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EDITORIAL 1EDITORIAL 1
ÎNVÂRSTNICIREA SUB CUPOL  SPIRITUAL

Ageing under a spiritual cupola

Dr. Grigore Bu oi

Învârstnicirea (termen propriu ce desemneaz  
devenirea omului prin vârstele parcurse întru 
 nalitatea vie ii sale) încerc m s  o abord m din 

perspectiv  noologic . Noologia (cuvânt creat de 
Lucian Blaga), ca tiin  a spiritului, ne propune un 
sistem de cunoa tere a ordinii spirituale a lumii.

Abordarea noologic  dore te s  ofere o cu noa -
tere a lumii, a societ ii, implicit a învârstnicirii ca 
dar i nu ca dat.

Ca fenomen antropologic, învârstnicirea este o 
tr ire psihosomatic  personal  a cursului vie ii în-
sului (termen eminescian pentru ins), în rela ie cu 
dezvoltarea sa spiritual  i cu îmbr i area socio-
ecologic  la care e supus.

Aplecându-se asupra conceptului de  învârstn i-
ci re, pe care noi l-am avansat i dezvoltat din pers-
pectiv  biologic , medical  i cultural , profesorul 
univer sitar Petru Pânzaru observa c :

• „studiul se remarc  prin originalitate, cons-
tând nu numai în descoperirea temei, ci i în 
caracterul vital („strategic“) al subiectului“;

• „se realizeaz  o analiz  sintetic  a realului 
ontologic, perceput i realizat teoretic, cu 
des chideri c tre sociologia de tip gustian“;* 

• rela ia dintre vârste i descifrarea înclin rilor 
instinctuale este relevant  i instructiv .

REPERE EXISTEN IALE

Învârstnicirea eviden iaz  clar curba existen ial , 
a vie ii omului de la alfa la omega, cu tendin a de 
apropiere orizontal  a buclei la extremit ile ei, 
adic  omegalizarea sa ( ).

La nivelul alfa se reg se te mo tenirea genetic  
constatat  devreme la copil i ceea ce se în elege 
prin incon tientul familial, iar la termina ia omega 
observ m uneori vârstnicul neputincios ce pare a 
deveni un copil, care trebuie ajutat, ca alimenta ie 
i control s  ncterian.

Luând ca termen de referin  grupa de vârst  de 
15 ani, noi propunem urm toarele etape de via  ale 
omului: copil ria (0-15 ani), tinere ea (16-30 de 
ani), ma turitatea (31-45 de ani), robuste ea (46-60 
de ani), c runte ea (61-75 de ani), senectutea – b -
trâne ea (76-90 ani), longevitatea – dup  91 de ani.

Iat  câteva caracteristici ale perioadelor de via  
repertorizate:

Copil ria. Într-o cre tere gradual  se pot evi-
den ia: ino cen a, perioada de „burete“, de înc rcare 
i im preg nare a impresiilor cu modele compor ta-

mentale („cei 7 ani de acas “), instalarea pubert ii 
(mai precoce la fete), cu prezen a tr irilor fa  de 
sexul opus, ac ce sarea facil  a negativului social 
(fu matul, folo sirea de expresii vulgare etc.).

Motto:
O, ardere în via  mi-i norocul
Renasc prin ea... 
Sonetul 62,

Michelangelo, Poezii. Tâlcuiri de C.D. Zeletin

Mergi, tu, luntre-a vie ii mele, pe-a vis rii lucii valuri...
Alta unde cerci via a s-o întocme ti, precum un faur
Cearc-a da  erului aspru forma cuget rii reci.

Mihai Eminescu, Memento mori

*Este de remarcat faptul c , pentru Dimitrie Gusti, prop irea omului se face prin comunitatea na ional , care, la rândul ei, se întemeiaz  pe personalit i 
(individualit i cu con tiin  de sine i voin  social ).
Se cuvine s  facem observa ia c  sistemul de sociologie noologic  dezvoltat de Ilie B descu adaug  obligatoriu la cunoa terea i prop irea omului sub-
straturile adânci ale societ ii omene ti de natur  transcedental , religia devenind astefel înv tur  i tr ire. Ilie B descu gânde te o structur  articulat  a 
fundamentelor spirituale ale societ ii prin tripleta: laten e su  ete ti (caracter, voca ia profesiunii, for a de crea ie), cadre noologice (devenirea ca cet ean 
responsabil i demn, precum i ca familist convins) i înv turi spirituale (cunoa terea prin tr ire, cunoa terea hermeneutic ). 
Axul c ut rilor în aceast  sociologie comprehensiv  este dat de raportul antropologic ecuatorial dintre bine i r u.
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Tinere ea. Înglobeaz  în ea adolescen a, o pe-
rioad  di zar monic , cu alunec ri spre indisciplin , 
excese i im pruden e. 

Tinere ea propriu-zis  înseamn : obiectivarea 
asupra propriei persoane, inser ie social  instru-
men  tat  (familie, profesie, locuin ), apetit pentru 
per forman e multisectoriale.

Maturitatea. Elementele speci  ce ni se par a  : 
echilibrarea i adaptarea, exprimare social  respon-
sabil , evi den  ierea personalit ii.

Robuste ea. Exprim  o greutate social  a omului 
în familie i societate, denot  chibzuin  în ac iuni, 
eviden iaz  acumul ri spirituale i materiale.

C runte ea. Constat m apari ia întreb rilor 
exis ten iale, restructurarea i remotivarea ac iunilor, 
conservare i conservatorism.

Senectutea (b trâne ea). În aceast  perioad  se 
observ  semnele declinului  zic, senzorial i men-
tal, sc derea memoriei i cre terea sensibilit ii 
emo ionale, tendin a spre îngustare i îngr m dire 
a spa iului vital i habitual, etalarea în elepciunii.

Longevitatea. În aceast  etap , ale ii sor ii, în 
func ie de starea mental , î i cunosc în general li-
mitele i neajunsurile care-i împov reaz .

Este prezent  fragilitatea sistemic  i chemarea 
„z pezii“ (extensia albului – p r, cataracta etc.), cu 
instalarea frigului („p trunderea“ frigului în oase).

Pentru ultimele etape de via  mul i autori vor-
besc sumativ, de  nind un tablou clinic complex prin 
conceptul de b trâne e.

Sunt cunoscute moduri individuale de instalare 
a b trâne ii care realizeaz  tiparele: îmb trânirea 
precoce sau prematur , accelerat , i îmb trânirea 
patologic , de obicei asincron .

Îmb trânirea, sub o umbrel  a 8 „D“, o în elegem 
ca: depoten are ontologic , diminuare sistemic , 
dezavantaj în lupta cu via a i posibil ca de te rio-
rare, dependen  i discriminare, în plan rela-
ional.

Am putea asocia, a a cum recunoa te dr. Cons-
tantin Bogdan, i depresia, ca o echivalen  a tonu-
sului vital sc zut i a timiei triste.

Caracteriz rile perioadelor de vârst  se a   evi-
dent sub semnul relativit ii.

În continuare tent m o p trundere în lumea sim-
bo lurilor speci  ce etapelor de via , apelând în acest 
sens la o palet  coloristic .

Astfel avem urm toarele asocieri:
Copil rie = verde crud 
• semni  c  speran a pe care familia i socie ta-

tea i-o pun în copii;
• apare dezvoltarea natural  de început a omu-

lui, tr it  ca o adev rat  prim var .

Tinere e = galben auriu
• avem culoarea soarelui, când lumina exult  

i lumineaz  via a;
• soarele poate   acoperit de nori grei, negri, 

care reprezint  grijile i necazurile.
Maturitate = ro u
• culoarea cald  a sângelui, vehicul al vie ii 

d  t tor de putere;
• înrudit  cu focul, arderea simbolizeaz  exce-

len a profesional  i iubirea împlinit .
Robuste ea = violet
• culoare format  din combinarea ro ului cu 

albastrul;
• simbolizeaz  spiritualitatea dobândit , aso-

ciat  posibil cu spectrul jertfei.
C runte ea = albastru sa  r
• mod de via  lini tit i cump tat:
• spiritualitate rece, putând s  ajung  la alti-

tudini redutabile, ce predispun la o medita ie 
profund .

Senectutea = gri
• implic  regretul i poc in a pentru cele trecute;
• semni  c  toamna târzie i înce o at : „toam-

n  gri, toamn  gri, nu credeam c-o s  mai 
vii.“

Longevitatea = alb perlat
• scopul  nal al omului este puri  carea, dup  

ce el a trecut prin toate culorile spectrului lu-
minii;

• poate a  a un zâmbet fugitiv, ce aminte te de 
albul din ilor pierdu i.

Mul i autori prestigio i au adâncit diferite 
aspecte caleidoscopice ale etapelor vie ii. Ne oprim 
numai la  losoful Sören Kierkegaard (1813-1855)
El se ocup  de „stadiile“ învârstnicirii pe drumul 
vie ii. În opinia lui, acestea sunt:

• stadiul estetic (al pl cerii fugitive);
• stadiul ironic (este stadiul intermediar între 

cel estetic i cel etic (ironia cheam   xarea 
ca existen );

• stadiul etic se înscrie în timp, f cându-se ale-
geri ce prind contur în sfera social ;

• stadiul religios se ive te din con tiin a p c -
to eniei, reprezentând o suspendare teleo lo-
gic  a eticului prin credin . Acest stadiu pre-
supune un raport personal cu divinul.

INTERFEREN E COGNITIVE

– Învârstnicirea este o cale a cunoa terii, cu vor-
bire, sim ire i judecat , la care se adaug  amen-
damentul c  întreaga cunoa tere a omului în cursul 
vie ii sale este relativ  i incomplet .
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– Sub aspect triadic, sus inut de ini iala „P“, în-
vârstnicirea exprim : o presiune ontologic , un 
pro gram de via  i o posesie selectiv  a tr irii.

– Învârstnicirea poate   de  nit  ca  ind tiin a 
i arta conjug rii verbului a   în lume, iar omul, ca 

subiect creator, devine un plastician al timpului.
– Subiectul uman cu tr ire spiritual  curge în 

sus, de i via a în accep iunea ei general istoric  – 
in crementa et decrementa – curge la vale. 

– Într-o prezentare livresc , învârstnicirea e o 
pro gresie omeneasc  a setei de via , o ardere con-
tinu  cu apari ia bunelor i relelor ei, care sfâr e te 
în t cere. Iar t cerea are o semni  ca ie profund  a 
jocului cu focul, ea este odihna cenu ii.

– Urc m pe munte pentru a înv a sui ul i 
pentru a avea o perspectiv  superioar  orizontic , 
urc m pe scara vie ii pentru a câ tiga experien a 
asigura toare a cre terii i spre a ne bucura de t ria 
altitudinii spirituale.

– Într-o versiune bacovian , învârstnicirea ar 
putea însemna: „A înainta/ A n zui.../ Venirea ip / 
În adânc/ Noi amu im.“

– Urmându-l pe Hölderlin ne întreb m i noi la 
ce bun omul bine învârstnicit în vreme de secet ? 
Pentru a ie i din impasul existen ial în care ne a  m 
câ tigând în elepciunea de a crede în omul hâr it în 
lupte, care propune solu ii i, implicit, pentru a-i 
facilita ac iunea.

– În perspectiv  cultural  i umanist , învârstni-
cirea are toate motivele s  se prezinte sub tutela 
sim bo lismului GENIUS-ului (generozit ii, erois-
mu lui, noble ei, inteligen ei, umorului i sacrali-
t ii). S  ne amintim c  în antichitatea roman  ge-
nius era un spirit c l uzitor încorporat între na tere 
i extinc ie.

– Gândindu-ne la învârstnicire, s  parafraz m 
pe T. S. Eliot din poezia „The Rock“: 

Unde e via a pe care o risipim tr ind?
Unde este cunoa terea pe care o dilu m in-

formându-ne?
Unde e în elepciunea pe care o c ut m mereu, 

de i nu am pierdut-o?
– Via a emblematic  a personalit ilor române ti 

va deveni o min  de aur pentru viitorime, atunci 
când câtimea sfor rilor spirituale va   în eleas  i 
urmat .

– De  nit  ca un proces continuu pe care trebuie 
s -l gestion m optimal, învârstnicirea ne cere s  
g sim cele mai bune mut ri. Pentru aceasta este 
nevoie s  avem în minte formula autorit ii, expri-
mat  de Grigore Vieru: „Eminescu s  ne judece!“, 
la care noi ad ug m i: „S  ne lumineze!“

– Într-o gândire întemeietoare i întrem toare, 
în vârstnicirea este derularea vie ii între alfa i 
omega, parcurs  pe calea virtu ilor, sub soarele 
adev rului.

– Medicina antiîmb trânire i tiin ele longe-
vit ii sunt sus inute cu argumente peremptorii de 
cerce t torii medici români Dan Riga i Sorin Riga. 
E posibil, sper m noi, ca în viitor celulele creierului 
uman apar inând învârstnici ilor longevivi perfor-
man i i în plan spiritual, posesoare ale unor acu-
mul ri biologice speci  ce, s  deschid  calea utili-
z rii lor ca IPSC (Induced Pluripotent Stem Cells) 
sau în alte modalit i terapeutice, în tratarea de  ci-
telor cognitive i, de ce nu, i ca transplant al inte-
ligen ei umane.

– Învârstnicirea ca partid  formativ  na ional  
în iruitoare se înscrie sub cinci auspicii: binele ge-
neral, cultura, munca, polite ea i onoarea.


