copie palidă față de cum era înainte!

Anul 2021 l-a continuat pe cel precedent cu alte valuri pandemice și cu prelungirea repetată a stării de alertă, 
dar și eu, și membrii familiei, și, cred, multe alte persoane, am prins mai mult curaj și ne-am acomodat mai bine 
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Într-adevăr, în 2021 guvernul, în frunte cu cei doi premieri liberali de dinainte de luna decembrie, a uitat parcă 
de pandemie, deși nu și de prelungirea alertelor. Pe plan familial, noi, guvernații, am reușit să ne întâlnim mai 
frecvent copiii și nepoții. Ei, guvernanții, au organizat întâlniri cu mii de oameni la festivalul Untold sau la 
Congresul PNL din toamnă, de alegere a unui nou președinte de partid. De altfel, cel ales, care deținea și 
funcția de premier, a fost preocupat toată vara nu de responsabilitățile lui nemijlocite privind sănătatea 
populației, ci de distribuirile de fonduri pentru filialele județene de partid, pentru a-și netezi ascensiunea spre 
șefia partidului.

la situația existentă. Personal, am reușit să lucrez cu mai mult spor, reușind să înving pandemia cu două cărți 
publicate. Mai întâi, am terminat cartea Filosofia integrativității, care a apărut la Editura FRM la începutul lunii 
mai și a fost lansată în iunie la sediul central al Universității Spiru Haret, cu toți participanții purtând mască. 
Apoi, am scris și publicat în revistele literare mai multe eseuri de analiză și critică literară, la care le-am adăugat 
pe cele de aceeași factură publicate în ultimul deceniu, împreună cu câteva studii de estetică, și am alcătuit 
volumul O constelație stilistică literară și jurnalistică, apărut în același an, în noiembrie, la editura UZP. În 
condițiile tirajelor mici și ale difuzării aproape inexistente, fiecare apariție a beneficiat, totuși, până acum, de 
câte o cronică favorabilă. Să nu se creadă că, dacă am dat la iveală două cărți teoretice în același an, o lucrare 
de filosofie sau una de studii estetice și de analize literare se scriu foarte ușor. În fond, ambele au presupus o 
muncă de ani de zile, iar cartea de filosofie, care conține liniamentele unui sistem filosofic personal, constituie o 
sinteză a preocupărilor mele teoretice anterioare, concretizate în lucrările pe care le-am realizat, de 
antropologie filosofică, de axiologie și de filosofia istoriei.

O altă mâhnire o încercasem în aceeași lună, ceva mai înainte. La 17 octombrie părăsise această lume și 
filosoful argeșean Ion Tudosescu, e drept nu din cauza covidului, ci în urma legilor firii, căci împlinise venerabila 
vârstă de 90 de ani. În filosofie s-a produs, însă, un nou gol, căci cine va mai publica nu mai puțin de 25 de cărți 
de unic autor în diferitele domenii ale filosofiei? Ultima sa carte, Rostul filosofiei (în spiritualitatea umană) și 
identitatea filosofiei românești, apărută la Editura FRM în 2019, a fost tradusă în italiană în 2020, cu o prefață 
pe care am avut cinstea să o semnez. Cum să nu fiu mâhnit de pierderea unui coleg și prieten cu care am 
colaborat și cu care m-am sfătuit frecvent în diverse probleme ale facultății la care am profesat împreună?

După pierderea unor oameni atât de valoroși, nici eu, cum se spune, nu m-am simțit prea bine, căci luna 
octombrie nu a fost una fastă nici pentru mine și nici pentru soția mea. Dar, pentru că am trecut împreună cu 
bine și cu tratament la domiciliu situația survenită în urma unui rezultat pozitiv la o testare PCR, nu mă voi mai 
referi la stările fizice prin care am trecut, mai curând ușoare sau medii, dar menționez, totuși, că, pe lângă 
îngrijorarea firească, am traversat două săptămâni de disconfort fizic, cu încredere și speranță că mai am 
lucruri bune de înfăptuit.

Am amintit cele două cărți realizate în anul pandemic 2021 nu pentru a mă afișa cu ele, ci pentru a argumenta 
faptul că, atunci când autoritățile nu te mai „protejează” închizându-te în casă 22 de ore din 24 și nu te mai 
urmăresc pe stradă ca pe un infractor, ci te lasă să-ți exerciți spiritul și dreptul la muncă în mod liber, 
neangoasat, randamentul tău, ca intelectual, sporește și poate fi unul substanțial și chiar performant.

A fost bine, sau a fost rău? Nu, nu a fost deloc bine faptul că guvernanții nu s-au îngrijit câtuși de puțin să 
întimpine preconizatele valuri pandemice cu unele măsuri absolut necesare, cum ar fi aprovizionarea 
farmaciilor cu medicamente care să combată pericolele infectării virotice. Virusul a revenit în forță tocmai odată 
cu deschiderea școlilor, apoi, după o perioadă de acalmie, a urmat valul al patrulea, pe care plutește varianta 
Omicron, iar, în prezent, se vorbește de o nouă tulpină, o combinație între Delta și Omicron. Pandemia și-a 
continuat neabătut cursul, cu urcușurile și coborâșurile sale, cunoscut numai de ea sau și de către puțini alții. Și 
a făcut noi victime printre personalități de vază, inclusiv în domeniiul pe care îl frecventez, alături de filosofie și 
de literatură, și anume acela al jurnalismului. Pe 31 octombrie, din cauza unor complicații în urma infectării cu 
Covid, s-a stins din viață renumitul jurnalist Doru Dinu Glăvan, Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. Oare, dacă la spitalul la care a ajuns la Reșița, orașul său natal, ar fi beneficiat de medicamentele 
necesare tratării virusului, nu s-ar fi însănătoșit, spre a-și continua rodnica activitate? La cei 75 de ani ai săi, se 
afla la al treilea mandat la conducerea UZPR. L-am regretat nespus și pe reporterul profesionist, și pe 
președintele dedicat cu tot sufletul breslei ziariștilor, cu atâtea inițiative și rezultate, cu deosebita percepție a 
valorii celorlați și generozitatea promovării acestora și, mai presus de toate, pe omul care mi-a arătat prietenie, 
pentru că se născuse cu vocația prieteniei. O personalitate greu de egalat în funcția pe care a deținut-o.

Fie ca anul 2022 să consemneze sfârșitul pandemiei și revenirea lumii și a societății românești la o evoluție 
echilibrată și favorabilă afirmării autentic umane!
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Totuși, cu ce a venit original acest MMXXI?

Tineri și vârstnici, am învățat anul acesta să utilizăm mai mult platformele și aplicațiile pentru videoconferințe, 
pe computer sau telefon, am învățat să ne plătim facturile pe internet, să ne adresăm autorităților prin 
„ghiseul.ro”, ușurându-ne traiul zilnic.

Anul 2021 s-a dovedit mai dens în evenimente la scară globală decât cei anteriori, datorită amânărilor de anul 
trecut: Olimpiada de la Tokyo, Conferința ONU privind schimbările climatice, Eurovision, Expo 2020, UEFA 
2020 ș.a. Or fi fost ele mai dense festivitățile, dar transpuse în parte „online” au devenit mai puțin 
spectaculoase.

Și totuși, viața în sine nu și-a schimbat rosturile și cursul, nici măcar în numerotarea anilor. În sinceritatea lui, 
un coleg mai tânăr își făcea mea culpa pentru insuficienta credință creștină. L-am consolat, amintindu-i că și el, 
ca și majoritatea oamenilor, numerotează anii de la Hristos încoace: anul 21, secolul 21, adică anno Domini 
2021.

Premiul Nobel pentru literatură pe anul 2021, acordat scriitorului Abdulrazak Gurnah pentru curajoasa 
abordare a subiectului refugiaților, a venit într-un moment cheie, în care viața se refugiază și ea, treptat, undeva 
în spațiul virtual. Conferințe, concerte, cursuri și concursuri, summit-uri, jurizări, contracte de muncă, 
consultații medicale, cumpărături, întâlniri, marșuri, demonstrații, proteste și multe altele s-au desfășurat 
online în anul 2021. Niciodată în istoria omenirii viața nu s-a translatat atât de mult în mediul virtual.

Dar să revenim în atmosfera terestră, unde geopolitica și disputele marilor puteri au rămas fapte reale, chiar 
dacă în spațiul virtual asemenea dispute s-au sofisticat fără măsură. De exemplu, în septembrie, înființarea 
pactului trilateral de securitate AUKUS (Australia, Marea Britanie, SUA) a confirmat efortul de aliere a unor 

Așa cum primii civili au ieșit anul acesta în spațiul extraatmosferic, majoritatea pământenilor am ieșit și noi din 
sine în spațiul online, spre a explora un univers infinit, ascuns după ecrane.

Paradoxală însingurare online din ultimul an ne-a oferit și beneficii, pe lângă mult clamatele și blamatele 
neajunsuri ale sale. Discutăm cu oameni de pe mai multe continente deodată, participăm la ample reuniuni de 
neimaginat în mod fizic, ne adresăm unui auditoriu imposibil de agregat într-o sală, fie ea și amfiteatru, așa 
încât, în cele din urmă, palidul contact virtual, cu care trebuie să ne mulțumim, devine un veritabil privilegiu.

Tot 2021 este și anul în care Rusia a semnat un memorandum cu China pentru construcția unei stații de 
cercetări pe Lună, iar agenția aerospațială chineză și-a planificat ca, până în anul 2045, China să devină cea 
mai dezvoltată putere spațială a lumii.

Totuși, anul 2021 a înregistrat o multitudine de întâmplări inedite și în spațiul real. Misiunea „Perseverance” 
pe Marte, trei astronauți chinezi trimiși pe stația spațială Tiangong, distrugerea satelitului Kosmos 1408 de 
către Rusia sunt doar trei din premierele extraterestre ale anului 2021. Pe lângă bucuria și entuziasmul 
reușitelor, a crescut și îngrijorarea, deoarece competițiile și conflictele între marile puteri ale lumii au pivotat 
spre cosmos.

Îi criticăm pe copii pentru risipa de timp în fața telefonului, dar și noi am devenit, involuntar, sclavii ecranelor, 
ba mai mult, ne-am transformat în internauți amatori, dorind să rămânem racordați la lumea actuală. Internauții 
adevărați știu de ce! La începutul anilor '90, citisem o îndrăzneață cugetare, devenită acum truism: cine nu se 
află în internet, nu există.

Cuvântul anului 2020 în engleză a fost „lockdown”. Nici nu știu cum să-l traduc în română. De-ar fi să aleg 
unul pentru 2021, m-aș gândi la „online”. Nici pe acesta nu știu cum să-l traduc, dar se potrivește retrospectivei 
imaginate de mine.

SECOLUL 21 • ANUL 21 • VIAÞA ONLINE

Radu ȘERBAN

economist
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Apoi, pe 1 Decembrie, BNR a pus în circulație bancnota de 20 lei, pe avers reprezentând-o pe Ecaterina 
Teodoroiu, eroină în Primul Război Mondial. Dar românii cunosc bine multiplele premiere naționale de anul 
acesta, așa că nu mai insist.

puteri globale spre contracararea influenței chineze. Pactul permite Australiei să-și construiască propria flotă 
de submarine nucleare, ceea ce ar putea deschide o cutie a Pandorei.

* * *

Retrași între patru pereți, fiecare din noi am meditat mai mult. Palpitanta, misterioasa și imprevizibila lume 
online ne-a captivat fără precedent, oferindu-ne avantaje insolite, înainte de toate mai mult timp la dispoziție. 
Ce am făcut cu el? Dacă nu l-am putut stoca, l-am tocat, fiecare în felul lui, de regulă navigând pe tărâmul virtual 
cu multe informații, dar și cu multe întrebări. De exemplu, mă întreb: binele sufletului unde s-a aflat el, în acest 
„an online”? Unde au dispărut scrisorile de dragoste, emoțiile înlocuite cu „emoticoni”? Lumea virtuală a 
devenit un spațiu între patru pereți, fără farmec.

Multe alte premiere a înregistrat România anului 2021. Mândri că suntem români, am înregistrat cașcavalul 
de Săveni drept cel de-al șaptelea produs românesc înscris de Comisia Europeană în registrul produselor care 
beneficiază de Indicație Geografică Protejată.

Așadar, au existat și evenimente majore în lumea reală, pe Terra. Papa Francisc a vizitat Irakul, amintind că 
toți suntem oameni și că ar trebui să ne iubim unii pe alții, să evităm ravagiile războaielor și ale urii, provenite din 
religii sau orice alte motive.

În eșaloanele inferioare ale puterii globale, s-a înregistrat sfârșitul „erei Merkel” în Germania și alegerea lui 
Fumio Kishida prim ministru în Japonia. Două națiuni își caută un loc permanent în Consiliul de Securitate al 
ONU, spre spălarea păcatelor din Al Doilea Război Mondial.

Un eșalon mai jos, în România, pe 22 noiembrie s-a pus capăt multiplelor crize politice, prin formarea 
Guvernului Ciucă, de largă majoritate, reunind PNL, PSD și UDMR, aproape fără opoziție. Un premier „în 
premieră”, dacă ținem cont de regula rotației la vârful guvernului, convenită între PNL și PSD.

Tot aici, pe Terra, americanii s-au retras din Afganistan, în timp ce președintele rus Putin a semnat legea care 
îi extinde statutul prezidențial la un total de patru mandate consecutive de câte șase ani.

Pentru că „online” ar putea fi cuvântul anului 2021, să amintim că, în aprilie, Turcia a interzis tranzacțiile cu 
criptomonede, respectiv banii care circulă doar online. Ceva mă duce cu gândul la marile prohibiții ale 
alcoolului din istorie și efectul lor în timp. La polul opus, El Salvador a devenit prima țară din lume care acceptă 
bitcoin ca monedă oficială, acea monedă înființată de „pseudonimul” Hitoshi Nakamoto în anul 2009, cu o 
valoare de 0, 0008 $, ajunsă în 2021 la peste 60.000 $.

Fără să aplecăm urechea la șoaptele conspiraționiste ale răului, recunoaștem că știrile false au proliferat în 
2021 ca adevărate arme de intoxicare și derutare în masă, profitând de accesul sporit la rețelele de socializare 
din mediul virtual, acolo unde libertatea de expresie a devenit libertinism.

Trecând de la bancnote la note, să nu uităm că anul ne-a încântat cu cântări mirifice la Festivalul George 
Enescu, printre marii maeștri numărându-se și dirijorul Christian Badea, cu Mozart și Ceaikovski.

Haideți să ne luăm un răgaz, să ieșim off line, să ne privim în ochi, să ne îmbrățișăm prietenește, căci viața 
adevărată se petrece firesc de la om la om, mai ales de la suflet la suflet.
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– Nu mai face glume idioate! Încă nevaccinații mai au ceva drepturi și nu s-a ajuns până acolo.

Problema, dincolo de glumă, pentru călători există un număr limitat și telefonezi înainte pentru programare.

– Ha, ha! Te-am prins! Deci mergem la Toronto, nu? Doar n-o 

să cumperi bilete pentru unul singur.

– Stai, nu o lua înainte, mă necăjește Matei care știe ce mă enervează. „Toronto pentru tineri, vă rog! Nu ai 

auzit de pașaport verde?”

Arunc ochii pe fereastră. Ferme de porumb cât vezi cu ochii. Porumbul e aliniat ca soldații. Bloc cu terasă cu 

pomi. Și la etaj o mică grădiniță. Îmi place cum fluieră trenul. Pe el scrie: “Love the way. VIA RAIL.” Fermă cu 

vaci. Fermă de grâu abia secerat cu freza la zero. Gara din Guelph.

– Weekendul acesta merg la Toronto, dacă găsesc bilete, zice 

Matei, continuându-și lectura, ca și cum ar vorbi singur.

Cu pandemia se mai poate călători mai omenește cu trenul, 

dar în niciun caz cu autobuzul, mascat aproape mai mult de o 

oră și jumătate. Cu trenul, cumperi bilet la business class… și 

dai un ban, dar stai în față. Conductorii la clasa I te servesc cu 

ceva de ronțăit și vreo bere sau altceva, totul inclus în prețul de 

transport. Apoi masa. Apoi un păhăruț de ceva. Doar n-o să 

mănânci cu masca. Și uite-așa, în vagon dacă mai sunt, hai să 

zicem, încă vreo două persoane. Timpul trece și… pui masca și 

o cobori, că ăsta e protocolul cu boleșnița.

A venit trenul. Eu mă lupt cu valiza. Uitam să vă spun. Surpriza lui Matei a fost ca de ziua mea să petrecem 

împreună o săptămână în Toronto. Ca domnii! La “Westin Harbour Hotel” care e un zgârie-nori, în centrul 

orașului și chiar pe malul Lacului Ontario.

1.

În vagon suntem numai noi, plus trei persoane care se „simt bine”. Până vine micul dejun ni se dau niște 

alune, cartofi crocanți și covrigei. Cei care se „simt bine” comandă bere “Heineken”, e gratuită la vagonul de 

clasa I. Fac o gălăgie care întrece zdrăngănitul roților de tren. Cam de dimineață. Cer un Pepsi. Vreau să fiu 

fresh, vorba olteanului.

Luăm taxiul în grabă, și aproape de gară îmi dau seama că îmi lipsesc ochelarii. „Am nevoie de ei, glumesc, 

pentru că în Toronto facem poze. Cu ochelari apar ca intelectual!” De data asta Matei mi-o servește: „Acum cine 

face glume idioate?!” Ne întoarcem înapoi și noroc că trenul a avut întârziere și de data asta. Știe el ce știe, dar 

nu că sunt bătrân. Suntem pe peron la 9:18. Microfoanele ne anunță că trenul 84 din Sarnia și, deapănă toate 

orășelele prin care a trecut neuitând să pomenească și pe al nostru, pe Kitchener, care trebuia să sosească la 

9:30 va întârzia până la 9:45. Mă uit la Matei și ridic din sprâncene: „Soarta!” Râdem. De ce adică ne-am enerva 

când cerul e așa de senin, că ne aflăm într-o gară patriarhală, tip de care vezi câte una prin filmele western, iar 

un tip născut cam în același an cu mine, nu am zis bătrân, se plimbă cu mâinile la spate și fluieră o melodie de 

Nicole Simone. Văd că e la modă și în România. Prietenul meu Gabriel N. Gherbăluță a prezentat poeziile mele 

din ultima carte la RADIO VOCATIV având ca background spiritualele ei melodii.

Pandemie , pandemie , 

doar Toronto să mă știe

Dumitru ICHIM

preot
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Am visat că Îngerul Ierburilor Amare, cred că e menționat și de 

Dionisie Areopagitul, mi-ar fi zis că scrisul meu ar fi început să 

se descojească. Am vrut să-l întreb pe care raft al verbelor 

nepieptănate poate fi găsit, dar m-am trezit cu mirosul de iod al 

ultimelor nuci de toamnă așteptate printre epitaful de frunze de 

lumânarea violetă a brândușelor.

Ei, și tu, Mitrelulea… cum te strigau ecourile bureților de copaci răniți de visul de a se închipui frumuseți de 

înserată aripă, culese de mama cu sfială și înșirate cu acul… Mi-tre-lu-leaaaa

Din scrisul pe apă poți reface amintiri de vânt și de pământ, 

posibile deveniri, posibile trăiri ale unui gust amar cum numai 

verdele poate să ți-l ofere din nimicnicia calendarului îngălbenit pe frunza gravidă cu aleanul necunoscut după 

ultima caligrafie scrisă de păstrăv fie cea de pe Valea Uzului sau cea abia din izvorul feciorelnic al lui Grand 

River.

În stânga, straturi de flori deschise după pravila de dumitrele mărunte, apoi o ridicătură cu un pod peste un 

golfuleț din Lacul Ontario încă neînțărcat de dulcele albastru ale sânului de mamă. De pe pod se poate zări jos 

bucla unui heleșteu, cu multă grijă pieptănată și cu flori de lotus în negraiul abia înfiripat deasupra urechii.

Și ce ar interesa pe iubitul meu cititor, de coaja sau necoaja 

scrisului meu, când eu însumi scriu numai pe apă cu vârful 

plângător de peniță al frunzelor de salcie îndelung 

încântătoare?

De pe pod, printre copaci, se poate zări, în dulce răsfățare, restaurantul ”Carusel Cafe”, cu terasă și mesele 

cu umbreluțe în caz de ploaie sau pentru confort când e caniculă. Undeva, tot pe acestă insuliță scrisă pe insulă 

cu brâul unui golfuleț, e un parc de recreere pentru copii, foarte bine amenajat. Vedem că e și coadă, părinții 

așteptând cu copiii să plătească intrarea. Restaurantul cu ogiva înaltă a acoperișului amintește de clădirea 

Operei din Sidney, Australia. Pe năframa apei țesută cu nuferi, trece o rață cu șase bobocei de parcă au ieșit din 

pagina de abecedar. Mai aruncăm o privire la ”Welcome to 

Centerville!”. Câtă ordine păstrată pretutindeni de oamenii 

îngrijitori ai parcului! În jurul micului lac s-au oprit patru sălcii să 

inspecteze oglinda lui și apoi se lasă mângâiate de un zefir, ușor 

adus din condei. Pe lângă noi trece un handicapat, fără a se 

grăbi, admirând și el liniștea și frumusețea unei minunate zile de 

vară. Un ceas, pe un piedestal înalt, ne aduce aminte de ceasul 

neuitat al întâlnirilor noastre din colțul de la Universitatea din 

București. Cu tupeu, un semn care ne face să zâmbim, nu 

departe de un bogat strat de flori, scrie : „Călcați pe iarbă, vă 

rugăm!”

Ne-am putea continua explorarea noastră și pe a doua 

5.

Matei, oprește-te puțin să pot respira după înfiriparea neîngăduită a aducerii aminte de pe acolo unde Tazlăul 

e prins de Trotuș ca o fată la horă, că am visat că scrisul meu a început să se descojească.

Visurile mele se tot repetă sau pe aceeași feminitate de strună cu sunetul mâncat de mușchiul verde și 

buretele zemos de pustiu sau cântarul cu două talgere abia împăienjenite de lănțișoarele de aur ale iambilor 

sunând a sinucidere de creanga primei vocale blestemate de cântecul cu ochii verzi de cocostârc pustiu. Dar 

oare de ce aceeași obsesie ca scârțâitul căruței de fân după care alergam, copil fiind, să mă agăț de drugul 

strângând mijlocul de fecioară al florilor uscate? Pentru că scrisul e un fel de năpustire a dorului în colbul 

brownian jucat în cheia fa, gravul de aramă al farmecului spus doar de prispa cea plină de mâțe și trandafiri 

sălbatici cu basmaua subțire legată după spatele soarelui.

Dar dacă scrisul o să mă mănânce pe dedesubt de slovă fără să nu-mi dau seama că rubinul este rubaiatul al 

mereu neîmplinitelor iubiri, flori de cicoare pe drumuri pierdute din basm în basm până la genele închise ale 

albastrului de ivăr neiertător, nespovedit și fără lumânare? Dar dacă…

Uitam să vă spun că în aproape o oră de mers și de visare la locurile dragi de acasă, am mers, în ocol pe 

marginea Lacului Ontario, aproape jumătate de insulă.
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Sunt oamenii modești și smeriți care iubesc simplitatea. Sunt oamenii care sunt recunoscători pentru ceea ce 

sunt și ce au, sunt oamenii care nu râvnesc la darurile aproapelui, sunt oamenii care nu cârtesc dacă au fost 

binecuvântați doar cu un talant și nu cu doi sau mai mulți. Sunt oamenii care mulțumesc în orice clipă pentru 

viața ca dar de la Dumnezeu. Astfel de oameni sunt cu adevărat fericiți când pășesc desculți prin iarba 

scăldată-n rouă, când privesc spre înaltul cerului la norii pufoși 

precum aripile de îngeri, când ascultă triluri măiestre de 

privighetoare, când rătăcesc pe poteci de munte, când respiră 

aerul îmbălsămat de parfum de flori gingașe. Sunt oamenii care 

atunci când privesc întreaga zidire a Lui Dumnezeu au inima 

plină de fericirea Raiului, sunt oamenii care simt și trăiesc 

frumosul.

Sunt oamenii care au mereu nădejde că Bunul Dumnezeu le este în orice clipă Tovarăș și Povățuitor pe 

cărarea vieții lor, sunt oamenii care își poartă demni și cu credință crucea sprituală pe drumul Golgotei lor, 

dorind astfel să fie adevărați următori ai Lui Hristos. Sunt oamenii care acceptă cu bucurie și momentele grele 

ale vieții, fiindcă trăiesc permanent starea de recunoștință și acceptarea voii Lui Dumnezeu. Sunt oamenii care 

nu își pierd niciodată pacea sufletească și molipsesc pe toți din jurul lor cu această pace aducătoare de 

armonie și fericire sfântă. Sunt oamenii pe care necazurile și ispitele nu-i întristează și nu-i doboară, sunt 

oamenii care nu își pierd niciodată credința și răbdarea, care rabdă cu răbdarea lui Iov toate necazurile, toate 

umilințele, toate nedreptățile.

jumătate a insulei, dar ne oprește portul cu vaporașul cu două 

etaje, dar și taxiurile de apă, fiecare cu un nume mai deosebit 

decât celălalt: „Taxiul Piraților”, “Kon Tiki Taxi”, “Forever Purge”, 

etc. Printre ele, nestingherite, niște lebede își văd de treaba lor 

de abecedar și urme în memorie de amintiri de neuitat.

Sunt oamenii care împlinesc porunca iubirii. Sunt oamenii 

care au sufletul frumos ca o floare cu petale de dăruire, de 

prietenie, de comuniune, de solidaritate, compasiune, altruism, 

de credință, iubire, smerenie și nădejde. Parfumul florii 

sufletului lor îmbată cu aroma fericirii, mulțime de alte suflete. 

Fericirea acestor oameni este izvor nesecat de bucurie pentru 

semenii lor. Fericirea lor este direct proporțională cu fericirea pe care o dăruiesc aproapelui lor. Ei se simt cu 

adevărat fericiți când toți cei din jurul lor sunt fericiți și binecuvântați cu daruri frumoase și de folos de Bunul 

Dumnezeu.

9.

Sunt oamenii care se roagă și priveghează neîncetat, care s-au învrednicit de virtutea rugăciunii sincere și 

curate care poate muta și munții din loc. Sunt oamenii care nu pot trăi fără rugăciune, aceasta devenind aerul, 

apa, hrana lor. Sunt oamenii care poartă pe „targa” rugăciunii lor pe toți semenii lor bolnavi trupește și 

sufletește, sunt oamenii care cuprind în inima lor milostivă și iubitoare întreaga lume cu toate necazurile și 

problemele ei. Sunt oamenii care cu rugăciunea lor, precum o declarație fierbinte de dragoste aduc pe tronul 

inimii lor, Sfânta Treime. Sunt oamenii care au mereu un dor de Dumnezeu, sunt oamenii ale căror suflete 

cântă mereu balade de dor, cântă imne de slavă și recunoștință pentru Domnul inimii lor. Sunt oamenii care Îl 

mărturisesc cu curaj și iubire cu întreaga lor viață pe Hristos Cel Înviat în inima lor. Sunt cei care trăiesc mereu 

în spațiul Învierii Lui Hristos, în spațiul în care se aude doar cântec armonios de iubire, aducător de lumină și 

fericire. Sunt oamenii din ochii cărora izvorăsc picuri de lacrimi dulci, duhovnicești, ce spală orice mâl al 

păcatelor, ce alină orice dor, orice durere și deznădejde. Sunt oamenii care niciodată nu alungă și întristează 

Sfântul Duh cu greșelile, păcatele și patimile lor.
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Exista oare un „adevăr” absolut și universal? Exista ceva „normal” pentru toate vârstele și pentru toată 

lumea? În timpul liceului am citit într-o carte că un învăţat din trecut a afirmat: Daţi-mi un punct fix și răstorn 

pământul. Unde se afla acel punct? Dacă am găsi acel punct fix l-am putea identifica și măsura. I-am stabili 

coordonatele. Am demonstra matematic că există. Am putea stabili adevărul! Dar pentru că nu-l putem 

demonstra prin numere, ecuaţii și formule, trebuie să credem. Și când ajungem să credem pătrundem într-un 

domeniu imaterial, spiritual: Crede și nu cerceta!

A trecut copilăria și a trecut prima tinereţe. Pe la 35 de ani îmi făceam doctoratul la New York. Pe la 40 de ani 

ajunsesem profesor și începusem să discern anumite cicluri și modele de înţelegere a omului și a lumii. Unul 

din acele modele, piramida evoluţiei umane, l-am dezvoltat într-o carte intitulată Cross-Cultural 

Communication și a fost adoptat ulterior de mai mulți profesori ca model pedagogic.

S-au scurs alți ani și o lecţie importantă pe care am învăţat-o cu trecerea timpului este că noţiunea de 

„normal” este relativă și în timp și în spatiu. În timp pentru că se schimbă de la o eră la alta și în spațiu pentru că 

e diferită de la țară la țară. Și ceea ce este și mai important e faptul că nici noţiunea de adevăr nu este absolută.

Au trecut anii și, într-o zi de vacanță de vară, m-am dus să-mi întâlnesc un prieten vecin. Între timp, satul 

fusese electrificat și primăria avea un aparat de radio prin care se făcuse radioficarea; adică gospodăriile care 

şi-au dorit au primit difuzoare și au fost conectate la acel radio. Am găsit-o pe mama prietenului meu torcând 

lâna ca de obicei, dar era puțin necăjită. Ce se întâmplase? Se oprise muzica la difuzor și, deodată, ceva nu 

mai era normal.

Eu cred fără să pot demonstra ca între Adevăr și Normal e o mare diferenţă. Adevărul absolut îl ştie numai 

Dumnezeu, ori poate este însuşi Dumnezeu. Normalul îl stabilim noi oamenii prin consens majoritar și este 

relativ. Ambele noţiuni sunt de importanță crucială. Trebuie să respectăm ceea ce societatea a definit ca fiind 

normal, ca să trăim o viaţă… normală; și trebuie să ne ancoram la adevărul divin, ca să înţelegem sensul vieţii. 

Și totuşi, între adevărul absolut care îi aparţine divinităţii și normalul uman, care guvernează relaţiile dintre 

oameni, trebuie să existe o corelaţie. Undeva trebuie să existe și un ceva absolut. Și mă tem că în lumea de azi, 

care pare a fi cea de pe urmă, cineva face eforturi disperate să rupă omul de Absolut și să relativizeze noţiunea 

de normal…

Când eram copil, pe la vârsta de 11 ani, am petrecut un an de zile cu bunica 

în satul Curcani, pe marginea Argeșului. Satul era mare, frumos și destul de 

evoluat. Prin fața grădinii noastre trecea şoseaua naţională București-

Oltenița, și, pe la marginea opusă a satului, trecea calea ferată. Altfel, nici 

gând de lumină electrică sau apă curentă. Natura ne oferea totul și, deși eram 

săraci, nu duceam lipsă de nimic. Acel an petrecut cu bunica și vacanțele 

următoare când mă duceam vara la țară sunt cele mai frumoase amintiri ale 

copilăriei. Umblam desculţ, mă scăldam în Argeş, mergeam cu copiii cu oile 

la pădure sau cu vacile la păscut și eram fericit. Vecinii erau oameni buni și 

primitori, iar noi, copiii, ne vedeam de joacă. Totul mi se părea normal.

Ceva nu e în regulă cu acest „normal”. Acum mă întreb: ce ar face lumea de azi fără computer, fără internet 

sau fără televizor? Ce ar face tineretul actual fără telefon mobil? Fără îndoială că ceva nu e normal în ziua de 

azi. Și totuşi, ce înseamnă a fi normal?

Geopolitică • Geografie Etno-Culturală • Relații Inter-culturale

O LUME CURIOASÃ
O LUME ANORMALÃ

Nicolae Nicholas DIMA
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Anul trecut ne-a lovit epidemia de Covid și deodată ni se cere să purtăm mască, să ne vaccinăm, să nu ne mai 

atingem, să păstram distanța între noi. A trecut deja peste un an și am ajuns la al treilea vaccin. Ne aflăm la 

cumpăna dintre ani. Ne aşteaptă anul de grație 2022. Oamenii nu îşi mai dau mâna prieteneşte când se 

întâlnesc, nu se mai îmbrăţişează, nu se mai sărută, și au ajuns să se ferească unii de alţii. Este acest lucru 

ceva normal? Deocamdată nu pare să fie, dar s-ar putea ajunge acolo. Dar dacă cineva ne manipulează ca să 

tot cumpăram vaccinuri sau poate ca să nu mai cooperăm între noi? Or, poate cineva a hotărât să ne altereze 

natura și să ne impună alte norme drept normale? Deja a fost profund alterată normalitatea de a fi bărbat sau 

femeie! Mamele și tații sunt de acuma părinţi fără gen; copiilor li se spune că nu mai sunt băieţi sau fetiţe și că 

pot fi ceea ce vor să fie. Se vrea o lume fără rase, fără clase, fără gen, fără identitate și fără suflet; o lume de 

roboți; o lume fără nici un dumnezeu. Unde se opreşte noul normal? La ce să ne mai aşteptăm? Și în final, cine 

altcineva decât satana, cel care a vrut să-l ia locul lui Dumnezeu, putea să gândească, să organizeze și să 

pună în aplicaţie un asemenea plan diabolic?

Avem nevoie de Re-ligie, ceea ce în limba latină înseamnă re-legare; să ne relegăm la divinitate ca să nu fim 

împinşi în iad. Și avem nevoie să re-devenim normali la cap și să re-definim normalitatea moralităţii dintre 

oameni; dintre bărbaţi și femei; dintre părinţi și copii; dintre bunici și nepoţi… Altfel, Omul, aşa cum a fost creat 

de Dumnezeu și cum l-am moştenit din buni și din străbuni, va dispărea, va fi înlocuit cu un robot fără conştiinţă 

și fără suflet.

La cumpăna dintre ani 2021-2022.

Din tot sufletul
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Liviu PENDEFUNDA

medic

Molima

2)Cunoaștem triada luminii care este dintru început Dumnezeu, la Dumnezeu : energie-informație-materie, un 
proiect al Cuvântului – Lumină pe care Întunericul nu l-a cuprins. Acea matrice conduce existența vieții pe care 
o simt amenințată, dinamica acesteia oscilantă, nesigură, lipsită de armonia dintre oameni mă îngrijorează 
enorm. Unda primită zi de zi, lună de lună prin mijloacele de comunicare și manipulare poate însă, fiind 
informație, să fie parte dintr'o propagandă falsă cu beneficii negative. De fapt noi suntem vinovații acestei stări 
de lucruri care în timpul din urmă ne împinge spre modificarea percepției Luminii, cu siguranță în perspectiva 
unei evoluții. Terra este pământul nostru, casa noastră, cu o climă echilibrată natural, iar omul este parte din ea. 
Și reușim la rându-ne să ne batem joc de ea.

Libertatea, constrângerea, rezonanța graduală, schimbul de energii sunt percepții relative conștiente sau nu. 
Falșii profeți își fac deja veacul. Opinii, contradicții… Inegalitatea claselor societății e în creștere și nu poate fi 
controlată. La fel și nivelul de corupție. Vedem tot mai mult gangsterizarea lumii mișcându-se spre neofascism 
și neomarxism. Presimt însă că se formează o solidaritate internațională care amendează în numele moralității 
și echității lumii, în numele respectării vieții pe pământ, totul împotriva celor care, folosind misterul, miracolul, 
autoritatea în magie, în raționalul legalizării și mistificării ce să justifice actul tiraniei și al despotismului, a 
activităților antidemocratice, doresc a subjuga tot mai mult omenirea.

Acum, însă, lumea se află într'un război nedeclarat. Sunt mai multe căi de urmat dar numai una singură e 
Calea. Nu sunt pesimist, nici optimist, doar sceptic, dacă nu vrem, sau mai grav, nu putem să înțelegem că 
suntem în plin apocalips, acum când singura rezolvare nu e necredința și dizolvarea omeniei, ci iubirea pe care 
o propovăduie apostolul Paul împărtășind învățăturile cristice. Fără credința în Dumnezeu, devenim animale 
fără curaj și supuse sclaviei. Molima e în noi.

Am părăsit spitalul ca pacient și m'am observat ca medic: mi se întâmpla acel fenomen din povestea „tinereții 
fără bătrânețe” – îmbătrânisem parcă cu douăzeci de ani. Mergeam cu pași mici, târșâind picioarele, 
clătinându-mă și susținându-mă de pereți abia putând să mă ridic din pat. Pierdusem siguranța mâinilor și 
capacitatea de a realiza cu ele lucruri de finețe, uitând chiar ordinea unor operații simple cum ar fi introducerea 
cheii în broască. Vorbeam aiurând, fără a găsi multe din cuvintele uzuale și memoria lăsa de dorit… Dar 
mintea? Sunt ca și atunci lucid și datorită proniei cerești m'am recuperat încetul cu încetul, mulțumind lui 
Dumnezeu că nu am avut complicații mai grave. Dar groaza m'a încercat plenar revenind în activitate. 
Numeroase sunt cazurile care sosesc mereu cu afecțiuni ale sistemului nervos după boală sau vaccin. O sabie 
a lui Damocles e mereu atârnată deasupra capului pentru noi, indiferent de vârstă ori sex, dacă suntem bogați 
sau săraci (!?). Noi nu trăim într'o lume nebună, dar avem impresia că liberul arbitru ne permite orice și uităm de 
responsabilităţi și consecințele deciziilor noastre, devenind noi înșine nebuni. Ca om de știință știu că 
vaccinarea poate deveni o piedică a vindecării și imunizării naturale, influențând legătura dintre spirit și 

1)personalitatea umană (antahkarana ), definitorie pentru Om. Și, oare, pentru ce știm?

M'am întrebat adeseori cum, protejându-mă, am reușit să mă infectez cu acest virus a cărei modalitate de 
manifestare gnoseologică nu o cunoaște nimeni (nimeni înafara unora!) dintre oamenii de știință, filosofi, 
teologi care își dau cu presupusul. O gripă mai aparte, o moleșeală – o încetinire a gândirii și mobilității ce nu 
semăna cu restul momentelor de răceală pe care le mai avusesem. M'am testat. Eram pozitiv și lucrurile s'au 
agravat în mod accelerat. Anul 2021 rămâne în memoria mea și în cea colectivă ca un an în care trâmbițele 
apocalipsului se întrec în a anunța neputința, resemnarea și invocarea milosteniei. Mi-am dat seama, stând pe 
patul de la terapie intensivă, că populația globului e îndrumată spre o lipsă de adevărată cultură și 
documentare asupra realității. Simt cum situația omenirii și a civilizației tinde să se schimbe în rău, 
îndepărtarea de adevăratele ei valori, a celor instituite prin Geneză, constituind zidul uriaș ce încorsetează 
eliberarea de toate influențele negative atent planificate de forțele întunericului.

„Cele mai întunecate cotloane ale iadului sunt rezervate celor 
care își păstrează neutralitatea în vremuri de criză morală”.

Dante Alighieri

 2. conform prologului Evangheliei după Ioan
 1. care denumește esoteric această conexiune
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Intrăm în al treilea an al flagelului cu încrederea și speranța pe care Noul An ne-o ocultează de când ne știm, 
indiferent de regimuri, calamități, recolte și mode culturale. Oricum va fi, va fi altfel. Ca și cum ne-am fi plictisit 
de acest virus ingrat, ce se vrea în centrul preocupărilor noastre. Am vrea cumva să-l ignorăm. Prea și-a luat 
nasul la purtare. Soluția e să fie pus la colț, nu pentru a fi pedepsit, pentru că el își îndeplinește rolul pentru care 
este chemat în lume, ci ca să ne deprindem cu el, să-l acceptăm în viața noastră, ca pe o rudă nevolnică într-o 
mare și generoasă familie. Nu pare să mai sperie – nici pe omul de rând, nici pe guvernanți – creșterile de 200% 
de infectare cu COVID de la o zi la alta. Dacă am fi privit aceste cifre acum doi ani, am fi murit de panică, înainte 
de toate. Ori panica pervertește spiritul, îl face nedemn și confuz, trăgând după el trupul zdrențuit de temeri și 
neputințe. Acum ne uităm la aceste cifre ca și cum am urmări incomprehensibilele creșteri și descreșteri de la o 
zi la alta la bursă – pe care în alte circumstanțe (nerepetabile!) le-am fi interpretat ca pe un nou crah financiar.

Dacă destinul artiștilor a fost întotdeauna și în toate timpurile un concurs de oportunități, circumstanțe fericite 
sau nefaste sau la latitudinea mecenatelor de moment, acum mai mult decât oricând, el poartă umila stigmă a 
minorităților. Diversitatea etnică și minoritară este tot mai mult o condiție a locului de muncă, a artelor de orice 
fel sau în selecția aplicaților de admitere în facultăți – ca și cum criteriile nu ar fi fost deja îndeajuns de 
subiective. Enormitatea merge până acolo încât au fost desființate instituții sau organizații non-profit reputabile 
și funcționale, numai pentru că diversitatea compozițională a membrilor nu a fost corespunzătoare. Prin 

Fenomenul artistic s-a manifestat și el controversat și confuz, căutându-și alte forme cu noile instrumente, 
din păcate, alterate, pe alocuri, de concesii ideologice. Se pare că cel mai mult au suferit artele plastice. Și nu 
tocmai ele, pentru că artiștii s-au pus în slujba vremurilor dintotdeauna, ci instituțiile care le-au promulgat arta 
care s-au vulgarizat, s-au compromis în contextul unor idei viabile conceptual, dar care ajunse doctrină „de 
partid” au fost exacerbate și exploatate într-o manieră contagioasă, grotescă și intolerabilă. Muzeele 
newyorkeze și-au redeschis porțile, după cenușia letargie a lockdown-ului în configurații și subiecte înnoitoare. 
Curatorii s-au întrecut în implementări și tematici teziste, în consens cu turbulentele vremuri. De multe ori, 
operele sunt învecinate după criterii puerile (de tematică și culoare) – pentru a face lor diversității! – în locul 
perspectivei istorice ordonate de stiluri, curente sau mișcări integratoare.

Pandemia a evoluat de la celula umană la cea societală. Devenită fenomen social, a venit și ea cu revelațiile 
ei. Proștii au ieșit în evidență mai mult ca oricând. De exemplu, în politică. Și-au ridicat poalele în cap. Când 
proștii se manifestă, atrag după ei și mai mulți proști. Asta e ce s-a întâmplat acum, mai mult ca oricând. A ieșit 
prostia la suprafață. Einstein spunea că două lucruri sunt infinite pe lumea asta: universul și prostia, iar de 
primul nu era atât de sigur. Prin urmare, esența timpurilor pe care le trăim este exacerbarea prostiei, iar 
COVID-ul ne-a ajutat să ne dăm seama de asta. Inteligența care s-a pus în slujba răului – acea secțiune 
pervertită a naturii umane – a făcut pace bună cu prostia, ca să-și poată urma interesele. În politică, Prostia se 
luptă cu Prostia, deci orice am face, tot ea învinge. Deștepții care subscriu fățarnic Prostiei sunt singurii care au 
de câștigat. Un câștig derizoriu, efemer, dar câștigul e câștig, construit pe seama proștilor fuduli, îngâmfați și 
orgolioși. Câștigul e în bună măsură și de partea proștilor, atunci când se simt importanți și necesari. Politica – 
în toate formele ei grotești – afectează și asaltează tot mai mult omul modern. Trăiești în societate și beneficiezi 
de bunurile ei, deci inerent ești o componentă mai mult sau mai puțin neglijabilă din mecanismul politic. Ești, 
prin urmare, pervertit, ca și artele care au în primul rând misiunea de-a ameliora fața politică a lumii și nu de-a 
subscrie consensului global.

Strivit și excedat între stupida corectitudine politică proferată de guvernele la putere și idiosincrazia doctă, 
alarmantă și aberantă a teoriilor conspiraționiste ce abundă pe rețelele de social media, „omul recent” și 
decent încearcă o evadare în universuri paralele. Lumea spectacolului, a cărții, a publicațiilor nepolitizate ne-a 
oferit un refugiu confortabil de retragere în normalitate.

Roxana PAVNOTESCU

analist IT

Din New York, 
“… – with Love and Squalor”

(sau „… – cu dragoste și abjecție”)
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Paradoxal, pandemia a adus cu ea momente bune în domeniul artelor, întocmai în perioadele ei de maximă 
agresivitate. Lumea s-a reformat, s-a schimbat. Și-a modificat reperele și veleitățile. Artele s-au modificat și 
ele. S-au digitalizat, iar noile forme vin cu prospețimea și beneficiile lor. Ȋn perioadele de recluziune în care 
instituțiile gazdă ale celor nouă muze și-au încuiat porțile, vestalele deținătoare ale focului nestins al artelor s-
au mutat în ecran.

urmare, ghiveciul nefiind destul de consistent, preferăm compot! – mai bine deloc. Un exemplu – dintre cele 
mai ridicole – este desființarea unui program didactic de la Institutul de Artă din Chicago alcătuit din 100 de 
femei voluntare ce serveau de zeci de ani ca ghizi sau organizau manifestări speciale ale muzeului. Problema 
organizației era componența ei de femei albe, cultivate și bogate. Cu toate eforturile de-a compensa 
handicapul, nu au fost găsiți voluntarii „diversificați” care să împestrițeze programul, prin urmare acesta a fost 
suprimat cu succes.

Când artiștii își virtualizează creațiile, a treia dimensiune își pierde consistența. Desigur, până la urmă orice 
eveniment sau produs artistic poate fi reprodus pe un ecran, dar până și arta cinematografiei care se exprimă 

După 6 luni de hibernare, Muzeul Metropolitan din New York te întâmpina (septembrie 2020) în somptuosul 
hol de la intrare cu două lucrări monumentale – 
ce ocupau de-o parte și de alta a intrării, pereții 
estici ai muzeului – „comandate” artistului 
canadian indigen „cree”, Kent Monkman. De ce 
unul dintre cele mai bogate muzee ale lumii, cu 
colecții inestimabile ca varietate și valoare, și-a 
pângărit intrarea cu un kitsch ideologic 
extravagant și grotesc în amalgamul său de 
poncife, geografii, istorii și mode mai puțin 
culturale, rămâne o întrebare pentru posteritate. 
Mărturisesc că „întâmpinarea”, o ofensă 
estetică, a avut efectul unui șoc. Există un 

anume magnetism care îți înțepenește paralitic privirea în stridențele coloristice și schematismul 
compozițional alcătuit din portrete și posturi mitologic – istorice, referențiale, desprinse din operele lui 

Delacroix, Tițian sau Rubens. Personajul 
principal al narativelor este Miss Chief Eagle 
Testickle, un multi-gender – alter-ego al 
creatorului. Foarte atletic, aproape nud, 
înfășurat prin părțile esențiale de o eșarfă 
înflăcărată, mesianicul erou, cocoțat pe tocuri 
louboutin – la rândul lor cocoțate pe o stâncă – 
recuperează din apele potopului nu mai puțin de 
trei etnici distincți (mai modest decât croitorașul 
cel viteaz!), dintre care evident cel mai închis la 
piele poartă lanțuri. Mesajul mesianic răspândit 
de mistikôsiwak – „oamenii bărcilor de lemn” – 
titlul operei în limba Cree, este unul apocaliptic, 

urmat de geneza unei lumi inversate, adică mai drepte și mai bune, în care indigenii salută și îi salvează de la 
înec pe nou-veniții, așa zișii colonizatori. În cel de-al doilea tablou al dipticului, același Testickle, transformat în 
Noe, surprins în postura lui George Washington traversând Delaware (tabloul emblematic al lui Emanuel 
Leutze), navighează apoteotic pe o mare mlăștinoasă în barca sa încărcată cu indigeni, în curs de mântuire a 
acelorași personaje naufragiate din primul tablou. Undeva, în background, pe o limbă de uscat în disoluție, 
soldați albi și naționaliști, înarmați cu mitraliere par să-și irosească gloanțele – semn al unei cauze rătăcite – 
țintind către cer. Un anume academism, îngropat în tezism și deraiat într-un profund convenționalism 
hiperrealist, de o expresivitate rigidă, vizionară sau încrâncenată, de mască, ascunde în fapt o virtuozitate și o 
tehnică picturală ce, la alte temperaturi, ar fi putut „degenera” în artă. Manifestul artistului sună pueril și 
nepretențios, vrând doar să „aducă experiența indigenă în canonul istoriei artei”. Prin urmare, “much ado about 
nothing”, ca atare, cele două capodopere au părăsit holul muzeului în luna aprilie a acestui an, făcând loc altor 
evenimente, mai mult sau mai puțin în aceeași notă, cu o recentă expoziție suprarealistă ce privește curentul 
ca pe un fenomen universal, cu rezonanțe în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii – nota bene! – din păcate, 
introducând pe alocuri, lucrări și artiști – vajnici reprezentați ai minorităților – fără prea mare autenticitate sau 
măcar legătură cu suprarealismul.

Kent Monkman mistikôsiwak
(Wooden Boat People): Welcoming the Newcomers 

Kent Monkman mistikôsiwak 
(Wooden Boat People): Resurgence of the People 
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Printre primii pionieri ai artelor adaptate ecranului au fost coregrafii. Prodigiosul Mark Morris – cel mai 
muzical dintre coregrafi – cu harul său deosebit de-a integra mișcării sunetul ne oferă primul „dans” online – 
Dance On, realizat cu inevitabilul „zoom”. Un eveniment anti-dans, manifestarea nu este numai o încercare 
sau persiflare a limitelor „zoom”-ului, dar și un proces experimental în care dansul reconfigurat ca 
potențialitate, ca stare incipientă, invită mentalul la mișcare, la imaginație și creație. Ȋn colaborare cu Colin 
Fowler, directorul muzical al companiei „Mark Morris Dance Company Group", Mark Morris realizează un colaj 
de imagini ce contrapunctează câteva piese muzicale, sugerând ideea de solitudine, recluziune, distanțare 

până la alienare, în consens cu sindromul vremurilor noastre. Dance on este o propensiune către viață – ce se 
opune stagnării, claustrării – prin deconstrucția dansului și reducerea lui la analiza structurală a mișcării și 
compoziției. Izolarea în icoană fragmentează și dislocă mișcarea, fluidul, grația și eleganța dansului sunt frânte 
și concentrate potențial în acest Babel minimalist al informației. Un alt coregraf de formație clasică, dar care a 
îmbrățișat dansul contemporan, influențat de Merce Cunningham, Angelin Preljocaj adaptează online baletul 
său La Fresque, creat în 2019, propunând o viziune introspectivă prin focalizarea asupra unor detalii a căror 

Receptarea artei în solitudine are însă și ea beneficiile ei. Nu ne mai deranjează nici tusea, nici râsul idiot al 
vecinului, nici comentariile stupide sau foșnetul găleților cu popcorn. Ne retragem în fața ecranului, fiecare în 
camera lui, cu laptop-ul lui, cu privirea ațintită perpendicular pe imagine. Nu mai e nevoie să urmărim pe unde 
intră actorii în sală, din ce fosă sau colț se ridică muzica, să încercăm să surprindem grimasele actorilor. 
Camera video face totul pentru noi, mai bine sau mai rău, atâta cât să pricepem sau să inferăm despre ce e 
vorba.

intrinsec în două dimensiuni suferă atunci când nu se desfășoară în atmosfera și spațialitatea unei săli de 
spectacol. Artele care presupun un acut sens al gravității: teatrul, dansul şi opera suferă cel mai mult arestate în 
cutia lor digitală. Muzica, la rându-i, e limitată de strădaniile tehnologice de-a sincroniza sunetul și 
instrumentele lui. Mai mult ca oricând, ne dorim să ascultăm o fugă de Bach într-o catedrală sau să ne 
cufundăm metafizic într-un amfiteatru.

A trăi în New York fără lumea efervescentă a spectacolului, când fiecare seară era prilejul unei mari dileme, 
sună ca un sfârșit de veac, sau un veac de singurătate. Doar sună, însă, nu și rezonează! Iată-ne dintr-odată 
asaltați de spectacole online – pe care probabil nu le-am fi vizionat sau audiat vreodată – oferite de marile 
teatre și săli de concerte ale lumii. Dacă stăteai ani de zile la rând să obții un bilet (cu un preț modic) la Festivalul 
Wagner de la Bayreuth, în 2021, te-ai putut bucura de unele spectacole transmise online în timp real. Un 
adevărat regal l-a constituit Festivalul de Teatru de la Cluj (FITS) cu piesele lui Radu Afrim, Silviu Purcărete și 
remarcabile producții internaționale precum cele semnate de Lev Dodin. Ca să nu mai vorbim că te poți alătura 
Caravanei Filmelor Ruse, unde poți urmări pe gratis memorabile producții ale fraților Nikita Mihalkov și Andrei 
Koncealovski. Filmul Urga (Koncealovski) desfășurat în solitudinea și poezia stepei e un balsam purificator 
pentru omul modern, o invitație la meditație pentru soluții eliberatoare de modus vivendi.

Mark Morris – Dance On
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nuan țe  ș i  sub t i l i t ă ț i  rămân inses izab i le 
reprezentației într-o sală de teatru. Camera, într-o 
efervescentă mișcare, captează compozițiile de 
grup în paralel cu fragmentările de duet sau solo, 
urmărind îndeaproape structuri ce traversează în 
diverse ritmuri – de la statuar la sarabandă – realități 
paralele, stări de conștiință sau vise. Același 
exercițiu al transpunerii coregrafice din scenă în 
ecran, îl realizează fabulosul coregraf Ohad 
Naharin, fondator al tehnicii de dans modern 
„Gaga”. Compania israeliană de dans Batsheva 
reactualizează piesa YAG – creată în 1996 și 
transmisă la FITS, 2021 – într-o altă dimensiune. 
YAG este o creație artă poetică despre dans ca 
bucurie de a trăi, ca element unificator și sens 
existențial al unei familii. Vecină cu artele marțiale, 
tehnica Gaga pune mintea și trupul în comunicare. 
YAG pare că nu și-a atins scopul sau desăvârșirea 
în varianta sa scenică din 1996. Ediția film a acestei 
manifestări încearcă să pună în valoare respirația, 
concentrarea, virtuozitatea și participarea totală a 
artiștilor implicați în procesul creator. Detaliul și 
focalizarea în imagine descoperă gestul minimalist, 
esențializat, transfigurat, eliberat de încărcătura 
rigorii și a formalului. Mişcarea ochilor, a gurii, 
dinamica expresiei faciale, respirația cu sincopele ei 
devin componente marcante și integratoare ale 
dansului, în fapt esențiale în contextul unei piese 
coregrafice în care aspectul psihologic-narativ este 
proeminent.

Numărul de decese continuă să fie încă foarte scăzut în raport cu creșterile exponențiale de îmbolnăviri. Să fi 
murit deja aproape toți care ar fi trebuit să moară? Nerezistenții, bătrânii, cei atinși de boli incurabile? Atunci, 
să-și fi îndeplinit flagelul misiunea, să fie Omicronul întocmai coada sa ameliorat și ironic devastatoare? Cozi 
uriașe în centrele de testare, multiplicate la tot pasul, în tot orașul, contribuie semnificativ la statisticile 
debordante cu cazuri asimptomatice sau forme ușoare ale bolii. Ȋn ciuda lor, spitalele sunt totuși excedate de 
bolnavi în stare de urgență. Vaccinurile, cu booster cu tot, se dovedesc neputincioase. Omicronul, cel mai 
contagios dintre variantele COVID-ului – cu efectele lui micro – infinitezimale – pare să răspândească și mai 
multă confuzie, ca și când cea existentă n-ar fi fost îndeajuns. O deraiere delirantă, dar oamenii continuă să 
meargă (parțial) la serviciu, sălile de spectacol și muzeele sunt deschise, cursele aeriene internaționale nu se 
lasă intimidate, turismul este modest, dar există cu desăvârșire.

De-asemenea, dintre primele încercări de 
dramatizare „online”, notăm piesa Mad Forest, 
aparținând autoarei Caryl Churchill, ce dispută 
realitatea revoluției române și vorbește despre 
căderea lui Ceaușescu. Regizată de Ashley Tata, ca 
parte a programului teatrului universitar de la Bard 
în colaborare cu “Theater for a new Audience”, 
piesa urmărește câteva confesiuni ale celor care au 
participat mai de aproape sau mai de „departe” la 

evenimentele din 1989, suprapuse și intercalate imagistic, prin partiționarea spațiului de vizionare în icoane. 
Din ele, 12 interpreți foarte tineri (studenți) relatează „claustrați” ceea ce cred ei că s-a întâmplat afară – din 
celula lor socio-digitală!, în delirul prefabricat al revoluției.

Virusul începe să fie ignorat, este acesta sfârșitul lui? Redus la tăcere, ca un copil obraznic și gălăgios ce a 
pierdut atenția admiratorilor, se va retrage endemic și global într-un colț – adică pe oriunde – uitat de lume și 
sufocat de propriile conspirații strânse în jurul lui.

Compania de dans Batsheva - YAG  
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Rosemarie HAINEȘ 

filolog • psihosociolog • specialist în comunicare

Pentru că, permanent, poporul român profund este agresat și umilit, atât din interiorul țării, cât și din exteriorul 
ei, îndemn poporul român la o introspecție, la regăsirea de sine și la împuternicire, prin valorile sale profunde, 
prin tradițiile sale, prin credința sa.

Toposul („locul” ca spațiu, ca areal), Logosul (în sens de „limbă”), Ethosul (credințe, idealuri, valori) 
împreună configurează și nasc specificitatea unui popor. Criticul literar George Călinescu își începe eseul său 
intitulat Specificul național cu următoarea afirmație: „Cei care știu că francezii sunt raționaliști, germanii 
idealiști, englezii pragmatici, rușii mistici, orientalii fataliști nu vor să admită că sufletește, deci și culturalicește, 
trebuie cu necesitate să ne deosebim de alții”.

Nu putem să nu amintim aici de Teoria Morfogenetică a lui Rupert Sheldrake (n.1942, biochimist, biolog, 
cercetător în parapsihologie, profesor la Universitatea Cambridge) care se suprapune parțial cu teoria 
subconștientului colectiv a lui Jung și, prin analogie, cu matricea stilistică a lui Blaga. El a identificat existența 
câmpurilor morfogenetice, câmpuri formatoare și generatoare ce conțin stocate în ele informațiile ființării 
trecute, prezente și viitoare (câmpul Akașic, în ezoterism) și care își exercită influența prin rezonanța morfică, 
celor care se integrează în el, în mod subconștient sau supraconștient.

Iar poetul și filosoful Lucian Blaga merge și mai departe și distinge ca factor marcant al culturii o matrice 
stilistică, în cazul culturii române aceasta fiind spațiul mioritic, acea ordine ondulatorie ritmică deal-vale, 
spațiul-matrice ca formă a orizontului spațial inconștient care fixează anumite structuri sufletești cu substrat 
spiritual. Filosoful german Spengler (Oswald Spengler, 1880-1936) așază în centrul generator al unei culturi un 
anume sentiment al spațiului, iar filosoful și etnograful german Leo Frobenius (1873-1938) dezvoltă, de 
asemenea, concepția că un anume spațiu structurat într-un anume fel este nu numai generator de cultură, dar 
poate fi privit drept un simbol al unei anumite culturi.

Anul 2021 s-a încheiat. Traumele poporului român continuă. În 
previziunile mele pentru anul 2021, transmise pe pagina mea de 
facebook, spuneam că va fi un an al transformării, al puterii 
interioare, al puterii inteligenței noastre, al vocii interioare. Forța 
psihică va fi motorul transformării, spuneam. Fiți deschiși la tot ceea 
ce vine în viața voastră, aveți încredere în propria inteligență, intuiție 
și propria forță! Adevărurile ocultate se vor revela.

Matricea informațională telurică a spațiului românesc de astăzi este dată de elementele chimice din subsolul 
țării, cele mai cunoscute fiind aurul și argintul, care sunt anumite frecvențe de vibrație, ce alcătuiesc grila 
energiilor telurice specifice României.

Privind retrospectiv, constatăm că adevăruri ocultate s-au revelat și 
se vor revela și în anul care tocmai începe, 2022. În ciuda aparențelor de disensiune națională, nucleul dur, 
profund al poporului român s-a transformat, parcă, într-un Sfinx, mut, dar ferm în propria-i individualitate.

Aurul, argintul, cuprul, plumbul erau cele patru elemente cunoscute și folosite de către atlanți. Zamolxis a 
stabilit valorile energetice ale eu-lui românesc: eu-l moale este staniul, eu-l tare este fierul, eu-l informațional 
este siliciul, eu-l ductil este germaniul. Toate acestea sunt subordonate carbonului, care se află la baza întregii 
materii. De ce trebuie să renunțăm, astăzi, la carbon?

Câmpurile morfice (sau morfogenetice) se manifestă și la nivelul comunității umane, al țărilor. Modelele de 
comportament generate astfel dau specificitatea: de exemplu, englezii sunt renumiți pentru calmul lor, latinii 
pentru sângele fierbinte, germanii sunt mai rigizi etc. Românii, am putea spune, sunt mai contemplativi, mai 
blânzi, mai transcendenți. Această specificitate comportamentală și culturală creează, ceea ce în ezoterism se 
numește egregor național, o matrice formatoare pentru indivizii unui neam, un conținut informațional care, 
ulterior, ia o formă energetică. Tradiția și cultura structurează un egregor specific, iar acest egregor transmite 
prin câmpuri morfice, generațiilor următoare cadrele culturale în care să se integreze.

Scrisoare deschisă
poporului român
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Cultura se constituie din regulile nescrise ale jocului social. Programarea colectivă a minții este cea care 
deosebește un grup de un alt grup sau de ceilalți.

Poporul român se află într-un moment de răscruce al existenței sale. Nu sunt cuvinte mari. Este vremea 
alegerilor creatoare de destin. Este vremea împuternicirii și a afirmării voinței proprii. Deciziile istorice pe care 
trebuie să le ia în fața a tot ceea ce îi este ostil presupun fermitate, unitate națională și conștiință de sine.

Grigore Palama, doctrinarul ortodoxiei, spunea că „cel ce participă la energia divină (…) devine el însuși 
întrucâtva lumină, el este împreunat cu Lumina și cu Lumina împreună el vede în deplină trezire ceea ce este 
ascuns celor care n-au primit acest har”.

Sheldrake a constatat că, pentru ca un câmp morfic să poată acționa, este necesar ca în organismul viu 
(individual) să existe structuri care să recepteze informațiile câmpului morfic respectiv. De asemenea, e 
necesar să aibă structuri emițătoare prin care să poată influența diverse câmpuri morfice.

Cultura unui popor nu poate fi superioară sau inferioară. Ea este pur și simplu.

Dar cultura se poate învăța, acea cultură în sens larg, înțeleasă ca un summum al unor tipare de gândire, 
simțire și acțiune. Să facem distincția între natura umană, care determină funcționarea noastră fizică și psihică 
fundamentală – emoțiile precum frica, bucuria, tristețea, relaționarea cu semenii, acestea țin de programarea 
mentală. Ceea ce facem însă cu aceste sentimente, felul în care le exprimăm, poartă amprenta culturii.

Simbolurile sunt cuvinte, gesturi, imagini sau obiecte (forme) care au un anume înțeles ce poate fi recunoscut 
ca atare de către cei care împărtășesc acea cultură.

Culturile se deosebesc între ele prin următorii itemi: simboluri, eroi, ritualuri și valori.

Ritualurile sunt activități colective considerate esențiale în plan social; ceremoniile sociale și religioase care 
au menirea să întărească un grup, conferindu-i coeziune, sunt un exemplu.

Eroii sunt oameni, vii sau morți, reali sau imaginari, înzestrați cu însușiri prețuite într-o cultură și care sunt 
modele de comportament.

Nucleul unei culturi este alcătuit din valori și ele exprimă judecăți asupra unor situații sau atribute umane, de 
tipul: rău-bine, moral-imoral, urât-frumos, decent-indecent, nefiresc-firesc etc.

Nicio comunitate nu poate face abstracție de cultură; aceasta este o condiție sine qua non pentru 
supraviețuirea ei.

De ce ar dori poporul român să renunțe la cultura sa, fondată pe codul moral creștin, care-i conferă un 
discernământ spiritual rar întâlnit? De ce ar prefera poporul român o altă cultură, când propria sa cultură 
străveche i-a conferit stabilitate, statornicie, o identificare aproape mistică cu toposul său?

Poporul român are simboluri – a se vedea cultura sa ancestrală magică, are ritualuri bine consolidate (dansul 
călușului este un astfel de ritual, de exemplu), are eroi ușor de identificat în toată istoria sa și are valori bine 
fundamentate. Are și slăbiciuni, pentru că istoria sa l-a învățat să fie prudent, temător, dar neagresiv, de o 
rezistență îndârjită și, uneori, zeflemitoare.

Poporul român are și o comuniune aparte cu ezotericul, cu acel nivel al adevărului suprem care-i permite 
evoluția conștiinței. Unii vor să-l mâne ca pe o turmă, dar el rămâne neclintit pentru că sursa adevărului spiritual 
cel mai înalt este nonmentală, se află în sine însuși, prin transcendență.

România are un relief fabulos, oameni inteligenți, o limbă viguroasă și un sistem de credință ancestral, fondat 
pe valori profund morale. Gena lui Dumnezeu e mult mai puternică la poporul român. De unde, și capacitatea 
sa, de neexplicat pentru unii, de a discerne între adevărat și fals. Miturile false, valorile false care i se propun nu 
merită să fie integrate, pe de altă parte, ele evidențiază o anumită sănătate morală în fibra adâncă a poporului 
român și o anumită candoare sufletească a acestuia.

(Decembrie 2021)

De ce ar dori poporul român să lase toate acestea de-o parte și să adopte un alt stil cultural decât cel pe care l-
a moștenit prin genele sale?

De ce ar lăsa poporul român de-o parte creștinismul? Pentru că este fondat pe precepte morale, pe virtuți?

Toate simbolurile sale, toate ritualurile, toți eroii, toate valorile sale i-au conferit o identitate specifică. O 
națiune este imuabilă. Ca să fii european (sau demn de a fi luat în serios pe această planetă), trebuie să fii, mai 
întâi, român.

Pandemia de Sars Cov 2, care se află în desfășurare de aproape doi ani, este testul rezilienței națiunii 
române. Este, într-adevăr, un moment oportun pentru a-și întări identitatea de sine stătătoare. O națiune este 
puternică atunci când are o identitate puternică, conștiința propriei valori și a ceea ce posedă.

Iată de ce sunt importante și definitorii Toposul, Logosul, Ethosul pentru structurarea modelului cultural al 
unei națiuni.
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Miron MANEGA

ziarist

Străluminat de groaza noastră nudă

Troiene cenușii ne tot apasă,

(poezie scrisă cândva, în tinerețe)

Zâmbim grotesc și tâmp, privind cadranul

Da, am avut COVID! Am avut, dar frica nu m-a îngenunchiat, deși mi-a fost frică. E un sentiment normal, 
omenesc, e instinctul de conservare care-ți atrage atenția că viața ți-e pusă în pericol. Și, da, viața mi-a fost 
pusă în pericol. Problema ontologică a calității umane nu este însă, cred eu, aceea de a nu-ți fi frică, ci de a-ți 
domina frica. Când moartea e la doi pași de tine și opțiunile se reduc la una singură, te afli în situația omului care 
nu vrea să treacă, nespovedit, Dincolo. Și atunci chiar are loc un moment de spovedanie intimă, de 
reconsiderare a propriilor convingeri, până atunci infailibile, un inventar al erorilor existențiale, al păcatelor 
grave sau mai puțin grave, dar și al opțiunilor corecte. Am constatat cât de puține sunt acestea din urmă, dar m-
am bucurat că totuși există. Și m-am mai bucurat că arsenalul meu de luptă și de apărare împotriva agresiunilor 
și ispitelor asupra conștiinței umane – a conștiinței mele, de fapt, dar cred că, într-o oarecare măsură, acest 
arsenal se poate generaliza – există și el și încă funcționează. Mă refer aici la reperele care mi-au fundamentat 
viața și m-au ferit de rătăciri irevocabile: Dumnezeu, părinții, strămoșii, patria, demnitatea personală și 
națională, sensul sacrificiului și Eminescu. Nu zic că am fost la înălțimea acestor criterii, dar am aspirat și m-am 
raportat la ele.

Nici nu simțim cum înghețăm treptat,

Nu știam atunci că, în cursul aceleiași luni, aveam să mă confrunt eu însumi cu pandemia, ca și cum 
Dumnezeu ar fi vrut să mă pună la încercare.

Ne sfâșiem cu urlete timpanul

Și tot ne amăgim, făcând păpuși

COVID-ul m-a pus în fața unor reflecții finale (așa credeam eu, că sunt finale) dar și a unor decizii grave, 
profund neconvenabile standardului meu de confort mental și misiunilor pe care mi le asumasem (și care nu 
erau deloc ușoare). Căci am contractat virusul o dată cu Doru Dinu Glăvan, prietenul meu și președintele 
UZPR, ne-am îmbolnăvit în același timp, însă el a murit și eu am rămas. Am avut atunci, nu știu de ce, un 
sentiment acut de vinovăție, dar și un moment de gâlceavă cu Dumnezeu, căruia i-am contestat decizia acestei 
despărțiri brutale. L-am certat, în sufletul meu, și pe Doru Dinu Glăvan pentru că a plecat așa, fără preaviz și 
lăsând ușile descuiate, de parcă ar fi fost un tâlc în graba asta fatală…

Trasează linii negre pe hârtii!

Necruțătorul gong să nu se-audă,

Pentru ai noștri nenăscuți copii,

Le mai rostim cu glasul tremurat,

Miron Manega, „Reveillon”

Proiecte optimiste, înțepenite-n tuș

Urări finale de noroc în casă

Faţă-n faţă cu 
Dumnezeu
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„Rămâne de constatat cum și în ce fel a supraviețuit patriotismul românesc în perioada pandemiei de COVID, 
pentru a aprecia «indicele de imunitate» al acestui sentiment la agresiunea virusului” – scriam anul trecut, la 1 
octombrie, în preambulul comunicatului UZPR privind tema concursului pentru premiile uniunii, respectiv 
„Pandemie și Patriotism”.

Trecerea mea prin boală nu mi-a deturnat convingerile privind vaccinurile anti-COVID, iar felul în care mi-am 
filtrat informațiile pe această speță existențială nu s-a schimbat nici el. Între timp m-am împăcat și cu 
Dumnezeu, după ce mi-am dat seama că nu e un simplu concept. Cei care au inventat nebunia resetării 
globale nu și-au dat seama că, încercând să mutileze specia umană modificându-i coordonatele, de fapt o 
salvează, îndreptând-o spre Dumnezeu. Cu sacrificii uriașe, dar o salvează! În acest război ciudat, vârsta la 
care mori devine nesemnificativă, căci de murit toți murim. Contează însă cum te găsește moartea: cu 
draperiile trase și cu capul sub plapumă, să nu vezi și să nu auzi nimic sau drept, în lumină, pregătit de luptă. 
Restul e treaba lui Dumnezeu.

Pandemia SARS COV 2 ne-a distrus sau ne-a alterat viața într-un mod fără precedent în ultima sută de ani. 
Valorile și prioritățile s-au schimbat, mergând până la răsturnarea lor totală. Nimic nu mai este cum a fost și, 
probabil, nici nu va mai fi. Printr-o stranie coincidență pandemia aceasta a izbucnit la 100 de ani de la încetarea 
pandemiei de gripă spaniolă, considerată cea mai tragică din istorie și care, conform informațiilor oficiale, a 
infectat aproximativ 500 de milioane de oameni în întreaga lume (o treime din populația planetei) și se 
estimează că a provocat moartea a 50-100 de milioane de oameni. În România, gripa spaniolă a produs 
100.000 de victime, printre care și generalul Eremia Grigorescu. Regina Maria însăși a fost printre românii care 
au contractat boala, dar a supraviețuit.

Așadar, Marea Adunare de pe Câmpul lui Horea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 n-a fost doar 
celebrarea unui vis milenar. A fost ea însăși o luptă, o confruntare, o înfruntare a unui dușman teribil și nevăzut, 
care făcuse deja mii de victime: gripa spaniolă. La 1 Decembrie 1918, românii n-au stat acasă sau în casă. S-
au dus la Alba Iulia, să-și recâștige țara.

Merită menționat însă un detaliu cu semnificații istorice, care m-a determinat să propun și ideea temei de 
concurs pentru Premiile UZPR 2021: Marea Adunare de la Alba Iulia, când s-a semnat actul Marii Uniri, s-a 
desfășurat sub spectrul acestui flagel îngrozitor. Putem aprecia cât de mare a fost determinarea românilor de a 
împlini acest vis milenar, dacă au putut sfida instinctul de conservare și pericolul morții, numai pentru a fi 
prezenți la acest moment crucial. E adevărat, oamenii purtau în jurul gâtului mărgele din căței de usturoi, în 
speranța prevenirii gripei, dar au fost acolo, prezenți.
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Vorbind însă de corabia prinsă de furtună, dar şi de cântarea menţionată mai sus, aceasta are o completare: 

„La limanul Tău cel lin alergând strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, Multmilostive.”

Încrederea în Dumnezeu, chiar atunci când trebuie înfruntată moartea, face toată diferenţa.

Pandemia nu a trecut. Deci haosul şi suferinţa continuă. În această perioadă 

lumea a fost şi este ca într-o corabie cuprinsă de furtună pe marea vieţii, aşa 

cum spune o cântare de la slujba înmormântării din ritualul ortodox: „Marea 

vieţii văzându-o înălţându-se de viforul ispitelor”. Într-o astfel de situaţie 

haosul e în plină desfăşurare, frica se transformă în panică, iar oamenii riscă 

să-şi piardă simţul civilităţii, deci omenia.

Eşti în corabia cuprinsă de valuri, dar încrederea şi credinţa în Dumnezeu fac o mare diferenţă între ce se 

întâmplă şi felul în care pot evolua lucrurile, pe de o parte, şi pe de altă parte, în atitudinea pe care cel credincios 

o are în faţa pericolului iminent, atât faţă de alţii, cât şi în sine însuşi, dublă atitudine ce are de a face cu haosul, 

panica, reacţiile.

Sigur, nu personalul medical este de vină, nu forţele de ordine, poate nici 

măcar cei din fruntea statului care fac legile şi dau dispoziţii, la rândul lor 

confuzi, speriați, neştiind ce e mai bine de făcut, ei înşişi ca o corabie bătută de furtună din toate direcţiile 

navigând la întâmplare, pe bază de presupuneri.

Şi Noe putea intra în panică atunci când Dumnezeu i-a spus să facă o corabie, căci El va prăpădi lumea prin 

potop. Putea intra în panică pentru multe motive. Puteau fi multe îndoieli şi multe întrebări. Puteau fi imaginate 

circumstanţe teribile şi surprize insurmontabile. Dar ordinul venea de la Dumnezeu. Orice s-ar fi întâmplat era 

rânduiala lui Dumnezeu şi el cu ai săi o primeau cu încredere, chiar dacă şi cu o anumită resemnare.

Dacă lumea de azi este în derivă, depărtată de Dumnezeu, în confuzie valorică unde anormalul devine 

normal şi invers, ce pot face eu? Cum răspund la repudierea şi răsturnarea valorilor fundamentale ale 

civilizaţiei umane eu, într-o eră a post-adevărului, a dezinformației intenționate şi neintenţionate, a egoismului 

exacerbat, a relativismului axiologic şi a permisivității nelimitate, într-o eră în care arbitrarul imaginaţiei devine 

regula validată de corectitudinea politică impusă prin mijloace care amintesc de practici şi strategii totalitare din 

nefericite timpuri nu prea îndepărtate…?

Acest lucru îmi aduce aminte de cunoscuta povestioară plină de tâlc: O corabie a fost deodată cuprinsă de 

furtună pe mare. Lumea s-a panicat, haosul a început, reacţiile neaşteptate ale pasagerilor, disperarea. Doar 

un copil stătea calm ţinându-se de un stâlp. La un moment dat, cineva îl întreabă totuşi: Ţie nu ţi-e frică? La care 

el răspunde: Nu, Tatăl meu este la cârma corăbiei!

Am văzut şi am auzit de oameni trataţi inuman, de restricţii care au frizat 

ridicolul, de bolnavi „morţi cu zile” în spitale sau la domiciliu, de morţi arşi sau 

îngropaţi în gropi comune fără o slujbă religioasă sau fără asistența vreunui 

membru de familie.

Iată au trecut doi ani de pandemie. Cu epicentre şi devastări în diferite locuri şi în diferite timpuri. Toţi am fost 

afectați în multe feluri. Problema nu este de unde vine, dacă virusul este natural sau cauzat, problema este ce 

fac eu ca să mă păzesc cât mai eficient? Cum îi pot păzi, ajuta şi pe alţii? Şi poate chiar mai mult: care este 

atitudinea mea în faţa morţii? Cum îmi înţeleg limitele şi neputinţa? Este această nenorocire o lecţie divină? 

Cum discern acest lucru? Ce învăț de aici?

Tatăl meu este 
la cârma corabiei
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Şi, aşa cum mâncând fructul oprit, omul a interiorizat răul, singurul remediu la această situaţie este să 

mănânce Sf. Euharistie care scoate răul afară şi interiorizează binele, restaurând omul în condiţia existențială 

iniţială. Asta însă numai atunci când mâncarea euharistică nu este doar un act ocazional, ci o atitudine 

permanentă, ceea ce îl face pe om să devină fiinţă euharistică, deci liturgică, deci doxologică, aşa cum a fost 

menit să fie.

De aceea, la întrebarea: ce pot face eu în această lume dezorientată unde domneşte confuzia şi miopia 

metafizică, răspunsul constă în propovăduirea Bisericii ca duminică a sufletului şi suflet al duminicii unde ne 

lepădăm de toate idolatriile lumii şi ascultăm de glasul divin ce ni se adresează cu părintească autoritate: „Eu 

sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.”

Şi Sf. Părinţi vorbesc de felul cum omul L-a dat afară pe Dumnezeu din viaţa sa când spun că în paradis 

șarpele i-a sugerat omului dezumanizarea în schimbul unei false divinizări: „Mâncaţi şi veţi fi ca Dumnezeu!” 

Mâncând din fructul oprit, deci călcând porunca divină şi ascultând de diavol, omul s-a lepădat de Dumnezeu şi 

prin mâncarea sfătuită de diavol a interiorizat răul. Dar Dumnezeu, în iubirea Sa paradoxală faţă de om, L-a 

trimis pe Fiul Său să-l mântuiască. De aici jertfa pe cruce, învierea, Biserica, Sf. Euharistie, trupul şi sângele 

Domnului.

Când Nietzsche a declarat că Dumnezeu a murit, omorât de oameni, a explicat că acest lucru s-a întâmplat 

pentru ca omul, devenit supraom, să-I ia locul. Numai că odată ajuns în poziţia Celui pe care L-a uzurpat, omul, 

oricât de „supra” s-ar fi crezut, a realizat că nu poate face faţă sarcinilor de a conduce universul. Astfel, găsindu-

se într-o situaţie total inadecvată, într-o poziţie cu totul imposibilă, a început să se revolte împotriva lui însuşi, 

această imposibilitate existențială fiind fără ieşire. Cu o singură excepţie: sinuciderea.

Revenind la pandemie şi la situaţia lumii de azi, este bine să ne reamintim că singura soluţie este să-L punem 

din nou pe Dumnezeu la cârma corabiei. Sau altfel spus, a intra în corabia lui Dumnezeu care este Biserica. Şi 

atunci când suntem pândiţi de boală şi de moarte, în Biserică nu învăţăm ce medicamente să luăm ca să nu 

murim trupeşte, ci învăţăm cum să nu murim sufleteşte, învăţăm cum să existăm până şi înăuntrul morţii, 

încredinţaţi fiind că moartea nu este finalul, ci trecerea şi că prin ea trecem cu Hristos cel ce a murit şi a înviat cu 

moartea pe moarte călcând.

Altfel, vorba marelui teolog Pavel Florenski: Va veni o vreme când oamenii nu vor avea altă alegere decât Sf. 

Treime sau nebunia.

Când moartea ne pândeşte, Biserica este locul unde auzim îndemnul Domnului Iisus la scularea din moarte a 

fiicei lui Iair: Nu plângeţi! Şi la învierea fiului văduvei din Nain: Nu plânge!

O lume fără Dumnezeu devine o lume obosită, obosită explorând toate direcţiile posibile şi negăsind-o pe 

cea dreaptă pentru că fiecare pare a fi, o lume căzută în anarhie unde fiecare are dreptul să facă ce vrea, iar 

celălalt este obligat să accepte, ba mai mult, să afirme, să aplaude sub amenințarea a tot felul de consecinţe, o 

lume care L-a expulzat pe Dumnezeu, şi în locul căreia s-a înscăunat omul, făptura Sa.
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