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NOIMELE FIINŢEI 
DE A FI ÎN TIMP1

Membru corespondent al AŞM 
Ion HADÂRCĂ

THE PURPOSE OF THE HUMAN BEING TO 
BE IN TIME

Summary: Since my literary debut, I`ve adopted 
a creed, intuitively actually („Being in time, that is 
the question!”), which, over the years, proved to be 
an emblem as immaterial as the Time, more diffi cult 
to grasp and express as a defi nitive version of the An-
swer. And one of those who have raised my level of 
exigencies is the man who has written the preface of 
the debut book „Zilele” („The Days”), the critic Mi-
hai Cimpoi: „Time, as a whole, authoritatively infi l-
trates into the visions of the young poet, who, feeling 
their infl uence, hamletizes, is always asking himself: 
To be in time - that is the question!”

Keywords: poem, time, knowledge, man, book, 
being, history.

Rezumat: Încă din faza debutului literar, mi-am 
formulat, mai mult intuitiv, un crez („A fi  în timp– 
aceasta-i întrebarea!)), care, peste ani, umplându-se 
de sens, s-a dovedit a fi  un blazon la fel de imaterial 
ca şi Timpul, tot mai difi cil de cuprins şi de exprimat 
ca o variantă defi nitivă a Răspunsului. Iar unul dintre 
cei care mi-au ridicat, din start, ştacheta exigenţelor 
este prefaţatorul cărţii de debut „Zilele”, criticul Mi-
hai Cimpoi: „Timpul ca Întreg se infi ltrează autoritar 
în viziunile tânărului poet, care, simţindu-le acţiu-
nea, hamletizează, se întreabă mereu: A fi  în timp – 
aceasta-i întrebarea!”

Cuvinte-cheie: poezie, timp, cunoaştere, om, 
carte, fi inţă, istorie.

Într-un memorabil catren predestinat „Rugăciu-
nii”, unul dintre fondatorii poeziei române moderne, 
clasicul Grigore Alexandrescu, rosteşte un verdict 
genial, exprimând o meditaţie profundă, care suge-
rează spaţiul autentic al Poeziei, defi nit în simbioza 
dintre simţire şi gândire: 

Natura p-a mea frunte a-ntipărit gândirea.
A cugeta mari fapte este povara mea:
Cel ce numai în sine şi-a mărginit gândirea
E nevrednic de ea!
…Probabil că una dintre cele mai hazardate 

aventuri ar fi  tentativa explicării actului creator în 
1 Articol scris în contextul activităţii de creaţie şi cercetare, pen-
tru care autorul a fost desemnat membru corespondent al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei, prin decizia Adunării Generale a 
membrilor AŞM din 6 decembrie 2012.

sine şi, implicit, al Poeziei ca expresie paradoxală 
de întruchipare a inefabilului în actul concret de 
manifestare a spiritului uman. Există sute şi sute de 
defi niţii ale poeziei şi toate au dreptul la existenţă în 
măsura subiectivităţii conceperii lor. 

Nu voi pretinde întemeierea unei noi direcţii 
de interpretare, nici desfăşurarea unei hermeneutici 
asupra defi niţiilor canonice. Îmi voi expune doar o 
viziune de ansamblu asupra propriilor mele căutări, 
evoluţii, tatonări şi împliniri încă neîmplinite, in illo 
tempore, în drumul perpetuu spre cunoaşterea unei 
Poetici subiective a datului meu fi inţial.

Încă din faza debutului literar, mi-am formulat, 
mai mult intuitiv, un crez (A fi  în timp – aceasta-i 
întrebarea!), care, peste ani, umplându-se de sens, 
s-a dovedit a fi  un blazon la fel de imaterial ca şi 
Timpul, tot mai difi cil de cuprins şi de exprimat ca 
o variantă defi nitivă a Răspunsului. Iar unul dintre 
cei care mi-au ridicat, din start, ştacheta exigenţelor 
este prefaţatorul cărţii de debut Zilele, criticul Mi-
hai Cimpoi: Timpul ca Întreg se infi ltrează autoritar 
în viziunile tânărului poet, care, simţindu-le acţiu-
nea, hamletizează, se întreabă mereu: A fi  în timp 
– aceasta-i întrebarea! 

Din întrebări fără răspunsuri şi, deseori, din 
răspunsuri la apel fără drept de a mai întreba, s-au 
împlinit Rosturile descinderilor ulterioare şi deschi-
derilor treptate în zonele tot mai fascinante, dar şi 
mai obscure ale Timpului, fracturat în zeci şi sute 
de oglinzi refl ectoare ale propriilor mele imagini, 
ipostazieri fi inţiale absorbite în Labirintul infi nit al 
căutării de sine.

Astfel, prin exerciţiul disocierilor deductive, am 
ajuns să disting mai mulţi timpi, care au tendinţa ne-
stăvilită de a dezlocui, dezagrega integritatea exis-
tentului, fenomen numit şi teroarea cotidianului. Pa-
radoxal, dar şi acestei risipe de timp îi corespunde 
necesitatea de a fi  în timp!

Apoi am distins un Timp (tot altul şi altul) al 
angajărilor inerente în social, apoi alt Timp – al 
Bibliotecii Babel, apoi alt timp continuu, emina-
mente eminescian, apoi altul şi altele – al/ale iubi-
rii şi urii, al împăcării şi resemnării, al suferinţei şi 
distanţării de teluric, al trăirii şi al mărturisirii ca 
într-o nesfârşită decantare ecleziastică – dar şi aces-
tor ipostaze gnostice le corespunde necesitatea de a 
fi  în Timp!

Apoi, la limita suferinţei ontologice şi a disti-
lării ei în formulele sapienţiale ale parabolei, am 
descoperit Timpul kantian al lucrării poetice în sine, 
al existenţei Poeziei de dincolo de Poezie, al omni-
prezenţei inexprimabilului desprins de Semnifi cant, 
al Mai-multului atemporal neafectat de intermedi-
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erea Cuvântului. Un Timp inefabil şi incalculabil, 
precum subliniază Martin Heidegger într-un eseu 
mustind de poeticitate Timpul imaginii lumii: Cu-
noaşterea, adică păstrarea în adevărul său a acelui 
incalculabil (subl. n.) îi este accesibilă omului nu-
mai prin întrebările şi formele creatoare ale unei 
refl ecţii autentice (Ed. Paideia, 1998, pag. 54). Dar 
şi acest Timp, inefabil şi incalculabil, corespunde 
aşijderea necesităţii de a fi  în Timp!

Prin esenţa sa imaterială, Poezia conjugă Spa-
ţialitatea cu Temporalitatea ca într-o vizionară de-
monstraţie poetică din postumele lui Mihai Emi-
nescu: Astfel e Timpul care lung străbate/ Prin mii 
de veacuri stăpânind în silă/ Născând şi ucizând în 
lume toate.// Astfel e Spaţiul fără fund şi fi ne/ Iar 
din încrucişarea - amândurora / Născând mişcare 
s-au aprins lumine! (Eterna pace).

Şi dacă, pe lângă Timpul Poeziei, mai există 
şi un Spaţiu al Poeziei, care se anunţase a fi  unul 
arhetipal, mitico-hesiodic, universal şi omnipre-
zent, atunci, cu trecerea Timpurilor, mai bine-zis 
cu intrarea, captarea fi inţei umane în chingile tot 
mai restrânse ale noii religii tehnicizante, nu cum-
va, mă întreb, acest spaţiu mirifi c îşi retrage aria, 
întrezărindu-se „sfârşitul istoriei”, după prezice-
rea  lui Fukuyama? Şi nu cumva pentru poezie nu 
mai e loc în lumea postmodernă? Sau nu cumva 
degeaba încearcă poezia să mimeze acest univers, 
pliindu-şi  discursul pe experimentele avangardiste, 
absurde sau de-a dreptul iraţionale ale unei lumi în-
câlcite de-a binelea în plasele internautice/ superso-
nice ale post-post modernităţii?

Nu suntem împotriva progresului tehnic, doar că 
vrem să privim obiectiv la statutul actual al Poeziei. 
În efortul ei de dezgolire, denudare de substanţă ide-
atică, tradiţie şi coerenţă a expresiei, imaginea ei se 
arată a fi  tot mai jalnică şi mai demnă de compasiune, 
iar rezultatele ce frizează cacofonia stradală o îm-
ping spre dezastru, până la anulare de sine, suicid. Şi 
atunci, ne întrebăm, a mai rămas loc pentru Poezie?

Este curios faptul că, cel puţin pentru mine per-
sonal, atacarea permanentă a acestor întrebări an-
goasante a avut un impact mai mult sau mai puţin 
benefi c, productiv, chiar din primele cicluri de sone-
te şi cărţi de poezie Zilele, Lut ars, Darul vorbirii, 
iar în expresie eseistică, începând cu prima recenzie 
(1974) la culegerea tinerilor Dintre sute de catarge 
– 1973. Peste exact zece ani, am evaluat într-o sinte-
za creaţia tinerilor la o plenară scriitoricească Tineri 
în debaclu (1984) şi peste alţi zece ani, întorcându-
mă la Nevoia de Eminescu, am conştientizat, în fi ne, 
necesitatea permanentizării eminescianismului ca 
un spaţiu de reper, ca model po(i)etic arhetipal, for-

mator şi reparatoriu în deriva catargelor mult prea 
îndepărtate de ţărmul Itakăi.

Întotdeauna am tratat constructiv eminescianis-
mul, fi ind circumspect faţă de atitudinile criticiste 
şi, în ultimă instanţă tratându-l eminamente ca pe un 
fenomen pozitiv, benefi c culturii noastre şi ca pe o 
ştiinţă aparte, pe care am şi botezat-o, în stil propriu: 
Eminescienţa! Prin Eminescu suntem redaţi nouă 
înşine. Prin Eminescu putem rebobina fi rul îndrumă-
tor al Ariadnei pentru noi aventuri labirintice. Emi-
nescu-gânditorul, cel din fragmente şi marginalii de 
conspect, este înaltul spirit germinator al Poeziei de 
idei. Eminescu este craterul şi lava unei veşnic nea-
dormite erupţii vulcanice de întrebări asupra originii 
noastre, de meditaţii vizionare asupra categoriilor fi -
lozofi ce universale, de evocare a personalităţilor isto-
rice, de evaluare a valorilor etnicist-eticiste, din care 
se constituie propriu-zis conştiinţa naţională.

Eminescu nu dă soluţii. El incită, provoacă, 
nelinişteşte şi răscoleşte sufl etul, înlesnindu-i dru-
mul spre răspunsurile sacrale: dor, fi inţă, natură, 
cosmos, luceafăr, mamă, viaţă şi moarte – toate se 
învaţă prin ochiul eminescian. În acelaşi timp, Emi-
nescu este un model codifi cat al marilor contradicţii 
ontologice, care defi nesc esenţa umană. În totalita-
tea sa, opera lui Eminescu este oglinda unei vaste 
şi incomode conştiinţe, care nu oferă pastile silo-
gistice gata preparate şi, în această ordine de idei, 
devine ridicol efortul celora care fac din El Icoană 
şi privaz. Prin temeritatea explorării abisului onto-
logic, Eminescu se situează printre cele mai lumina-
te minţi ale omenirii. Într-o serie de eseuri dedicate 
lui Eminescu, am încercat a-i creiona un portret al 
perpetuării în posteritate, apropiat propriilor mele 
percepţii. Eseurile dedicate altor universuri poetice, 
creatoare de valori artistice, cum ar fi  Dimitrie Can-
temir – poetul, Nizami, Lucian Blaga, Constantin 
Brâncuşi, Lermontov, Soljeniţân sau Fraţii Grimm, 
vin să întregească imaginea unor căutări febrile ale 
răspunsului la marile întrebări existenţiale.

În altă ordine de idei, dar în aceeaşi direcţie de 
afi rmare a conştiinţei naţionale, implicarea mea di-
rectă în gestionarea unui amplu proiect monografi c 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre vat ra na-
tală, Sângerei, a fost dictată de aceeaşi sete a cunoaş-
terii şi necesităţii argumentării factologice a atât de 
frecventei noţiuni de topoy, pe care cei mai mulţi se 
limitează a o aborda doar prin procedee tipic-arha-
izante, elegiac-panegirice sau osifi cant-rizomice şi, 
mai nou, demitizant-postmoderne.

Descinderile şi deschiderile socio-istorice, arhe-
ologice, toponimice, folclorice, în sfârşit, genealo-
gice spre adâncurile toposului sângerean au pus în 

Ştiinţa literaturii
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evidenţă o serie de fapte şi personalităţi notorii care, 
în perioada regimului totalitar, s-au vrut a fi  eradica-
te pentru totdeauna din conştiinţa noastră naţională. 
Şi astfel s-a produs renaşterea. Rădăcinile nobiliare 
ale unor Nic. Casso, mareşalul nobilimii basarabe-
ne, prinţesa Natalia Cheşcu, regina Serbiei, înrudi-
tă cu spiţele nobiliare Calmuţchi, Sturza, Catargi, 
Mitropolitul Iosif Naniescu; constelaţia membrilor 
Sfatului Ţării Pantelimon Halippa, Anton Crihan, 
Vasile Gafencu şi sfântul închisorilor Valeriu Ga-
fencu, Ion Ignatiuc şi Alexandru Groapă; apoi scri-
itorii Constantin Vârnav, Pavel Leonardi, arhivistul 
Ion Halippa, Sergiu Grossu, Adrian Păunescu, Le-
onida Lari, Leonard Tuchilatu, viţele lăutăreşti ale 
dinastiei Goia sau ale celebrului Mihai Dolgan, fi -
reşte, esenţialmente continuate prin fi lonul savant 
al dinastiilor Rădăuţanu, Ţâbârnă, Duca, Lupaşcu, 
Patron, Culiuc – sunt trepte demne de nedezruptă 
continuaţie, vorba lui Dimitrie Cantemir.

Antropos panton metron, spunea Protagoras. Iar 
dacă Omul e măsura lucrurilor, atunci satul, precum 
tot mai clar ni se arată, este dimensiunea matricială 
fundamentală care oferă formula ingenuă a mate-
rialităţii şi spiritualităţii umane. Satul este catego-
ria istorică perenă prin care poporul îşi gândeşte 
propriul său destin.

Fraza dinamică de rostire în timp a oricărei 
naţiuni este indestructibil structurată prin formula 
Sat-Familie-Oraş ca într-un magic nucleu al terţului 
inclus după fericita formulă a marelui fi losof cu ori-
gini basarabene, Stephane Lupasco. Şi dacă oraşul 
este oglinda spectrală şi accentul logic al unui destin 
împlinit prin Subiectul urbanităţii culturale, Familia 
fi ind expresia arhi-logică a acestei onto-dinamici a 
contradictoriului, atunci Satul este chiar anonimul 
muncitor asiduu pentru edifi carea marelui Destin 
naţional. Anume Satul (matricea, vatra) ocroteşte 
arhetipal cenuşa regeneratoare, acea energie fără de 
care niciun popor nu se poate mişca prin meandrele 
istoriei, precum nici istoria nu şi-ar putea rosti pe-
rioadele sale lungi, întortocheate şi adesea alogice 
fără de resursele mereu integratoare ale Satului.

În esenţă, acesta este conceptul identitar care şi-a 
găsit expresie în volumul cvasienciclopedic Sânge-
rei. Oameni. Istorie. Spiritualitate (2012), editat 
sub auspiciile Institutului de Studii Enciclopedice al 
AŞM, volum pe care am avut onoarea să-l prefaţez, 
împreună cu academicianul Gheorghe Duca, ambii 
fi indu-i coordonatori şi redactori ştiinţifi ci. Sper că 
volumul va servi drept temelie pentru alte investi-
gaţii ştiinţifi ce şi, posibil, artistice în albia aceluiaşi 
demers identitar.

Ca o garanţie a devenirii noastre întru fi inţă, cum 

spune Constantin Noica, şi ca o pledoarie în favoarea 
aceleiaşi fi inţe identitare există sufi ciente argumen-
te ştiinţifi ce risipite prin arhive încă necercetate, de-
pozitate în cărţi şi hrisoave, în pravile domneşti ce 
descind în adânc, până la izvoarele culturii neaoşe, 
complementare dreptului bizantin şi roman, ştiinţă a 
dreptului, cristalizat în nescrisul obicei al Pământului 
ca o constituţie nescrisă a Marii Britanii…

Dar nicăieri în altă parte nu vom afl a dovezi mai 
tulburătoare ale identităţii naturii, culturii şi tradiţi-
ei româneşti de simţire decât în refrenul cântecelor 
de leagăn şi al colindelor de Crăciun; în sistemul 
melodic al doinelor şi al horelor noastre profund 
naţionale şi profund descurajatoare de elucubraţii 
cosmopolite.

Basmele, doinele şi baladele noastre au inocu-
lat constant aceeaşi iubire de moşie copilului Nică 
alu’ Ştefan a Petrei ca şi copilului Petre Ispirescu, 
preotului şi culegătorului de perle folclorice Alexie 
Mateevici, autorul celui mai frumos imn închinat 
limbii române, cea aleasă să ne cânte-n hram şi-
acasă/veşnicele adevăruri. La fel ca şi lui Adrian 
Păunescu, sângereanul de la Copăceni, cel care în 
vremuri tulburi a sfi dat nedreptatea „pietrei de ho-
tar” şi nu a pregetat niciodată să-şi onoreze prin 
cântec nobila coroană a ramului său basarabean.

Mărturisesc că aceeaşi admiraţie pentru frumu-
seţea stihială a creaţiei populare din care descindem 
matricial m-a inspirat îndemnându-mă să nu mă 
desprind niciodată de universul Copilăriei. Ritmu-
rile ludic-sacrale ale copilăriei, melosul cântecelor 
de leagăn, ghicitorile, frământările de limbă, cimi-
liturile, numărătorile cvasiesoterice, dar şi poveş-
tile depănate la gura sobei de buneii satului, moş 
Gheo r  ghe Braşovschi, naşul Ştefan Curciuc sau 
bunica Nadia, cei care mi-au fost primii dascăli în 
ale povestitului, apoi primele basme culte Făt-Fru-
mos din lacrimă şi Povestea lui Harap Alb – mi-au 
predestinat alegerea, astfel regăsindu-mi, de fi ecare 
dată, paradisul pierdut al copilăriei în cărţile des-
tinate copiilor: Duminica Mare, Noiţele, Bunicuţa 
zburătoare, Grăuncioare de lumină. În semn de 
omagiu adus celor doi mari făuritori ai limbii noas-
tre româneşti: Mihai Eminescu şi Ion Creangă, ţin 
să remarc în mod deosebit că am realizat cele două 
basme dedicate Domniilor lor: Povestea Cerbului 
Divin şi Îngerul Părintelui Creangă. În postfaţă la 
Povestea Cerbului Divin, Povestea unui Întreg, a 
Întregului ca Poveste, distinsul nostru eminescolog 
Mihai Cimpoi, menţiona: Cu o capacitate expresivă 
deosebită, alimentată de miraculoasa metatextuali-
tate a basmelor noastre, în care cuvintele se topesc 
în atmosferă, căci îşi lasă acolo doar ecoul sonor, 
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poetul ne povesteşte despre o mirifi că Unitate şi 
despre odiseea dezmembrării. Mai sună aici, în pu-
ternice adâncuri existenţiale fi xate în tuşe expresi-
oniste, încercarea de „redare sieşi”, de revenire la 
propria fi inţare.

Preocuparea ştiinţifi co-paideică constantă (prin 
prezentarea unor rapoarte ştiinţifi ce la două Simpo-
zioane Bucureşti-Iaşi-Chişinău privind componen-
tele curriculare din manualele şcolare de limbă şi li-
teratură română) ar fi  o altă dimensiune a investiga-
ţiilor mele creativ-modelatoare. Iar scrierea noului 
Abecedar şi eseurile despre snoavă, legendă, basm, 
proverbe, despre Horă şi despre Dor trădează o altă 
dimensiune  a căutărilor artistice şi cognitive.

Prestaţia mea de cercetător poate fi  evaluată, de 
exemplu, după Raportul de bază prezentat la deschi-
derea Primului Congres Mondial al Eminescologi-
lor desfăşurat sub auspiciile AŞM, inclusiv Simpo-
zionul consacrat aniversării acad. Mihai Cimpoi-70 
(3-5 septembrie 2012). Studiile, comunicările, ese-
urile şi medalioanele, prezentate la diverse Confe-
rinţe ştiinţifi ce, sub egida AŞM, a Uniunilor Scrii-
torilor din Republica Moldova şi România, a Uni-
versităţii din Ex-En-Provence (Franţa), a Centrului 
de studii Pro-Didactica, Ministerului Educaţiei sau 
a altor instituţii abilitate, mi-au oferit posibilitatea 
să scriu despre creaţia unor Constantin Stere, Nico-
lae Iorga, Onisifor Ghibu, Nicolae Titulescu sau a 
contemporanilor Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, 
Paul Celan, George Meniuc, Grigore Vieru, Liviu 
Damian, Dumitru Matcovschi, Anatol Codru, Mihai 
Cimpoi, Alexandru Cosmescu şi arta traducerii, in-
clusiv marii noştri fi lologi Eugen Coşeriu şi Silviu 
Berejan etc. 

Aşadar, din nou, laitmotivul „redării sinelui” 
în cheie eminesciană. Este o constantă a revenirii/
devenirii întru fi inţare, în cea mai subiectivizată 
formulă a Dasein-ului heideggerian, acceptând Da-
sein-ul ca pe un fapt-de-a-fi -aici-ca-loc-de-deschi-
dere şi ca o posibilitate a raportării ontic-ontologice, 
având ca miză înfi inţarea cât mai deplină a Sinelui. 
Într-o ipostaziere dialogică de gândire a Sinelui prin 
Celălalt, mi-am redirecţionat căutările de afi rmare şi 
înţelegere a mecanismelor interioare ale structurilor 
imaginarului, limitelor comunicării, deconstrucţiei/
re-construcţiei universului artistic cotangent şi altor 
lumi, apropiate astfel prin mijlocirea traducerilor. 

Între timp, traseul cunoaşterii de sine s-a con-
jugat cu traseul unei serii de cunoaşteri ale timpu-
lui şi timpurilor recreate reţinute sau anticipate în 
simultaneitatea prezentului, după formula exactă 
a fi losofului alterităţii Emanuel Levinas (Între Noi. 
Încercarea de a-l gândi pe celălalt, – Bucureşti, 

Ed. BICALL, pag.144). Experienţele alterităţii ex-
primate prin traducerea artistică s-au multiplicat în 
funcţie de direcţia explorărilor şi lecturilor predilecte 
începând cu Lermontov, Puşkin, Cervantes, Baude-
laire şi terminând recent cu Aforismele genialului 
poet şi gânditor persan şi azer Nizami Ganjevi. În 
ediţii aparte, am semnat traducerile spaniolului Fede-
rico Mayor şi ale cubanezei Mirta Aggire, Don Qui-
jote în expunere pentru copii, realizat în colaborare 
cu Vasile Romanciuc; Puşkin-poetul, Lermontov De-
monul meu; piesa-basm a lui Samuel Marşak Daruri 
înţelepte, iar în diverse ediţii, almanahuri şi culegeri 
colective, o suită întreagă de voci de pe diverse meri-
diane: spaniolii Vicente Aleixandre şi Rafael Alberti, 
letonul Leons Briedis, ucraineanul Ivan Draci, armea-
nul Ghevorg Emin; georgienii Reno Kalandia, Enver 
Nijaradze şi David Ciarkviani; lituanienii Eduardas 
Mejelaitis, Justinas Marcinkevicius, Antanas A. Ioni-
nas şi Tomas Venklova; ruşii Maxim Gorki, Velimir 
Hlebnikov, Vladimir Sokolov ş.a.

Exerciţiul traducerii literar-artistice, incitant în 
sine prin ubicuitatea şi spontaneitatea explorării al-
tor orizonturi ale cunoaşterii mai are şi tentaţia ispitei 
de a intra în competiţii fascinante cu sine, cu propri-
ile limite lingvistice, dar şi cu proiecţiile delimitate 
ale necunoscutului abordat. Până la urmă, rămâne 
de văzut dacă toată butada ironic-referenţială a se-
mioticianului Umberto Eco că a traduce înseamnă a 
spune cam acelaşi lucru se adevereşte cam până la 
un punct. În schimb, indubitabilă rămâne satisfacţia 
compensatorie a efortului materializat într-o nouă 
paradigmă poetică şi a sporirii diligenţelor cultura-
le, a conexiunilor valorice interferente. Plus la toate 
acestea, există şi o curiozitate nestinsă a cunoaşte-
rii altor straturi metalingvistice şi metaculturale, ca 
o provocare dilematică, aici asociindu-ne cu între-
bările aceluiaşi Umberto Eco dacă ar exista, deve-
lopându-se prin actul traducerii, unele tendinţe ge-
nerale, predispuneri fundamentale ale realităţii (sau 
ale fi inţei) care permit tocmai compararea limbilor 
şi ne îngăduie să mergem dincolo de formele conţi-
nutului fi ecărei limbi, să percepem structuri comune 
oricărei organizări a lumii (Umberto Eco, A spune 
cam acelaşi lucru. – Iaşi, Ed. Polirom, pag. 355).

Nu vom forţa afl area răspunsului. Vom constata 
doar că descifrarea lui se afl ă în actul confi dent al 
traducerii, transgresării şi trans-mutanţei intertex-
tuale din mutual în noul virtual. Cu adevărat, tra-
ducerea artistică, arta traducerii este ofi cierea unui 
miracol al dăinuirii existenţiale peste meridiane 
şi peste epoci intangibile anterior! E de remarcat, 
de asemenea, că, în urma consumării tuturor aces-
tor provocări creatoare, am avut mereu satisfacţia 
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disponibilităţilor nelimitate, verbocreatoare, cum 
zice poetul Leo Butnaru, ale limbii materne chiar 
şi acolo unde aparent nici dicţionarele, nici experi-
enţa antemergătorilor nu oferă niciun fel de soluţii 
sau unde soluţiile perimate pot fi  depăşite în virtutea 
noilor circumstanţe şi mentalităţi.

Surprinzătoarele deschideri ale unui fi n-de-siècle 
XX mi-au oferit posibilitatea cunoaşterii personale a 
unor personalităţi marcante, care, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, au schimbat faţa lumii moderne: 
Mihail Gorbaciov şi Boris Elţin, Serghei Kovaliov şi 
Andrei Saharov (în anii 1989-1991 am aderat la gru-
pul interregional al deputaţilor democraţi condus de 
Saharov, Elţin şi Sobceak); Nil Ghilevici – scriitorul 
şi primul preşedinte al Frontului Popular belarus – şi 
Stanislav Şuşkevici – primul preşedinte al Parlamen-
tului ante şi antilukaşenkovist; Vitautas Landsber-
ghis – liderul mişcării lituaniene „Saiudis” şi Tomas 
Venklova, marele disident lituanian din poezia căruia 
am tradus; Arpad Gönts – liderul revoluţiei de cati-
fea şi primul preşedinte al Ungariei postcomuniste; 
Ivan Draci – liderul mişcării ucrainene de eliberare 
naţională „RUH” şi poetul din creaţia căruia am tra-
dus cu drag; Adam Michnik, ideologul şi cronicarul 
„Solidarităţii” poloneze şi autorul celebrelor scrieri 
Restauraţia de catifea şi Scrisori din închisoare; re-
gele Mihai al României şi liderii partidelor istorice 
româneşti: Corneliu Coposu, Ioan Diaconescu, Ioan 
Raţiu şi Radu Câmpeanu – sunt unele dintre persona-
lităţile pe care mi-a fost dat sa le cunosc. Extinderea 
treptată a orizonturilor percepţiei istorice şi istorici-
zante ale timpului modern m-a întărit în justeţea şi 
convingerea că se Poate!

Se poate nu doar visa metaforic la o lume mai 
bună, ci şi contribui efectiv la schimbarea în bine. 
Mereu implicat în nesfârşite proiecte sociale, par-
te refl ectate în două cărţi de publicistică (Arena cu 
iluzii, 1999 şi Era barbară, 2005), am crezut şi con-
tinuu să cred, totuşi, că în spaţiul nostru atât de acci-
dentat istoric, izolarea Poetului într-un turn de fi ldeş 
este echivalentă sinuciderii. Viaţa, aventura fi inţia-
lă, dilematica râsu-plânsului şi a bine-răului m-au 
învăţat că, până la urmă, totul poate fi  esenţializat şi 
convertit în substanţa Cuvântului sublimat în lumini 
creatoare. Întotdeauna am detestat bărbaţii bocitori, 
turnătorii de scenarii pentru jocuri din culise şi cot-
codăceala păsărilor care se visează cloşti în cuibarul 
Acvilei de pe drapel!

Cultivarea omului fără însuşiri, convertirea 
omului modern într-un soi de anexă la câmpul mag-
netic al ecranului; transformarea lui într-un homo 
videns, după defi niţia exactă a fi losofului Giovani 
Sartori, dispersarea şi dezintegrarea personalităţii 
până la totala disoluţie a eului şi excelarea gândirii 

slabe, după Vattimo, sunt câteva dintre primejdiile 
contemporaneităţii. Misiunea Poeziei, poate chiar 
mai restrânsă, a Cuvântului, ca unic vehicul fi inţial 
în spaţiu şi timp, o văd anume aici, în încercarea de 
refacere a punţilor comunicative fi inţiale cu Sine, 
cu cei din jur şi cu întregul Univers, aşa ca pe tim-
purile lui Thales din Milet sau ca în epoca poeziei 
de aur a lui Hiperyon Empedocles. Şi dacă, după 
spusele aceluiaşi Empedocles, s-ar părea că Poezia, 
această limbă ce descrie (subl.n.) a infi nitelor gliei 
abisuri ar fi  inaccesibilă celor care văd doar puţinul 
din Întregul (cel veşnic şi) mare (Filosofi a greacă 
până la Platon, vol.I, partea a 2-a, pag.488, Editu-
ra Ştiinţifi că şi Enciclopedică. – Bucureşti, 1979) 
apărând astfel ca un apanaj doar al celor iniţiaţi, în 
cazul când schimbăm accentul pe Limba ce descrie, 
vom înţelege însăşi funcţia ei supremă, orfi că, de 
iniţiere în tainele abisurilor ontologice şi gnoseolo-
gice. Am urmărit aceste idei într-un şir de poeme, 
eseuri şi cărţi, dintre care aş evidenţia Arta obse-
siei (2004), Gheara de fum (2007), menţionată cu 
Premiul Academiei Române pentru poezie „Mihai 
Eminescu”, Biblio-Mecca (în curs de apariţie) şi, 
mai ales, Noimele după Ioan, cartea recent apărută 
care-mi exprimă plenar toate aceste decelări exis-
tenţiale şi transformarea lor în metafore creatoare 
ale unui zbucium cuprins într-o viaţă de om. Astfel, 
costinianul om sub vremi, interpretată într-o viziu-
ne proprie, este, totuşi, tentat să atace pragurile de a 
fi  în timp, a fi  al timpului şi a înfi inţa Timpul dat, cel 
puţin până la atingerea zonelor lui crepusculare. 

Deoarece am menţionat şi caracterul gnostic al 
creaţiei, implicit al creativităţii, voi sublinia, în con-
cluzie, rolul deosebit, multilateral şi transdisciplinar 
al ştiinţei ca un factor ordonator, fără de care este 
imposibil să-ţi imaginezi în vremurile noastre o re-
alizare cât de cât serioasă în orice domeniu al acti-
vităţii umane, evident şi domeniul literaturii care nu 
se mai poate baza pe talentul nativ şi intuiţia fadă.

Rolul tot mai pregnant al ştiinţei, informaţiei şi 
cunoaşterii metodologice în strategia coerentă de 
dezvoltare spre o lume mai bună şi contribuţia ca-
litativă a ştiinţelor moderne la societatea bazată pe 
cunoaştere plasează ştiinţa academică în fruntea ac-
tualei dezvoltări neobişnuit de dinamice. E de datoria 
clasei politice, a societăţii civile şi instituţiilor statale 
să conştientizeze la un grad mai înalt şi mai respon-
sabil rolul, misiunea şi ponderea ştiinţei şi cercetării 
într-o lume debarasându-se de misticism şi ignoranţă 
şi tot mai dinamic orientată spre polii magnetici care 
simbolizează axa ireversibilă a Cunoaşterii.

Pentru că, spunea marele Nizami:
Mintea este dată lumii să înalţe Omul.
Mai puternică-i minunea Cărţii decât Tronul!


