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Arheologia memoriei.
Centenarul Unirii

Textul conferinţei susţinute, marţi, 10 iulie
2018, cu prilejul deschiderii şcolii de vară cu
tema „Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină
de învăţământ la începutul mileniului trei”,
organizată de Centrul de Studii Transilvane al
Academiei Române – Filiala Cluj, împreună cu
Universitatea Babeş-Bolyai, în perioada 9-14
iulie 2018, la Cluj-Napoca:

Acum, în anul Centenarului, se pun parcă
mai multe întrebări despre trecutul românilor
decât altădată. Răspunsurile sunt şi ele multe,
unele în cunoştinţă de cauză, altele aproximări,
ipoteze sau erori. Mai ales de când a apărut sigla
Centenarului sub forma „100 – România”, în loc
de „100 – Marea Unire”, mulţi cred ori insinuează
că România sau Ţara Românească ar avea o
vechime de doar un secol, în vreme ce unii vecini
ai noştri ar fi aici de peste un mileniu. De aceea,
vechimea numelui de Ţara Românească şi a
realităţii din care acesta a izvorât merită o atenţie
specială.

Atunci când românii şi-au constituit primele
comunităţi politice – ţări, ducate/ voievodate etc.
– spre finele mileniului I şi la începutul mileniului
al II-lea, străinii din jur le-au zis acestor alcătuiri,

DESPRE  VECHIMEA NUMELUI  DE
ŢARA ROMÂNEASCĂ SAU VALAHIA (ROMÂNIA)

în chip firesc (după cum le ziceau şi locuitorilor
lor), Valahii, Vlahii, Blachii, terrae Blachorum,
cu variante. Sunt multe astfel de formaţiuni,
deopotrivă la sud şi la nord de Dunăre, nuclee de
state medievale şi apoi, unele, ducate sau
principate deplin constituite. De exemplu, cele
două voievodate româneşti, locuite şi conduse
de români, de la nord de Dunăre se cheamă în
multe izvoare Valahia Mare (Ţara Românească)
şi Valahia Mică (Moldova) sau Ungro-Vlahia
(Vlahia dinspre Ungaria) şi Ruso-Vlahia (Vlahia
dinspre Rusia), Valahia de Sus şi, respectiv,
Valahia de Jos (după locul aşezării lor pe Dunăre).
Ştefan cel Mare însuşi, principele Moldovei,
vorbeşte într-o scrisoare către senatul Veneţiei
despre două Valahii, prima fiind ţara lui, iar cea
de-a doua (l’altra Valachia) fiind Ţara
Românească. Banatul este numit uneori în Evul
Mediu Valachia Cisalpina (adică „Ţara
Românească de dincoace de munţi”), iar într-o
serie de documente latine, din preajma anului
1500, referitoare la Banat, sunt pomenite judecăţi
făcute nu după „dreptul românesc” (ius
valachicum), ca de obicei, ci după „dreptul Ţării
Româneşti” (ius Volachie). Cu alte cuvinte,
Banatul, fiind o Ţară Românească pentru
locuitorii lui, era o Valahie pentru cei dinafara
lui, pentru neromâni.

Mărturiile în acest sens sunt însă mult mai
vechi. „Cântecul Nibelungilor”, elaborat în forma
transmisă până azi pe la anii 1200, aminteşte că
nunta lui Attila cu principesa germană Crimhilda
(petrecută în secolul al IV-lea d. Hr.) ar fi
participat şi ducele Ramunc din Ţara Valahilor.
După cum se vede, în acest text apar cele două
nume ale românilor, cel dat de ei înşişi (Ramunc
vine, probabil, de la român) şi cel dat de străini
(valah). Evident, un voievod român nu avea cum
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să fie prezent la acea nuntă (românii nu erau încă
deplin formaţi ca popor pe la anii 300-400), dar
importantă este ideea de vechime a românilor şi
a ţărilor lor, idee vie pe la 1200. Un fragment din
„Cronica lui Oguz-han” (din secolul al IX-lea)
aminteşte iarăşi despre ţara vlahilor: „…Când
Kipceak a crescut mare şi a devenit voinic,
ţările ruşilor (urus illari), românilor (Ulac ilari),
maghiarilor (Motcear) şi başchirilor (Başaird)
i-au devenit duşmane”. Aici e menţionat şi râul
Ulug-Suwi (Apa Valahilor), ce despărţea pe
cumani de Ţara Valahilor. Deci, înainte de secolul
al IX-lea, există o ţară a valahilor care a avut
puterea să i se opună marelui han Oguz, de vreme
ce acesta a pornit cu hoarda sa împotriva ei. De
asemenea, din Cronica lui Anonymus reiese că,
pe la anul 900, exista ţara românului (Blacului)
Gelou, în Transilvania.

Este logic să se presupună că românii nu le
ziceau acestor ţări ale lor Vlahii – din moment ce
ei nu utilizau denumirea de vlah –, ci în alt fel, cu
un termen derivat din rumân/ român. Nicolae
Iorga, printr-o intuiţie extraordinară, ivită însă
dintr-o cunoaştere profundă, le-a numit, în faza
lor timpurie, „Romanii” sau „Romanii populare”.
Pentru această idee atât de fecundă, nu existau
însă decât câteva mărturii directe, anumite aluzii
sau indicii, ceea ce i-a făcut pe mulţi istorici să
fie sceptici. Un astfel de indiciu este grăitor: atunci
când s-a trecut la limba română şi s-au tradus
texte mai vechi din greacă, latină slavonă etc.,
termenul echivalent pentru Valahia era invariabil
Ţara Românească, ceea ce este totuna cu
Romania sau Rumânia. Străinii nu puteau însă
folosi acest nume când se refereau la vreun stat
locuit şi condus de români, din mai multe motive.
Primul a fost relevat deja: ei aveau pentru români
numele de vlahi şi era perfect natural să derive
din acesta numele ţărilor vlahilor. Pe de altă parte,
regiunea est-europeană de la sud de Munţii
Balcani şi de la nord de Constantinopol, mărginită
la est de Marea Neagră – numită arhaizant şi
Tracia – apare în Evul Mediu în unele surse,
inclusiv cartografice, cu numele de „Romania”,
în amintirea Imperiului Roman şi a stăpânirii sale
de odinioară. De aici sau din numele dat de ei
Romei, turcii otomani au dat provinciei pomenite
numele de „Rumelia”, folosit până târziu în
secolul al XIX-lea. Acest nume de Romania/
Rumelia nu avea un conţinut etnic, ci unul politic.

El era doar amintirea unui stat şi nu exprima
existenţa unui popor. Este de notat, totuşi, un
fapt tulburător: în această Romanie de la nord de
oraşul lui Constantin trăiau şi mulţi vlahi sau
români balcanici (aromâni), împinşi acolo, se pare
(după marea invazie a slavilor), pe când erau doar
latinofoni pe cale de a deveni români. Ei îi ziceau,
de exemplu, Salonicului Săruna, rotacizând
vechiul nume latin de Salona, după rânduiala
limbii române.

Denumirea de Romania este însă de
timpuriu atestată şi în legătură cu spaţiul
dunărean. La acesta face referire (sub forma
expresiei in solo Romaniae) scrisoarea lui
Auxenţiu de Durostorum, databilă în jurul anului
383, păstrată în adnotările lui Maximinus asupra
Conciliului din Aquileia (cel ţinut la 381). Este
vorba însă despre o mărturie izolată, fiindcă
ulterior mai toate sursele au numit aceste ţări
locuite de români Valahii, numele dat de români
ţărilor lor rămânând în umbră. Relativ recent –
dar fără ecoul meritat – istoricul Şerban
Papacostea a pus în lumină o sursă care dovedeşte
indubitabil că românii (şi anumiţi cunoscători
străini) îi ziceau în vechime Ţării Româneşti într-
un fel care aminteşte de Romania (Rumânia).
Izvorul este din secolul al XVI-lea, fiind un
memoriu al iezuitului ungur Ştefan Szántó
(Arator), prin care se cerea înfiinţarea la Roma a
unor colegii pentru diverse naţiuni, între care şi
pentru Valachia inferior, quae Romandiola et
Romaniola dicitur. Clericul spune că ţara aceasta
era vecină cu Transilvania, că se numea odinioară
Dacia şi că locuitorii ei vorbesc limba italică
coruptă, pe care italienii o puteau înţelege.
„Romaniola”/ „Romandiola” este un derivat de
la Romania, o variantă a acestui nume. Iezuitul
ungur spune că „Valahia inferioară este numită
Romaniola” şi „Romandiola”, fără să indice de
către cine. Se înţelege însă că de către locuitorii
săi, românii, pe care îi prezintă ca italianofoni/
latinofoni, descendenţi de la Roma. Fireşte,
românii nu pronunţau Romania sau Romaniola/
Romandiola, dar iezuitul nu a putut reda în latină
anumite sunete (mai ales vocale) specifice limbii
române. Faptul că autorul mărturiei de mai sus
este maghiar, adică un cunoscător al românilor,
este extrem de important, fiindcă el i-a putut auzi
pe români cum îi ziceau efectiv celei mai vechi
dintre ţările lor.
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Atestarea pentru secolul al XVI-lea a unei
variante a numelui de Romania (Romaniola) în
legătură cu Ţara Românească de atunci nu este
surprinzătoare. Era firesc să fie aşa, în urma
întregii evoluţii istorice. Ţara Românească a
păstrat şi prin numele său denumirea poporului
pe care-l adăpostea, a conservat cea dintâi,
inclusiv sub aspect politic, identitatea românească
şi a preluat apoi misiunea de reconstituire a
unităţii tuturor românilor. Erau mai multe ţări
româneşti, cum arătam, dar numai una purta în
chip oficial numele poporului român. Iorga credea
chiar că „Ţara Românească a avut odinioară un
sens pe care foarte mulţi l-au uitat şi unii nu l-au
înţeles niciodată; ea însemna – spune istoricul –
tot pământul locuit etnograficeşte de români”.
Natural, Iorga scrie într-o viziune postromantică
şi naţionalistă, iar unele dintre înflăcăratele sale
idei trebuie astăzi temperate, în acord cu rigoarea
criticii istorice.

În paralel cu aceste mărturii vechi despre
români şi ţările lor, există şi atestări ale existenţei
limbii române. Denumirea de rumânie
(„românie”) mai are un vechi înţeles (cunoscut
bine de lingvişti, de istoricii limbii, de paleografi)
şi se referă la numele dat limbii vernaculare, limbii
vorbite de români: atunci când s-au făcut primele
traduceri scrise din alte limbi (de cultură, liturgice
şi de cancelarie) în limba română – prin secolele
XV-XVI –, apar expresii de genul „s-au dat de
pre slavonie pre rumânie” ori „de pre latinie/
lătinie pre rumânie” sau altele precum „diac de
lătinie”, „diac de slavonie” ori „diac de rumânie”,
semn clar că referirea se face la limbă. Există însă
şi mărturii care arată că limba română era
denumită „rumână” sau „română” (din romana)
sau „rumânească”/ „românească” (după vechiul
adjectiv romanescus, -a, -um, din epoca romană
târzie). De altminteri, mulţi autori din Evul Mediu
târziu şi din perioada Renaşterii leagă nu numai
fondul limbii române, ci şi denumirea ei folosită
de români (adjectivele romana sau romanesca ori
adverbul rumuneste) de originea romană a
românilor. Pentru aceşti autori, care ştiau că limba
se chema la ea acasă romana sau romanesca (şi
nu valahă), era clar că şi poporul care o folosea
avea o denumire similară, derivată din latinescul
Romanus. Unii dintre ei spun chiar în chip explicit
acest lucru în scrierile lor. Câteva exemple vor fi
grăitoare. La 18 februarie 1468, Girardo de Colli,

reprezentantul ducelui Milanului la Veneţia, scria
în contextul explicării genezei bătăliei de la Baia
(petrecută în decembrie 1467): „<Secuii>,
văzându-se învinşi, cerură ajutor vecinilor lor
numiţi valahi, care în vechime fură romani şi care
păstrează limba lor latină şi romană până în acest
timp şi sunt oameni valoroşi călare...”. Astfel,
diplomatul milanez îi numeşte pe români vechi
romani, iar limba lor apare ca fiind „latină şi/sau
romană” (aşa cum o numeau ei înşişi). Nicolae
de Modrusa scria în lucrarea De bellis Gothorum
(ante 1473) că românii, „atunci când se întâlnesc
cu străinii cu care încearcă să intre în vorbă, îi
întreabă dacă ştiu să vorbească romana” şi nu
valaha. Cu alte cuvinte, românii îşi numeau limba
lor „română”, formă care nu putea fi redată în
latină (unde nu există vocala „â”) decât prin
romana. Tranquillus Andronicus, dalmat din Trau
(care i-a cunoscut în mod nemijlocit pe românii
din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească),
îi scria în 1528 lui Ian Tarnowski, comandantul
suprem al armatei Poloniei, că locuitorii din
vechea Dacie „s-au contopit într-un singur trup”,
că sunt numiţi de alţii valahi de la numele
generalului Flaccus (cum scriseseră, în chip
imaginar, Enea Silvio Piccolomini şi alţi
contemporani ai săi ), dar că ei „şi acum îşi zic
romani, însă nu au nimic roman în afară de limbă
şi chiar aceasta este grav stricată şi este
amestecată cu multe graiuri barbare”. Vorbind
despre românii din Ţara Românească, padovanul
Francesco della Valle (aflat în serviciul
aventurierului Aloisio Gritti) – cunoscător direct
al realităţilor de la nord de Dunăre prin anii 1532-
1534 – scria: „Limba lor <a românilor> este puţin
deosebită de limba noastră italiană; ei îşi zic în
limba lor romani , spunând că au venit din vremuri
străvechi de la Roma, pentru a se aşeza în această
ţară; şi când vreunul întreabă dacă ştie careva să
vorbească limba lor valahă, ei spun în felul acesta:
ştii româneşte? , adică ştii să vorbeşti româna? ,
din cauză că limba lor s-a stricat”.

Umanistul croato-ungar Antonius
Verancius (Verancsics) evoca şi el, în jur de 1550,
faptul că valahii îşi trag originea din romani, că
au în limba lor „nenumărate cuvinte… la fel şi cu
acelaşi înţeles ca în limba latină şi în dialectele
italienilor” şi că atunci „când ei întreabă pe cineva
dacă ştie să vorbească în limba valahă spun: «Oare
ştii româneşte? », sau <când întreabă> dacă este
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valah, îl întreabă: «dacă este român» ”. La fel, în
1584, se tipărea la Cluj o carte în care două
personaje fictive (unul reprezentând, totuşi,
concepţia principelui transilvan, iar celălalt
opiniile autorului cărţii, cancelarul Wolfgang
Kowachoczy) discută despre soarta românilor În
vreme ce Eubulus (vocea pomenitului cancelar
maghiar) îi denigra pe români, Philodacus (vocea
principelui Báthory) susţine romanitatea
românilor (valahilor), dovedită deopotrivă prin
limba lor, cât şi prin prezenţa lor din vechime pe
aceleaşi locuri cucerite de romani şi integrate în
imperiul lor: „Nu este nici cea mai mică îndoială
că oamenii romani au locuit odinioară pe aceste
locuri. Şi oare cine să fie urmaşii lor dacă nu
românii noştri, care chiar şi acum se laudă în chip
public că sunt romani?” Acelaşi personaj mai
adaugă că limba românilor este mai apropiată de
limba latină decât italiana. Prin urmare „Iubitorul
de daci” (aceasta este traducerea numelui de
Philodacus) – ca unul care trăia printre români –
face legătura firească între români şi Dacia
Romană şi arată că românii se numeau pe sine
romani şi-şi cunoşteau originea, adevărat motiv
de mândrie pentru ei.

Numele de Ţara Românească are o firească
legătură cu numele de România. Numele oficial
al ţării – acela de România – este modern, ca
formă şi atribuire, pentru spaţiul actual, dar el
are, în înfăţişări uşor diferite, o vechime
considerabilă. Se poate presupune că numele de
Rumânia/ România – cu variante de pronunţie şi
accentuare medievale, azi pierdute – va fi circulat
în paralel cu denumirea de Vlahia/ Valahia, fiind
o emblemă pentru identitatea, pentru conştiinţa
de sine a locuitorilor unui spaţiu anumit. De
altminteri, chiar fără existenţa unor izvoare în
acest sens, dacă poporul se chema pe sine rumân
şi îşi numea limba rumânească/ rumână, după
tipicul moştenit din latină, este absurd să credem
că ţările locuite de acest popor, de variatele ramuri
ale lui, aveau exclusiv denumiri regionale sau
provinciale. Se ştie sigur, din vechi izvoare, că
Moldova, Banatul, Făgăraşul, Maramureşul etc.
erau numite uneori şi terrae Valachorum sau
Valachiae/ Vlachiae/ Volachiae, adică “ţări ale
rumânilor”. Era firesc ca populaţiile romanizate
de pe cele două maluri ale Dunării, situate, de la
un timp, tot mai departe de realitatea instituţională
a Imperiului, să se perceapă pe sine, la nivel local,

pe baza tradiţiei şi a uzului aceleiaşi limbi, drept
o realitate unitară şi omogenă, anume să se simtă
o etnie. Aceşti oameni continuau să se numească
„romani”, dar termenul a pierdut treptat sensul
său politic-instituţional, de apartenenţă la o
realitate universală (Imperiul Roman), pentru a
desemna în mod exclusiv o foarte bine definită
entitate locală. Teritoriul locuit de această entitate
devenise la finele antichităţii o  Romanie
particulară – cum remarcase Nicolae Iorga – care,
tocmai datorită particularismului ei începea să-şi
asume caracterul unei etnii. Astfel, în limba
localnicilor, împreună cu numele de etnic (rumân)
trebuie să se fi conservat şi numele etno-
geografic. Cea mai răspândită formă a acestui
nume în limba română a fost însă, fără îndoială,
aceea de Ţară Românească.

Denumirea de Dacia s-a pierdut probabil,
treptat, la nivelul poporului încă la finele epocii
antice. Sub romani, numele de Dacia a avut mai
mult sens politic decât etnic. Ea a primit, prin
urmare, o lovitură serioasă chiar atunci când
vechiul regat al lui Decebal a devenit în mare parte
provincia romană omonimă, deoarece nu mai era
vorba, de fapt, despre vechea Dacie, ci despre o
Romania, împărţită apoi în mai multe Romaniae.
Acestea, după retragerea şi căderea Romei, au
ajuns să fie treptat entităţi latine, mai mari sau
mai mici, situate şi la nord şi la sud de Dunăre şi
înconjurate de populaţii nelatine. Latinitatea lor
este dovedită deopotrivă de numele propriu,
intern, acela de Romaniae şi de cel extern, dat de
alogeni, de Valachiae. Romaniile sau Vlahiile sud-
dunărene s-au tot redus şi, în parte, risipit după
migraţia masivă a slavilor (după anul 602) şi după
formarea statelor acestora. Ultima mare zvâcnire
a unei asemenea Vlahii, adică a unei vieţi politice
superior organizate de românii de la sud de fluviu,
dar în alianţă cu slavii, a fost Ţaratul Vlaho-Bulgar
format la finele secolului al XII-lea, sub dinastia
vlahă (vlaho-bulgară) a Asăneştilor. Dimpotrivă,
la nord de Dunăre, nucleele politice româneşti se
ridicau pe măsură ce decădea politic şi demografic
românitatea balcanică. Aici, între Dunăre şi
Carpaţii Meridionali (sau Alpii Transilvaniei, cum
le ziceau occidentalii), s-a format la cumpăna
secolelor al XIII-lea şi al XIV-lea, prin reunirea
mai multor Vlahii, prototipul statului românesc
medieval, adică Valahia Mare sau Ţara
Românească. Românii i-au zis mereu acestei mari
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alcătuiri politice proprii – compuse din români şi
conduse de români – Ţara Rumânilor/ Românilor,
Ţara Rumânească/ Românească şi, cum se vede,
pe alocuri şi rar, chiar Rumânie.

De altminteri, numele de Ţară Românească
este absolut identic cu acela de Românie. Aşa
cum pentru oricine denumirea de Germania este
sinonimă cu cea de Deutschland (care, tradusă
literal în româneşte, înseamnă „Ţara Germană”
sau „Ţara Germanilor”), tot aşa numele de Ţara
Rumânească/ Românească nu poate fi decât un
sinonim al denumirii de Rumânia/ România. Dacă
England (tradus literal „Ţara Anglilor”) este un
sinonim perfect al denumirii de Anglia, dacă
Scotland („Ţara Scoţilor”) este totuna cu Scoţia
şi dacă Magyarország („Ţara Maghiară”) este
numele oficial actual al Ungariei, nu vedem de
ce şi cum am putea susţine că între numele de
„Ţara Românească” şi cel de România ar fi vreo
deosebire de esenţă? De altminteri, chiar şi astăzi,
românii, mai ales în mediul rural, când se referă
între ei, în limbaj colocvial, la statul român, nu
spun România, ci „Ţara Românească”. Prin
urmare, pentru români, numele de Rumânia/
România nu este decât o formă a denumirii de
Ţara Rumânească/ Românească, adaptată
timpurilor moderne, dar extrasă din trecut, cu
rădăcini în trecut şi justificată de istorie. De aceea,
numai dacă, de exemplu, socotim că numele de
Anglia şi Scoţia sunt deosebite de „Ţara Anglilor”
(traducere literală din England) şi, respectiv,
„Ţara Scoţilor” (traducere literală din Scotland)
– numai şi numai în acest sens – denumirile de
Rumânia şi Ţara Românească pot fi privite ca
distincte. Tot aşa, dacă socotim că numele de
Germania este unul modern faţă de Deutschland,
care ar fi unul arhaic, atunci şi Romania
(România) este o noutate în raport cu Ţara
Românească. În limba română, forma Ţara
Românească este socotită azi arhaică, ceea ce nu
s-a întâmplat în alte limbi cu formele echivalente
de England, Deutschland sau Magyarország.
Acestea din urmă au devenit în unele limbi străine
Anglia, Germania, respectiv, Ungaria. În cazul
României, dualitatea aproape a dispărut, în sensul
că deopotrivă străinii şi românii îi spun României
în acelaşi fel (cu mici variante grafice şi fonetice).

           Altminteri, nu avem de ce să facem
diferenţe, deşi niciun istoric român nu va folosi
vreodată termenul de Rumânie pentru Evul

Mediu,  ci va zice în chip constant Ţara
Românească sau Ţări Româneşti. Iar România
nu este, evident, decât o formă modernizată a
numelui de Ţara Rumânească, cuprins în izvoare
neromâneşti ca Valahia. În acelaşi spirit, când
apare în texte medievale numele de valachus sau
olachus (cu variante), în legătură cu regiunea
carpato-dunăreană, el se traduce fără nicio
rezervă cu român sau rumân.

De aceea, datorită acestei sinonimii, în
epoca de emancipare naţională, când se
presupunea că fiecare naţiune trebuia să aibă un
stat naţional care să-i reunească şi ocrotească pe
toţi membrii săi, românii aveau demult un nume
pregătit pentru ţara lor. Nu au ales numele de
Dacia (deşi s-a propus acest lucru), fiindcă numele
acesta – cum spuneam –, deşi foarte vechi, se
pierduse demult din conştiinţa publică, ci au
preferat numele de Rumânia sau România. Nu a
fost un nume inventat nici de Dimitrie Philippide,
nici de paşoptişti, nici de primul domn al
Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza şi nici
de ministrul său de externe, Mihail Kogălniceanu.
Era un nume păstrat în memoria colectivă, venit
dintr-un trecut îndepărtat, nume pe care-l
purtaseră într-un fel sau altul, la un moment dat,
toate alcătuirile politice ale românilor. Era si
numele pe care l-a avut neîntrerupt de pe la 1300
încoace “Ţara Românească”, adică cel mai vechi
şi mai prestigios stat medieval românesc, în jurul
căruia s-a constituit apoi unitatea politică a
poporului al cărui nume în purta. Unii lingvişti
insistă asupra formei termenului de România, care
(în funcţie de specificul limbii şi prin analogie cu
Lehěa sau cu Rusěa ori cu Nemţěa sau cu alte
nume de ţări) este recentă. Lucrul este adevărat
în litera sa, însă istoricii operează şi după alte
puncte de reper, consemnate în surse de epocă şi
care nu concordă întotdeauna cu „logica” limbii,
pline, de altminteri, şi ea de o mulţime de excepţii
.

Bibliografie

1) I.-A. Pop: Instituţii medievale româneşti.
Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din
Transilvania în secolele XIV-XVI. Cluj-Napoca
1991, p. 141-151.

2) Influenţat de anumite curente culturale
de la începutul secolului al XX-lea, mai ales de
sămănătorism (al cărui animator a fost) şi de



8

poporanism, de forţa vieţii noastre rurale, de
perenitatea ţăranului, Nicolae Iorga a văzut în
primele creaţii politice româneşti nişte produse
ale poporului, ale unei democraţii ţărăneşti sui
generis. De aici şi epitetul de „populare” din
denumirea de „Romanii populare”. Ulterior, a
revenit, nuanţând mult lucrurile şi admiţând
contribuţia majoră a unei clase superioare, de
boieri, numiţi de el şi „cavaleri”. Vezi N. Iorga:
Studii asupra Evului Mediu românesc, ediţie de
Ş. Papacostea. Bucureşti 1984, p. 405-406.

3) Chiar şi în Occident, termenul de
„roman” avea sens politic şi nu etnic, după cum
reieşea clar chiar şi din numele Imperiului
Romano-German, chemat oficial, de la finele
secolului al XV-lea, „Sfântul Imperiu Roman de
Naţiune Germană”.

4) Vezi Cesare Alzati, În inima Europei.
Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc,
ediţie de Ş. Turcuş, cu postfaţă de I.-A. Pop. Cluj-
Napoca 1998, p. 81, nota 4.

5) Ş. Papacostea: Geneza statului în Evul
Mediu românesc…, p. 249-253.

6) Prezenţa consoanei „l” în Romaniola sau
Romandiola poate să încerce o apropiere de
forma originară („Românioara”?) sau să fie o
inserţie a umanistului iezuit, fie spre a suna bine
în adaptarea sa latină diminutivată, fie sub
influenţa limbii sale materne maghiare.

7) Ibidem, p. 252-253.
8) N. Iorga: Români şi Slavi, Români şi

Unguri. Bucureşti 1922, p. 9.
9) Cu sensul de „s-au tradus”.
10) < Li Seculj>, vedendosi malmenare,/

domandono adiuto a soy vicinj chiamatj Valachi,
quali antichamente furo Romanj et tengano lo lor
parlare latino et romano fin in questo tempo,/ et
sono valenti hominj a cavalo [...]. Archivio di
Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco,
Potenze Estere, Venezia, carteggio 354, 1468,
fascicolo Febbrario, nn (nenumerotat). Vezi I.-
A. Pop, Al. Simon: The Venetian and Walachian
Roots of the Hungarian-Ottoman Truce of Spring
1468: Notes on Documents from the States
Archives of Milan. În: Iulian-Mihai Damian, I.-
A. Pop, Mihailo Popović, Al. Simon (editori),
The Italian Peninsula and the Europe’s Eastern
Borders. 1204-1669 (=Eastern and Central
European Studies, I). New York – Oxford – Basel
– Frankfurt-am-Main – Wien 2012, passim.

11) Ş. Papacostea: Geneza statului în Evul
Mediu…, p. 245.

12) I. M. Damian: Gli umanisti italiani e
l’etnonimo medievale dei romeni. Una nuova
fonte. În: Lauro Grassi (a cura di): Studi per
sessant’anni della Biblioteca Romena di Freiburg.
Genova 2011, p. 9-23.

13) András Veress: Acta et epistolae
relationum Transilvaniae Hungariaeque cum
Moldavia et Valachia, vol. I (1468-1540).
Budapest 1914, p. 242-244 (text latin integral);
Maria Holban (coord.), op. cit., p. 247 (fragment
tradus în româneşte).

14) Romei.
15) Sti Rominesti?.
16) Sai tu romano?
17) Maria Holban, op. cit., p. 322.
18) Scisne… Romane?
19) Num Romanus sit.
20) Anton Verancsics: Összés munkái, vol.

I, în L. Szalay: Monumenta Hungariae Historica,
seria a II-a, Scriptores, vol. II. Pest 1857, p. 119-
151 (text latin integral); Maria Holban (coord.),
op. cit., p. 403 (fragment tradus în româneşte).

21) Wolfgangus Kowachoczy: De
administratione Transylvaniae Dialogus. Adiecta
est ad Maximum et Victorem Poloniae Regem
Gratulatio. Claudiopoli Transilvanorum 1584, 34
file; A. Armbruster: Romanitatea românilor…, p.
135; C. Alzati: În inima Europei…, p. 85; I.-A.
Pop: Naţiunea română medievală…, p. 121.

22) C. Alzati, În inima Europei…, p. 78.
23) Ibidem.
24) Ibidem, p. 86, nota 16.
25) Reluarea denumirii de Dacia s-a făcut

sub impulsul umanismului, din exteriorul societăţii
româneşti,  prin maniera autorilor epocii
Renaşterii de a arhaiza denumirile de locuri din
epoca lor. În acest fel, Ţările Române (dar şi
Danemarca!) erau numite Dacia, Ungaria devenea
Pannonia, Bulgaria şi Serbia – Moesia etc. Din
aceste scrieri umaniste şi postumaniste au reînviat
şi autorii români numele de Dacia. Se cuvine
reamintit aici faptul că Johannes Honterus scria
pe faimoasa sa hartă din secolul al XVI-lea
numele de Dacia peste teritoriile Transilvaniei,
Ţării Româneşti şi Moldovei.

ACAD. IOAN AUREL POP



9

ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Un Om – o Istorie

SCRISORI CĂTRE VIITOR

Corespondenţa lui Alexandru Vaida
Voevod de la Conferinţa de Pace, desfăşurată la
Paris-Versailles, în perioada 1919-1920, poate fi
socotită un soi de „faţă nevăzută a Lunii”. Strict
secrete („confidenţial către Iuliu Maniu”, „strict
confidenţial”, „la mâna proprie a d-lui Maniu”),
aproape în totalitate misivele omului politic român
au fost expediate în ţară prin curieri speciali. Ele
sunt mărturii directe ale unui participant şi martor
ocular la ceea ce se întâmpla în cel mai fierbinte
loc al lumii, în acele zile. Prin activitatea sa ca
„şef al misiunii ardelene” şi mai târziu ca
preşedinte al delegaţiei României şi prim-ministru,
Al. Vaida Voevod rămâne, fără îndoială, unul
dintre artizanii recunoaşterii internaţionale a
României Mari şi a hotarelor patriei întregite.

Extrem de vastă problematica legată de
Marea Unire, de recunoaşterea ei la Conferinţa
de Pace de la Paris-Versailles, găseşte numeroase
răspunsuri, accente şi nuanţări atât de necesare,
în corespondenţa pe care Al. Vaida Voevod a
expediat-o din capitala Franţei, mai cu seamă lui
Iuliu Maniu. Acesta din urmă îi scria la 1.09.1919,
din Sibiu: „Sunt cu toată admiraţia pentru
lucrarea ce o desvolţi în Paris şi nu numai din

scrisorile Tale, fără şi din raportul verbal al celor
cari vin din Paris, văd că lucrezi cu o insistenţă
şi cu o sârguinţă pentru cari toţi îţi suntem datori
cu recunoştinţă”.. . Maniu îi recunoaşte
prietenului său, Al. Vaida Voevod, meritul de a fi
reformulat o metodologie diplomatică, „prea
strâmtă (...) dedată - a lucra până acum în
proporţii mai mici,” la o scară în acord cu noile
dimensiuni ale României Mari şi cu acelea ale
„vârtejului(...) mondial”. Destinatarul majorităţii
scrisorilor, Iuliu Maniu, defineşte ast fel
semnificaţia amplului epistolar, important nu
numai pentru prezent, dar şi pentru menirea sa
de a stabili repere şi concluzii istorice: „Sunt
nespus de mulţămitor pentru scrisorile tale atât
de interesante şi pline de informaţii preţioase
pentru mine şi de mare valoare şi pentru
judecarea în viitor a lucrurilor” (s.n.).

Parcurgând sutele de pagini pline de vervă,
animate de plasticitatea portretizărilor, de un
farmec nativ aparte, e lesne de înţeles că ele nu
erau menite doar destinatarului. Sunt
„prevestiri”, confesiuni, evaluări, consideraţii
vizionare pe care el nu le adresa cuiva anume, ci,
timpului.

De la eminenţă cenuşie la Eminenţă

Chiar din momentul sosirii la Paris el nu
este un membru obişnuit în rândul oficialilor
români.

 Al. Vaida Voevod reprezenta în primul rând
Transilvania, în acelaşi timp ca român luptător
pentru unitate sub sceptrul Imperiului bicefal a
suplinit o bună bucată de timp în delegaţia
României absenţa unor emisari proveniţi, fie din
Bucovina, fie din Basarabia. Spre deosebire de
colegii săi de dincolo de munţi, el era înconjurat
de aura unuia dintre cei mai curajoşi combatanţi
pentru drepturile neamului său în Parlamentul de
la Budapesta. După momentul de răspântie
istorică, 1 Decembrie 1918, de la Alba-Iulia (la a
cărui pregătire fusese unul dintre înfăptuitori),
într-o dialectică logică a evenimentelor, Al. Vaida
Voevod se afla la Paris pentru a împleti
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argumentele obiective cu arta diplomaţiei, spre a
convinge de îndreptăţirile româneşti „puterile
lumii”. La începutul anului 1919 delegaţia
română prezidată de Ion I. C. Brătianu sosea în
capitala Franţei. În contextul dat, grupul
românilor transilvăneni coordonat de Al. Vaida
Voevod, era o „monadă” din care emana o
hotărâre intransigentă, arsă în retortele seculare
ale Şcolii Ardelene.

O importanţă aparte, sub semnul unei reale
distincţii intelectuale, a avut colaborarea în cadrul
delegaţiei oficiale a României la Conferinţa de
Pace, între Ion I. C. Brătianu şi Al. Vaida Voevod.
Sunt în mod cert cele două personalităţi care prin
statura inteligenţei şi moralei au dominat prezenţa
românească la acel areopag internaţional al păcii.
A fost o întâlnire complexă între două spirite,
diferite ca structură şi educaţie.

Al. Vaida Voevod – aparent paradoxal un
dinast luminat şi deopotrivă democrat credincios
geniului naţional, iubind ţăranul până la dăruire
de sine, dramatic când scrie despre martiriul lui
Horia, descendent dintr-un neam vechi.

Ion I. C. Brătianu – os crescut din fildeşul
originar al liberalismului de tradiţie românească,
urmaş al acelui Brătianu care conspirase, tot la
Paris, contra lui Louis Philippe şi a lui Napoleon
al III-lea. Exista între ei o cordialitate a gândului
şi sentimentelor, un respect reciproc, din când în
când înceţoşat de câte un nor cenuşiu sau chiar
un nimbus cutremurat de tunete apropiat-
depărtate. Scrisorile povestesc despre un
Brătianu monumental, inflexibil când în joc sunt
interesele României, scorţos şi suspicios, tributar
„sistemului bizantin”, măruntelor cabale, sensibil
la cleveteala insidioasă a Balcanilor, totuşi, un
spirit de coridă, al celui care e gata să ia taurul
de coarne. Întrînsul se străvede un amestec de
abil om al jocurilor politice şi spirit eroic. Ca şi
cum ai asculta o simfonie clasică, întreruptă din
când în când de bruiajul străzii: „Ironia lui
Brătianu...”, „nu ai idee cu ce vehemenţă în gest
şi în voce a încercat Clemenceau să-l intimideze
pe Brătianu. Zădarnic, Brătianu îşi are nervii-n
frâu”, „per nostrum clarissimum Bratianum”,
„impresia covârşitoare a expunerilor lui
Brătianu”, „în cercul intim vorbeşte liber”
(1.06.1919-11.06.1919); „politica lui Brătianu
a fost excelent condusă” (24.09.1919-
29.09.1919); „Brătianu s-a retras dinaintea

răspunderii”, „Brătianu va încerca să pună în
cârca ardelenilor iscălirea tratatului, spre a
putea ţipa: trădare! peticind astfel reputaţia
Partidului Liberal”, „îl stimez pe Brătianu, îi
sunt devotat şi recunoscător pentru tot ce a făcut
cu bărbăţie şi înţelepciune genială pentru
înfăptuirea unităţii naţionale. Nu sunt însă, nici
prost, nici funcţionar. Astfel nu voi face nimica
ce nu corespunde convingerilor mele. Sunt om
politic independent, nu membrul Partidului
Liberal, dependent de şef” (25.10.1919);
„Brătianu e zgârcit...” (20.03.1919), „un factor
important psihologic al individualităţii lui
Brătianu este sentimentul de datorinţă faţă de
numele ce-l poartă, conştiinţa obligamentului
moral pe care îl are faţă de neam şi ţară”,
„Cultura lui politică echivalează cu cea
literară”, „Înşelându-se de multe ori în oameni,
a devenit neîncrezător (... ) Limbuţia
bucureştenilor l-a învăţat să tacă” (29.06.1919-
2.07.1919).

Prin scrisorile sale (adevărate referate şi
analize), Al. Vaida Voevod îl informează pe Iuliu
Maniu, Preşedintele Consiliului Diligent cu sediul
la Sibiu, despre desfăşurarea negocierilor la
Conferinţa de Pace. De fapt, corespondenţa
aceasta insolită e mult mai mult decât atât. Este
foarte adeseori un flux narativ înlănţuind imagini
de remarcabilă plasticitate, observaţii acute,
ironice, sarcastice, polemice combinând umorul
cu sentinţe aforistice, citate în latină, dialoguri
de teatru al vieţii, jocuri de umbre. Morala
fabulelor lui La Fontaine, sau Grigore
Alexandrescu, se relevă mereu adevărată. Cei
Mari dictează, cei mici se supun, Conferinţa i se
pare uneori un sobor de babe clevetitoare,
„speculante”, fie „o parodie a Congresului de
la Viena jucată înainte de lupta de la Waterloo”.

În atmosfera tensionată a tratativelor, iritat
de aşa-zisele metehne ale „firei balcanice”, i se
întâmplă să izbucnească mustrător: „Pe cât de
genial Brătianu şi de larg, de stil mare în concepţii
(...) pe atât de nepricepător în ceea ce însemnează
a câştiga simpatiile stăinătăţii (...) felul cum îi
tratează pe gazetari, dispreţul ce-l are faţă de
opinia publică mult ne-au stricat şi multe miserii
ne vor causa”. (15.08.1919)

Sunt nemulţumiri de moment, stinse în
grabă, risipite de un profund sentiment de
admiraţie, de solidaritate, în toiul confruntărilor
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diplomatice. Aşa se explică faptul că după câteva
săptămâni, în 29 septembrie, constată: „Politica
lui Brătianu a fost excelent condusă”.

Un portret în tuşe şi detalii expresive ne-a
lăsat una dintre persoanele prezente la Paris,
cunoscător subtil al faptelor şi evenimentelor:
„Şeful delegaţiei era doctorul Alexandru Vaida-
Voevod, mare om politic, mare erou naţional
transilvănean de sub regimul ungar şi o mare
personalitate din toate punctele de vedere. De
familie nobilă de viţă veche, mare proprietar de
pământ, bogat, el a trăit mult timp la Viena, unde
a învăţat toate subtilităţile şi vicleniile tradiţionale
ale politicii interne şi externe a Habsburgilor (...)
dintr-o bucată, adesea era cinic, ceea ce îi
conferea aparenţa unei mari şi aproape naive
dreptăţi şi sincerităţi (...) Vaida-Voevod avea un
trecut politic glorios (... ) ca deputat  în
Parlamentul de la Budapesta, el şi-a riscat practic
viaţa citind proclamaţia prin care această veche
provincie românească se detaşa de Ungaria. Nu
era nici şmecher, nici retoric, (...) un adevărat
prototip al gentilomului. Mare, puternic, cu părul
grisonat dat peste cap, cu o mustaţă mare (...)
dădea impresia unui aristocrat foarte instruit (...)
obişnuit să ia decizii, să comande, să spună ce
gândeşte, lipsit de orice meschinărie şi inspirând
încredere. Nimic oriental la el ! Succesul său la
Paris a fost foarte mare şi a reuşit să câştige foarte
repede simpatia lui Clemeceau, lui Lloyd George
şi chiar a lui Wilson” (Noti Constantinide,
Amintiri. Valiza diplomatică 1890-1940, ediţie
îngrijită de Florica Vrânceanu. Prefaţă de Dumitru
Preda, Editura Libra, Bucureşti, 2002).

Mulţi i-au remarcat „desăvârşita francheţe”
(Ion Clopoţel, manuscris inedit din arhiva Vaida-
Voevod), generozitatea materială rară, atunci
când erau în joc interesele României. La
Conferinţa de Pace, când e în discuţie o reformă
agrară echitabilă, sau pământul în sensul
metaforic din poemul lui Coşbuc, pentru Al.
Vaida-Voevod, pământul şi ţara primează: „Avem
20-30 de proprietari cu peste 1000 hectare. Eu
sunt unul dintre cei mai mari (...) Ducă-să
dracului avere” (s.n.), nu pot cădea în cumpănă
interesele alor 30 familii, când e vorba de soartea
neamului” (28.04.1918).

Într-o scrisoare nedatată, adresată fiului
întâi născut, soţia lui Alexandru Vaida-Voevod îi
reproşează acestuia prea marele angajament în

politică, inclusiv sacrificiile băneşti, fiind în
discuţie chiar vânzarea bijuteriilor de familie –
„am adus bijuteriile 500000 lei”. Era, cum îl
descriu cei care l-au cunoscut, patriot şi „foarte
generos”.

Istoricul Liviu Maior, unul dintre exegeţii
biografiei şi înfăptuirilor lui Alexandru Vaida-
Voevod, constata: „Am fost fascinat  de
personalitatea acestui mare om politic, care a fost
prim-ministru şi unul dintre făuritorii României
Mari. A fost un personaj de talie europeană (...)”
(Evenimentul zilei, 02.06.1993)

A stat la Paris, în preajma altui mare om:”
... premierul Ion I. C. Brătianu, o personalitate
remarcabilă şi chiar puţin misterioasă. Era foarte
înalt, avea o barbă scurtă, cu ochi negri foarte
frumoşi, avea o prestanţă extraordinară. Foarte
oriental, cu un surâs plăcut, cu maniere
fermecătoare, ştia să fie totuşi şi foarte tăios şi
dur când trebuia, iar în ţară se bucura de un
prestigiu enorm. Era de fapt un mare conducător
de oameni, însă nu constructor. Zeci de ani cât s-
a aflat la putere sau în opoziţie a fost stăpânul
ţării şi mai ales omul de încredere al regelui.”
(Noti Constantinide. Amintiri)

Unul dintre comentatorii avizaţi ai primei
ediţii a epistolarului parizian, se pronunţa fără
echivoc:” Consider că cel mai frumos portret al
lui Ion I. C. Brătianu, ca om politic, inflexibil când
în joc erau interesele României, a fost făcut de
Al. Vaida-Voevod ” (Acad. Ştefan Ştefănescu, O
lucrare de aleasă ţinută ştiinţifică, în Revista
arhivelor, 1-2/2005, p.249-252).

Într-adevăr, autorul epistolei nu osteneşte
în a da frâu liber unei edevărate cavalcade
ilustrând cu admiraţie şi aplomb calităţile unei
personalităţi unice în istoria noastră: „Brătianu
cu greu va putea fi înlocuit (...) cât de înalt e
orizontul judecăţii sale politice. Are o măiestrie
neântrecută în a sintetiza problemele. Cu
deosebită agerime prinde esenţa, la precizarea
detaliilor e extrem de atent, căutând calitatea
cuvintelor şi (...) fineţele ideii (...) prin claritatea
şi precisiunea expresiei (...) Se distinge prin
superioritate absolută a bărbatului de stat
adevărat, mare în faţa unor samsari politici dotaţi
cu talent, dar lipsiţi de genialitate (...) în plenul
Conferinţei a fost singurul care s-a priceput să-i
aducă pe cei puternici în perplexitate prin
fermitatea lui sinceră (...) Un factor important al
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identităţii lui Brătianu este sentimentul de
datorinţă faţă de numele ce-l poartă, conştiinţa
obligamentului moral pe care îl are faţă de neam
şi ţară (...) Brătianu este întruparea firei
româneşti, legat cu sufletul şi cu inima, cu tradiţia
şi cu mândria familială – de soarta neamului
aplomb calită”.

Amploarea imaginii e debordantă. E o
reacţie spontană, dobândită acolo, la Conferinţa
de Pace, în împrejurări neobişnuite, de grea
răspundere în faţa Istoriei şi a neamului românesc.
Cu deosebire de grăitor este faptul că după mulţi
ani, rememorând, în amintirile sale, Alexandru
Vaida-Voevod stăruind asupra rolului jucat de Ion
I. C. Brătianu, îl compară cu Richelieu, Mazarin
– „care au vegheat domnia Ludovicilor Franţei,
cu Kaunitz – stând în preajma Mariei Theresia,
sau Metternich lângă Francisc şi în fine – Bismark
– secondându-l pe Keiserul Wilhelm al doilea” şi
concluzionează: „În epoca stăpânirii regelui
Ferdinand, Ion I. C. Brătianu a fost singurul între
bărbaţii politici români care a dispus de toate
calităţile pretinse de momentele, pe cât de grele,
pe atât de hotărâtoare, pentru neamul, ţara şi
regele său” (Memorii, vol. II, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2006, p. 226).

Numit, la 21 octombrie 1919, de către
Preşedintele Consiliului Dirigent, Iuliu Maniu
spre a reprezenta „interesele naţiunii române din
Transilvania, Banat şi Ungaria” la Conferinţa
de Pace, Al. Vaida Voevod devine prin decret
regal (22.01.1919) „plenipotenţiar al Majestăţii
sale Regelui” la Conferinţă. În alt decret, datat
6.02.1919, Iuliu Maniu îl defineşte drept „şef al
misiunii ardelene” la Conferinţa de Pace (vezi.
Florin Salvanu, Horia Salcă, Dr. Alexandru
Vaida Voevod, europeanul. 1872-1920,
Biblioteca judeţeană „G. Bariţiu”, Ed.
Transilvania Expres, Braşov, 2002, p.359).
Soseşte la Paris la 5 februarie 1919. Din primele
zile ale şederii în capitala franceză îşi începe
captivanta corespondenţă. Scrie în puţinele
ceasuri de răgaz, mai ales nopţile, corespondenţe
lungi, minuţioase. Pentru cititorul atent al
epistolelor rezultă o imagine de întreg, o idee
vizând coerenţa politicii şi diplomaţiei româneşti
la Conferinţa de Pace de la Paris-Versailles.
Răstimpul februarie 1919 – februarie 1920 a
cunoscut două etape: prima, Ion I. C. Brătianu,
a doua, Al. Vaida Voevod. Cursul acestei politici

a evoluat de la intransigenţa inflexibilă a lui
Brătianu, care nu a semnat Tratatul cu Austria,
spre mobilitatea abilă a omului politic român, aflat
în situaţia de supus austro-ungar, de fapt, un
nesupus, deprins cu politica, uzând de toate
mijloacele legale ale vremii, dar şi de potecile
încâlcite ale unei diplomaţii de gherilă. Sloboade,
de unde se blocase, căruţa tratativelor pe o pantă
abruptă, năbădăioasă, dar singura cale spre
izbândă. El utilizează toate căile de suprafaţă, ca
şi cele de taină. Ion. I. C. Brătianu ştia, fireşte,
din prima clipă că succesul întreprinderii sale
depinde şi de buna conlucrare cu reprezentantul
celei mai mari provincii istorice româneşti,
Transilvania, la lucrările Conferinţei.  Se
cunoscuseră cu ani în urmă. Au comunicat fluent
prin devotamentul faţă de idealul care îi adusese
pe amândoi la Paris, pe platforma unor principii
şi prin altitudinea unor afinităţi cultural-spirituale.
Iată de ce, deşi nu a încetat să-l supravegheze
prin interpuşi, Brătianu l-a dorit pe Al. Vaida
Voevod drept aliat, mai mult chiar, un consilier
ascultat în chestiunile esenţiale de care depindeau
destinele României. Discuţiile dintre ei, adevărate
dezbateri pe diverse teme şi idei legate nemijlocit
de Conferinţă, vădesc, nu o dată, postura de
eminenţă cenuşie a lui Al. Vaida Voevod. Direct
sau pe ocolite, cu perseverenţă dar ajutat de
caracterul său franc, de zâmbetul său deschis, de
conversaţia sa vie şi firească, izbutea să
influenţeze hotărârile taciturnului bănuitor,
Brătianu. Se pare că aşa era acesta în zilele de
tratative de la Paris şi este, de asemenea, limpede
că în faţa multor argumente ale „fratelui” său
transilvan, munteanul a rămas opac şi
neînduplecat. Când în cele din urmă Ion I. C.
Brătianu este silit să se retragă, după o scurtă
tranziţie a puterii, între 5 decembrie 1919 şi 13
martie 1920 la cârma guvernului României şi a
delegaţiei la Conferinţă ajunge Al. Vaida Voevod.
Trecuse vămile de la eminenţă gri, la eminenţă.

Noul premier român nu considera refuzul
lui Ion I. C. Brătianu de a semna Tratatul cu
Austria (în forma impusă de Consiliul Suprem!)
drept o eroare. Fireşte, nu a rostit acest gând cu
voce tare în sala Conferinţei. Acel „Nu!” răspicat
al omului politic de pe Dâmboviţa mâniase
cumplit alaiul mesei verzi de la Versailles. Acesta
nu pregetase să ameninţe în termeni duri guvernul
din Bucureşti. Cabinetul Văitoianu nu a fost decât
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un interimat fără personalitate. Apariţia pe scenă
a unui „om nou” originar din Transilvania, a fost
primită pozitiv de către Consiliul Suprem al
Conferinţei. Politica de rezistenţă brătenistă
ajunsese într-un punct mort, în faţa unei porţi
închise. Brusc, Al. Vaida Voevod deschide larg
porţile. Indignarea, mânia celor prea mari, se
schimbă brusc în bunăvoinţă. Un resort psihologic
abil pus în mişcare descreţeşte frunţile. La 9
decembrie 1919, în Salonul Orologiului din
Ministerul de Externe francez, noul premier
român

i-a întins generalului C. Coandă pana sa de
aur. Semnase cu ea atâtea înscrisuri şi documente.
Era un tâlc în gestul său. E un obiect simbolic
despre care Al. Vaida Voevod notează – „...am
folosit-o din 1908. Generalul Coandă a iscălit (cu
ea-n.n.) Tratatul de la Versailles”.

Tandemul Iuliu Maniu -
Al. Vaida Voevod

În cadrul delegaţiei române la Conferinţa
de Pace, Al. Vaida Voevod era ministru fără
portofoliu, din partea Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, cu sediul la Sibiu, condus de Iuliu
Maniu. Aşadar, raportul instituţional, oficial,
dintre ei, era desigur acela dintre Preşedintele
acestui înalt for politic şi administrativ din
Transilvania momentului istoric, organism
rezultat din hotărârile Marii Adunări de la Alba
Iulia, din 1 Decembrie 1918 şi reprezentantul
delegat al Consiliului la lucrările Conferinţei.
Corespondenţa se constituie ca o suită de relatări
şi rapoarte, unele – un fel de procese – verbale
care nu o dată se metamorfozează în adevărate
texte narative şi portretizări ale unor oameni, ale
unor situaţii şi împrejurări. Ar putea, astfel, la
prima vedere, să pară a fi un soi de monologuri,
povestiri diurne de la masa verde, când, de fapt,
este vorba de cu totul altceva. Alexandru Vaida
Voevod, iată, îi vorbeşte lui Iuliu Maniu, îi
comunică date, informaţii, stări de spirit, mai cu
seamă fapte ! Ne referim, fie la o anume oralitate
a stilului, a comunicării, dar şi la episoade cu
valoare etică, la autentice portretizări, din care
răzbate talentul de narator al expeditorului. Am
mai discutat despre fresca cu accente de prozator,
a descrierii semnării Tratatului cu Germania
învinsă ; dar, adeseori, relatarea deviază în pagini

conţinând adevărate fiziologii, dobândind
tonalitatea unei comunicări intime: „Dutasta
(secretarul general al Conferinţei – n.n.) e fiul
natural al lui Clemenceau, fost ministru al Franţei
la Berna. Seamănă cu moşul. Asemănarea e
deosebit de frapantă în mişcările reflectorice: cum
se scarpină, cum îşi mişcă sprâncenele, cum se
reazimă pe cot etc. E fiul tigrului, cu o pisică
domestică „. (01.06.1919) E, ca şi cum, Al. Vaida
Voevod se străduie şi reuşeşte să-l ducă, să-l
atragă, printr-o abilă magie, pe destinatarul
scrisorilor, în Sala Oglinzilor de la Versailles, să
intre în atmosfera tratativelor, a rumorii, a unor
stări vizibile şi invizibile, ale unei unice dezbateri
de care depindea soarta lumii.

Avem, neândoielnic, în acest important
epistolar, nu doar un personaj – naratorul,
expeditorul, ci, două personaje care formează cu
adevărat un tandem. E o conversaţie între prieteni,
cum accentuează Alexandru Vaida Voevod, la
capăt de scrisori: „Cu frăţească dragoste”,
„Nevastă-mea te salută frăţeşte. Eu te
îmbrăţişez… etc. „Trimise prin curier special,
când consideră necesar notează: „Pt. Dr. Maniu.
Strict confidenţial”. Comunicarea sa cu Iuliu
Maniu e sinceră, exprimând o exemplară unitate
de vederi şi idei politice: „… suntem absolut de
acord în felul de a vedea lucrurile” (01.09.1919).

Un bun cunoscător al acestei pagini de
istorie, Coriolan Băran, a izbutit, rememorând,
să zugrăvească un tablou subtil, nuanţat, al
colaborării celor doi corifei: „Vaida era de aceeaşi
vârstă cu Maniu. Prieteni din tinereţe au dus
împreună o luptă frumoasă pentru izbândirea
idealului naţional. Ciondrăneli nevinovate, fără
urmări serioase, au fost continuu între ei. Firea
francă, deschisă a lui Vaida greu se împăca cu
iezut-teismul lui Maniu. Doar că până la Unire
nu s-au ridicat probleme care să ducă la
neânţelegeri (…) Cel mai devotat prieten a lui
Maniu a fost Vaida. Ei doi formau axa partidului,
sprijiniţi puternic de Ştefan Cicio-Pop”. (Coriolan
Băran, Reprivire asupra vieţii. Memorii, Vasile
Goldiş University Press, Arad, 2009, p. 237).

În educaţia lui Maniu, care era „de-o
modestie exagerată, memorialistul constată
urmări ale studiilor frecventate de acesta la
Colegiul calvin din Zalău, amestecate cu un soi
de metodă iezuită de la Blaj” (p.230-231).
Coriolan Băran e un fin analist: „Maniu avea o
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voce catifelată, blândă, vorbea domol şi te lua cu
dragule. Acest fel de a vorbi înşela pe mulţi. În
fond nu era aşa de blajin. „(p.231) În realizarea
Marii Uniri, cei doi au făcut într-adevăr un tandem
pus în slujba unui înalt ideal.

Un apropiat al celor doi „fraţi de cruce”,
publicist, diplomat şi om de amplă cultură, Aurel
Buteanu, caracteriza acest mod de a conduce, ca
fiind „singurul european, posibil azi la noi”
(28.05.1930). Tot restul - „fiind balcanism”. În
ceea ce priveşte fondul sufletesc al omului politic
Al. Vaida Voevod îi scria acestuia: „M-am gândit
să vă scriu Dv. (…) ştiind că Dv. faceţi dreptate
de atâtea ori, mai ales celor cari sunt nedreptăţiţi
…” (Bruxelles, 11.08.1930).

Maniu şi Vaida Voevod se cunoşteau
îndreaproape, între ei existând totodată o sinceră
apreciere, un respect reciproc. În 28 aprilie 1918,
spre sfârşitul misivei, Vaida îi declară
interlocutorului său: „Toate virtuţile
extraordinare care te împodobesc şi toată
genialitatea ta, numai dacă vor şti mişeii, proştii
şi obraznicii, că ştii tăia (s.n.) vei răzbi să-ţi ştie
de frică şi temându-se de tine să te respecteze cu
iubirea ticălosului, ivorâtă din frică”.

Expunerea primeşte inflexiuni vag
machiavellice, sibiline, referindu-se la culise, la
urzeli şi intrigi politice.

În 27 februarie 1932, cu prilejul sărbătoririi
în ziarul Patria, a lui Alexandru Vaida Voevod,
la împlinirea vârstei de 60 de ani, Iuliu Maniu
scria: „Declaraţia celebră ce a cetit în Parlamentul
din Budapesta la 1918, în octombrie 18,
proclamând ruperea Ardealului şi a Banatului de
Ungaria, au fost consecinţele logice ale gândirei
şi faptelor sale, extrem de riscante, cari şi-au
primit suprema satisfacţie de a fi fost tot el primul
– misnistru al României Mari, când s-a votat
Unirea tuturor provinciilor şi delegatul nostru la
Conferinţa de Pace în care s-a ratificat Unirea
tuturor românilor într-un singur stat naţional”.

Mai-marii mesei verzi

Pentru România şi pentru statele sud-
estului european, principiile autodeterminării
naţiunilor au fost o adevărată mană cerească. Cum
se înfăţişează Woodrow Wilson, preşedintele
Statelor Unite ale Americii la acest prim congres
al lumii? În discursul ţinut în Senat, la 8 ianuarie

1918, preşedintele american îşi expunea
programul în care două puncte fac referinţă la
naţiunea română. Astfel, punctul 10 afirmă
„asigurarea unei dezvoltări autonome pentru
popoarele din Austro-Ungaria” iar punctul 11
solicită „evacuarea şi restaurarea României, a
Serbiei şi Muntenegrului”. În acest context, Al.
Vaida Voevod constată: „Wilson era în ochii
tuturor popoarelor mici un om mare, mai mult
decât un semizeu: noţiunea libertăţii şi a păcii.
Pe încetul autoritatea lui e în pericol să se
devalueze cu totul. Pentru noi, cari reprezentăm
popoarele desrobite, situaţia devine grea, căci
piersându-şi Wilson autoritatea nu avem cu cine
să-l înlocuim. Fără ilusii şi credinţe în ideale
mulţimea nu poate trăi. La noi, până în cea din
urmă colibă numele Wilson, Lansing, Lloyd
Georges, Clemenceau, erau pronunţate cu
pietate şi respect nemărginit” (7.04.1919).
Totuşi, constată diplomatul român pentru
reprezentanţii ţărilor din fosta Autro-Ungarie la
Conferinţă, Wilson devenise inaccesibil. În
genere, cei Mari hotărau destinele celor mici, fără
a le cere cel puţin opinia. Preşedenţia lui
Woodrow Wilson şi mai ales prezenţa sa la
Conferinţa de Pace de la Paris-Versailles este în
interpretarea lui Henry Kisinger primul moment
din istoria Americii, când aceasta „aplică întregii
lumi valorile sale interne” (v. Diplomaţia). În
condiţiile de atunci întrebarea retorică a lui Al.
Vaida Voevod era legitimă: „Ce autodeterminism
e acesta?”.

O vizită la Georges Clemanceau
(20.03.1919) îi inspiră un plastic portret cu
reverberaţii de fiziologie, în care migala descripţiei
de prozator e dublată de scrupulozitatea atentă a
medicului, care verile, în cabinetul său de la
Karlsbad, se dovedise un diagnostician redutabil:
„Astăzi (...) am intrat cu Gen. Văitoianu şi cu
min. Antonescu în cabinetul lui Clemanceau. Un
moş grosuţ, cu paşi cam greoi, dar cu eleganţă
uşoară în mişcări şi gest, proprii francezului, ne
primi. Pe cap are o şepcuţă de casă cu marginea
sufulcată, de postav negru, pe care în decursul
conversaţiei o ridică şi o aşează iar pe capul
cam chel. Sprâncenele stufoase acopăr ochii de
vioiciune şi agerime surprinzătoare pentru un
om aşa bătrân.

Glasul e sonor, tonul în care se întreţine
cu noi e amabil şi călduros. Mi-a făcut o impresie
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cu totul diferită de aceea ce mi-a făcut-o
văzându-i portretele, cetindu-i biografia şi
discursurile (...). Respiraţia cât timp tace e
sacadată, astmatică. Îndată ce începe să
vorbească nu se observă nici un simptom de
boală ori de batrâneţe.

Ne spune: Da, aşa este, le ştiu pe toate.
Franţa a făcut tot ce a putut pentru România
(...) S-au opus însă dl Lloyd George şi dl Wilson.
Căutaţi să-i convingeţi pe ei, noi o să vă susţinem
şi pe viitor”. Cald, omenesc, un desen în cărbune
realizat din tuşe decise, tabloul întâlnirii se încheie
într-o lumină crepusculară cu „semizei” reduşi
la dimensiuni normale, bieţi oameni suferind de
reumatism şi scleroză, în aerul stătut al
Conferinţei, asupra lumii planând o undă de
gerentrocraţie cronică, grea ca o draperie
putredă: „Când intrasem ieşea Pichon,
moşneagul obosit cu un teint de om tânăr. Ne-a
dat mâna şi a ciorsăit spre ieşire. Moşi la
francezi, moşi la englezi, la americani, la italieni.
În comisii apoi mulţi oameni sub 30 şi 40 de
ani. Dar moşii au votul”.

Înfăţişarea „tot de burghez” a Mareşalului
Foch e luminată subtil, nuanţată ca în pânzele lui
Ter Borch: „E un om de statură mijlocie, mai
mic decât mine cu ceva, delicat, cu faţa suptă,
palidă, plină de creţe, căreia îi dă o notă
caracteristică trăsătura de durere din jurul gurei
şi o jale adâncă în privire, care nu dispare nici
atunci când zâmbeşte ori râde”.

Ne prezintă o amplă galerie a mondenităţii
politice a timpului, supusă ochiului treaz şi
scalpelului analitic al medicului şi comentatorului
social. Pentru Al. Vaida Voevod aceste apariţii
nu sunt simple abstracţiuni sau idei, sunt oameni
măcinaţi de ambiţii, de patimi, de mirajul puterii.
Critic până la dură violenţă verbală, fără a fi
sclavul iluziilor, el e mânat de un patos dinamic
care îl convinge să creadă că mersul istoriei
conţine în adâncuri forţele unui demon pozitiv.

De la străbunii – episcopi, la Concordat

Chiar din momentul cunoştinţei cu Ceretti,
„trimisul extraordinar al Papei”, Al. Vaida
Voevod doreşte să discute realizarea
Concordatului cu Vaticanul. Brătianu, ştiind că
va părăsi curând Conferinţa, întârzia tratativele
pentru „resolvirea unei probleme atât de grele”.

Totuşi, emisarul Transilvaniei la Paris crede că e
nevoie în acest caz de „autoritatea” fruntaşului
liberal (18.06.1919). În data de 12 august îi
comunică lui Maniu: „Sârbii au încheiat
Concordatul. Ar trebui să-l încheiem şi noi cât
de curând, înainte de se va iscăli Tratatul de
Pace cu Ungaria. Stăruieşte pe lângă dl.
Brătianu arătându-i pericolul întârzierei şi
câştigul enorm ce-l are Roma, buclucul ce ni l-
ar face maghiarii şi pierderile noastre”. E una
din chestiunile pe care le urmăreşte cu
perseverenţă obsedantă. La 29 septembrie solicită
Preşedintelui Consiliului Dirigent „autorizarea”
de a începe discuţiile în vederea înfăptuirii
Concordatului: „Iţele se pot urzi de aici poate
mai bine chiar şi decât la Roma”. Speră în
ajutorul „unor francezi”. Susţine că viitorul
ambasador la Vatican să fie competent în „stările
complicate confesionale din Transilvania”. Iată
de ce îl exclude ca posibil candidat pentru funcţie
pe Vladimir Ghica. Om de acţiune, conchide: „...
îmi voi lua libertatea de a nu mai sta cu mâinile
în sân”.

Alexandru Vaida Voevod era convins şi
afirma mereu că a-i învrăjbi pe români din motive
confesionale e o gravă eroare. Dovadă stă
contribuţia lui subtanţială în construirea şi
edificarea Catedralei Ortodoxe din Cluj. A pus
umărul la această zidire, atât în calitate de om
politic, cât şi ca fiu al Bisericii Române Unite cu
Roma, având în arborele genealogic doi episcopi
de Blaj – Ion Bob şi Ion Lemeni. Catedralei
ortodoxe clujene, cu prilejul inaugurării, i-a dăruit
marele jilţ episcopal. Aşa se explică faptul că
numele său e inscripţionat printre ctitori, în altarul
Bisericii episcopale din Cluj.

În problematica acţiunilor delegaţiei
române la Conferinţa de Pace, considera că de
maximă importanţă era Concordatul cu Vaticanul.

„E timpul – îi scria în data de 21-25 mai
1919, lui Iuliu Maniu – sper să deschidem şi noi
discuţia (…) în chestia Concordatului”. Într-un
document inedit, transmis nouă, la redacţia
revistei Tribuna, în 13 februarie 1982, gazetarul
Ion Clopoţel îşi amintea cum Al. Vaida Voevod
considera că „Ar fi prea monotonă la români o
singură religie. Existând două (ortodoxia şi
catolicismul – n.n.), ele pot activa mai fertil prin
emulaţie”.

Într-o epistolă trimisă din Sibiu în 23 iunie



16

1948, tatălui meu, el recapitulează fapte şi
evenimente legate de destinul Bisericii greco-
catolice şi implicit de realizarea istorică a
Concordatului cu Vaticanul: „La timpul său, când
am realizat Concordatul, am primit cea mai mare
decoraţie papală, Sf. Grigore, de care e legat titlul
de conte papal, cu dreptuln de moştenire asupra
fiului prim născut. Astfel, după moartea mea,
moşteneşti tu titlul. Decoraţia am depus-o la
Astra, împreună cu cea de Cav. de Malta etc.,
toate în gradul mai înalt” şi adaugă - „Invocând
situaţia noastră din trecut: 1. Biserică donată şi
sumele pentru procurarea casei parohiale, tot de
noi, apoi chestia decoraţiei (…) N.B. Chestia cu
decoraţia o poate oricând confirma fostul Min.
de la Vatican şi, acolo, ei, desigur, după registrele
lor”.

Bunul său prieten, Episcopul de Cluj-
Gherla, Iuliu Hossu, (viitorul Cardinal !) îşi
amintea în februarie 1932: „Socot cea mai scumpă
răsplată pentru lupta vieţii sale că Pronia l-a ales
pe el să facă istorica Declaraţie în 18 octombrie
1918, în Parlamentul din Budapesta, în numele
unui neam întreg ce se dezrobea „(Franger sed
non flectar – Al. Vaida Voevod, Patria nr. 39,
27.02.1932, p. 1).

Insistent, în 20 octombrie 1919, cere
„autorisarea ca să intru în discuţii asupra
Concordatului (…)” Discută cu Dl. Mişu şi M.S.
(Majestatea Sa – n.n.) importanţa chestiei
Concordatului.

În problema Concordatului, l-a avut alături,
solidar, pe Brătianu: „Mult aş regreta şi din causa
aranjărei Concordatului, retragerea lui Brătianu,
căci nu văd pe nimeni care ar putea resolvi cu
destulă autoritate şi căldură patriotică, problema
aceasta grea, afară de dânsul” (Paris,
18.06.1919).

Alexandru Vaida Voevod era deplin
conştient de importanţa acestui demers politic,
fiind de asemenea convins de rolul determinant
al ortodoxiei în istoria poporului român.

Fidus şi “Zidarii Liberi”

Nu se ştie cu absolută certitudine dacă
personalităţi precum Ion Budai Deleanu sau
Simion Bărnuţiu au fost francmasoni, dacă
depuseseră jurământul frăţiei, dar e neîndoielnic
prin ceea ce au scris şi au rostit, prin modul cum

au trăit, că gândeau în spirit masonic. Aceste
realităţi de climate sufleteşti, de sensibilităţi
inţiatice, pot fi detectate în biografia lui Al. Vaida
Voevod cu mult înainte ca el să fi devenit de facto
membru al unei loji masonice.

Studenţi la Viena, într-o atmosferă de
nelinişte socială, împreună cu Iuliu Maniu,
hotărăsc: „a organiza o tovărăşie clandestină de
complotişti, sub influenţa ideilor revoluţionare şi
ant iaustriece ale italianului Marrini. Cei
aproxaimativ 20 – 25 de tineri decid ca această
organizaţie secretă să poarte numele Avram
Iancu”, emblema gravată pe sigiliul ei
reprezentând „un vultur care ţine în gheare un
şarpe, sfărâmându-i capul cu ciocul” (Memorii,
vol. II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p.144).
Caracterul subteran al acestui grup conspirativ
presupunea mai mult decât discreţie, teoretic
vorbind, membrii ei trebuiau să activeze sub
semnul tainei, să execute eventuale misiuni şi
ordine, fără crâcnire. Îmrejurările i-au risipit
treptat, dar din această „frăţie” a Iancului, observă
Al. Vaida Voevod - „experienţele ce le-am
dobândit au fost destul de importante pentru toată
acea generaţie: festina lente”. De fapt, această
„pecete a tainei” (vorba lui Mateiu I. Caragiale),
Al. Vaida Voevod o socotea a fi un nobil dat
spiritual, social-istoric şi estetic, blazon al
teosofilor, al umbrei. Într-o astfel de postură îl
vede pe Horea şi războiul lui, ca preambul al
Revoluţiei franceze din 1789. Era un „jurământ”
de aspiraţii naţionale ale românilor transilvăneni,
asociate cu o veche datină rurală din Apuseni, a
„frăţiilor de cruce” din străvechiul Zarand (v.Al.
Vaida Voevod, Revoluţia lui Horia, Ed. Tiparul
Academic, 1934). Pe linia aceluiaşi concept
„frăţesc”, se situează, în parte şi activitatea lui
cu adevărat europeană şi patriotică, având în
centru Palatul Belvedere din Viena şi persoana
Princepelui Moştenitor, Franz Ferdinand, a aşa-
zisului Cerc de la Belvedere.

E lesne de observat că atunci când în
Parlamentul de la Budapesta a citit Declaraţia
de autodeterminare a românilor din
Transilvania, întemeiată pe principiile wilsoniene,
în discursul său care înfierează „sclavia şi
atârnarea”, apelând la egalitatea tuturor
oamenilor în faţa lui Dumnezeu, la dreptul lor de
a fi liberi, între cuvintele sale şi preceptele
enciclopediste sau ale Constituţiilor masonice ale
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lui Anderson din 1723, e detectabilă o relaţie
structurală. Pasul propriu-zis îl face la Paris, în
timpul în care apăra interesele României la
Conferinţa de Pace. În data de 14 mai 1919, şapte
reprezentanţi din delegaţia română la Paris-
Versailles – Al. Vaida Voevod, Caius Brediceanu,
Mihai Şerban, Gh. Crişan, Ion Pillat, Traian Vuia
şi Voicu Niţescu – cer Lojii Ernest Renan din
capitala Franţei a fi iniţiaţi. Solicitarea era însoţită
de un certificat eliberat de către Legaţia României
la Paris, din care rezulta inexistenţa cazierului
judiciar pentru aspiranţii la masonerie. La 24 mai
1919, Marcel Huart, redactor la ziarul Le Temps
şi venerabil al Lojii, adresându-se Marelui
Consiliu al Ordinului remarca: „Aceşti profani
nu sunt decât de puţină vreme la Paris. Ei se vor
reîntoarce după încheierea definitivă a păcii în
România, unde anumite societăţi secrete
funcţionează, dar unde francmasoneria nu există
şi unde, admişi în ordinul nostru, ei se vor grăbi
să constituie unul sau mai multe ateliere afiliate
Marelui Orient al Franţei (...) vă rog deci a
binevoi să autorizaţi Loja Ernest Renan să
scurteze pentru aceşti profani procedura de
anchetare înaintea iniţierii (...) de a li se conferi
rapid şi în acord cu Consiliul Ordinului, gradele
succesive de companion şi maestru” (apud.
Francmasoneria vehicul pentru recunoaşterea
internaţională a Marii Uniri, în suplimentul
ziarului Ziua, 1.12.2002, p.10). În fine, în seara
zilei de 7 iulie 1919 ei au fost invitaţi în
monumentalul edificiu al Marelui Orient al
Franţei, din strada Cadet nr.16. După ce cu o zi
înainte fusese audiat personal, în 29 iulie 1919,
venerabilul Lojii Ernest Renan îi confirmă lui Al.
Vaida Voevod acceptarea în unanimitate a primirii
românilor în francmasonerie. Prin intermediul
frăţiei masonice are prilejul să abordeze
personalităţi precum senatorul Mascurand,
preşedinte al Comitetului Republican al
Comerţului, Industriei şi Agriculturii şi pe
adjunctul ministrului de interne, Favre. În
Memoriile sale, omul politic român îşi aminteşte
atmosfera în care la Paris decurgea întâlnirea cu
un frate-mason:

„- Favre: Eu sunt francmason!
- Al. V. V.: Şi eu... dar eu sunt şi medic...
- Favre: Şi eu (ne strângem mâinile

zâmbind).
- Amândoi: Ne vom înţelege mai uşor”.

(Memorii, v.I, Ediţie îngrijită de Alexandru
Şerban, Ed. Dacia, 1995, p.116).

Alexandru Vaida Voevod insistă a-i
prezenta lui Iuliu Maniu date privind un aşa-zis
„cerc (…) cu caracter francmason”, condus de
către Mascurand – „senator ales în Paris, unul
dintre mărimile comerciale şi financiare ale
Franţei”, coordonând o reţea „în cari se ţese şi se
urzeşte de multe ori soarta Franţei” (12.09.1919).

Despre Mascurand discută în paginile
redactate între 12-17 septembrie 1919,
descriindu-l prezidând un soi de „club al
venerabililor... cu caracter francmason”. Insistă
asupra acestui aspect: „Milionarii Parisului,
oameni de afaceri, şi-au aranjat în Avenue de
l’Opéra localităţi somptuoase în cari se ţese şi
urzeşte de multe ori soartea Franţei”. În urma
participării la „4-5 lucrări ale Lojii”, comentând
deosebirile de ritual şi concepţie între masoneria
franceză şi Ordinele masonice din Anglia şi
America, el constată: „Fireşte că rostul adevărat
al masoneriei e cu totul altul: protecţia
frăţească” (idem, p.121). Înt r-o amplă
corespondenţă, datată Paris, 21-25 mai 1919, Al.
Vaida Voevod formulează un impresionant şi
amplu monolog, o adevărată mărturisire de
credinţă a patriotului român: „Două mari
organizaţii stăpânesc omenimea şi îmbrăţişează
rotogolul Pământului: biserica romano-catolică
şi francmasoneria (...) Lipsa unei serioase
organizaţii francmasonice la noi a avut nesfârşite
consecinţe fatale pentru cauza noastră înainte
de război, în decursul războiului şi mai cu seamă
la pertractările Conferinţei de Pace. În tot
momentul dai de situaţii care nu-ţi permit o
explicare: o putere nevăzută îţi paralizează
argumentele ireproşabile, logica faptelor ducând
ad absurdum orice nex causal. Yugoslavii,
polonezii, ceho-slovacii, fără de legăturile
francmasonice de cari dispuneau, nu ar fi putut
nicicând ajunge ceea ce au ajuns, cu toate că şi
ei sunt supuşi unui tratament destul de maşter
(...) Maghiarii, evreii şi saşii îşi au lojile. Acestea
sunt în strânsă legătură cu Marele Orient german
şi cu toate organizaţiile mari din lume.
Posibilitatea de a le controla ne lipseşte şi ne va
lipsi şi pe viitor, dacă nu vom căuta să stăpânim
şi pe acest tărâm situaţia (...) Am intrat în relaţii
cu francmasonii (...) Am negociat cu ei. Odată
organizaţi am putea să ne adaptăm ritualul
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conform trebuinţelor şi mentalităţii noastre
specifice. Contactul şi afilierea la marea lojă a
Franţei ne-ar permite să paralizăm prepotenţa
francmasoneriei maghiare, ovreieşti şi săseşti în
interiorul ţării şi să avem un sprijin puternic
internaţional. Pe încetul i-am asimila noi în
organizaţiile noastre pe străini, nu ei pe noi. În
străinătate nu am mai fi consideraţi ca un fel de
semisălbatici, cari nici măcar până la organizare
francmasonică nu au evoluat. Ni s-ar deschide
o mie de porţi pe cari altcum în veci pururi le
vom găsi închise. Nu se va coborî raiul pe pământ
pentru noi, însă tot nu vom muri de atâtea ori cu
dreptatea în mână. Avându-le toate acestea în
vedere m-am hotărât. Astăzi ne-am anunţat 7
inşi intrarea, prezentând actele prescrise. O să
te ţin în curent conform datoriei prieteneşti şi
oficiale (s.n.) ce o am faţă de tine. Zic: să dea
Dumnezeu să fie într-un ceas bun pentru neamul
nostru şi – te rog să adaugi: «şi, pe lângă
binecuvântarea mea într-un ceas cu noroc!»”.

Textul, formulările şi raţionamentele lui Al.
Vaida Voevod ar putea contraria, ele însă trebuie
judecate ca fiind un document diplomatic adresat
gândirii profane, unor stări din mediile social-
politice româneşti din anii ’20 ai secolului XX.
Într-adevăr, la masa verde a Conferinţei de Pace
de la Paris-Versailles, numeroşi reprezentanţi de
seamă ai marilor puteri, ca şi cei ai statelor sud-
est europene, erau masoni. Imperativul care stă
la baza deciziei sale, Al. Vaida Voevod îl socoteşte
a fi o legitimitate cu caracter naţional. Dezideratul
îl vedea împlinit graţie acelei „protecţii reciproce
frăţeşti” de care aminteşte în Memorii. Integrarea
în acest cerc îi putea duce pe români „în rând cu
Lumea”, la risipirea unor cabale şi conjuraţii care
au minat drumurile istoriei noastre. Interesant este
că aliniatul imediat următor al acestui maraton
epistolar de 23 de pagini descrie negocierile sale
„cu cercurile catolice, ca să primească în
seminariile lor teologi nu numai uniţi, români,
ci şi maghiari şi şvabi”. Într-o scrisoare adresată
tatălui meu (ing. Mircea Vaida Voevod) la vârsta
senectuţii, datată Sibiu, 23 iunie 1948, îşi
aminteşte: „La timpul său când am realizat
Concordatul, am primit cea mai mare decoraţie
papală, Sf. Grigore, de care e legat titlul de Conte
Papal cu dreptul de moştenire asupra fiului prim
născut. Astfel, după moartea mea moşteneşti tu
titlul. Decoraţia am depus-o la Astra, împreună

cu cea de Cavaler de Malta etc. toate în gradul
mai înalt” (Arhiva familiei). Aşadar,
francmasonului Al. Vaida Voevod i-au fost
conferite cele mai nobile distincţii ale Bisericii
Catolice.

În anul 1988 unul dintre foştii şefi de
cabinet ai prim-ministrului Al. Vaida Voevod (din
grupul de tineri consilieri între care V. V. Tilea,
Petre Ţuţea, Ionel Gaspar, A. Popa, Aurel
Buteanu, D. Moldovan etc.), şi anume Virgil
Stelea îmi istorisea o întâmplare insolită. La
încheierea Conferinţei de Pace s-a organizat în
mod firesc un fastuos banchet, foarte mediatizat
în presa vremii. Tot atunci, la miezul nopţii, în
culisele teatrului de la Versailles a avut loc, ferit
de ochii ziariştilor curioşi, un alt banchet al
prezenţelor masonice din întreaga lume. Era, iată
o demonstraţie rituală, o libaţie nocturnă a
puterilor care, după lungi ani e război şi moarte,
realizaseră pacea. Am în faţă prima sa legitimaţie
„Carte d’Identité masonique”, ca membru al
Lojii Ernest Renan şi alături Decretul Suveranului
Mare Comandor – Mare Maestru al Ritului care
în urma votului unanim al Sacrului Colegiu l-a
proclamat (alături de Pantelimon Halippa – n.n.)
la 20 iunie 1923, membru emerit al Supremului
Consiliu 33 din România.

Învinşii

„Şedinţa se deschide, Clemanceau dă
ordin să fie invitată delegaţia germană”.
Episodul de o încordată tensiune istorică are loc
în palatul Versailles, la 7 mai 1919. Urmează un
gol, „o pausă de vreo 5 minute”. Nu e un spaţiu
temporal mort deoarece pentru participanţi se
umple de amintiri: „Caleidoscopic îmi zboară
prin fantesie frânturi de scene: Ludovicii Franţei,
Maitressele lor, păcile lui Richelieu şi Mazarin,
Maria Antoineta, Mirabeau, Danton,
Robespierre, Voltaire, Rousseau, Napoleonii,
Bismarck şi contemporanii lui...” În sală, pe un
scaun de lângă o masă în potcoavă, Al. Vaida
Voevod se pierde în cortegiul umbrelor celebre
care îi colindă mintea. Ciudat... Un singur neamţ,
Otto von Bismarck, printre atâţia aristocraţi,
revoluţionari, iluştri francezi. Ce anume ar putea
căuta cancelarul german, cel care jurase să unifice
Germania „prin fier şi sânge...” Probabil, e doar
o impresie, chiar Bismarck va fi judecat aici.
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Asistenţa stă cu sufletul la gură: „În faţa mea,
departe, la capătul gangului lung, apăru deodată
grupul nemţilor. Acest gang îmi rămâne vecinic
neuitat”. Simţim că acei oameni trebuie să treacă

printr-un coridor al damnaţilor spre a ajunge în
sală. Urmează o veritabilă scenă de roman, de
istorie trăită. Mai întâi: „... când i-am zărit pe
nemţi am simţit o bucurie sălbatică. Sadismul
latent nu-l poţi stârpi din suflet cu totul; deodată
isbucneşte această rămăşiţă atavistică a
instinctelor bestiale, cutremurându-ţi fiinţa cu
voluptatea urei săturate prin împlinirea dorului
de răsbunare”. Autorul scrisorii mânuieşte în
mod inspirat suspansul: „Dar nemţii se apropiau
tot mai mult...” În fine, apar învinşii: „Contele
Brochdorff-Rantzau intră ca primul. Galben la
faţă, cu cercuri adânci sub ochi, ca un om
reîntors din mormânt, dar păstrând o ţinută
demnă...” Atent, sesizând detaliile, mimica,
gesturile, observă cu un rictus sceptic: „Ei îşi
puseseră nădejdea în omenia lui Wilson şi-n
înţelepciunea de bărbaţi de stat a lui Clemenceau
şi Lloyd George; premisele lor erau astfel cu totul
greşite.. .” Veştejeşte în vorbe cinismul
politicianist al învingătorilor, deplângând
naivitatea celor „cari iau de bani buni frasele

umanitare hipocrite ale diplomaţilor”.
Exemplara lecţie de istorie la care ia parte Al.
Vaida Voevod e un adevărat Katharsis purificator:
„pe mine mă părăsi tot simţul de mulţumire haină
pe care îl simţisem”. În locul ei prin învălmăşirea
de sentimente obscure răzbate „îngrijorarea”!
Germania îi umilise sufletul cu „infernalele”
condiţii ale Păcii de la Bucureşti, dar curăţat în
cuget ca după spovedanie el vede în Tratatul cu
Germania nu o pedeapsă (pe care Germania o
merita), ci, „nimicire”! Urmează concluzia:
„Numai Dumnezeu e îndreptăţit să nimicească
popoare”. Priveşte spre viitor şi monologhează:
„Cu o astfel de pace se seamănă noi germeni de
război. Franţa şi întregul continent e pe viitor
la discreţia Engliterei şi Americei”. Măcinat de
simţiri contradictorii se întoarce brusc la vatra
strămoşească, atras de glasul patern: „Drept avea
tatăl meu: răsbunarea e de la Dumnezeu şi ura
nu-ţi dă sfat bun!” Furat de magia scenei pe care
vedea personaje reale prinse într-un vârtej
implacabil, Al. Vaida Voevod comentează
evenimentele ca un prozator, ca un eseist critic,
moralist. Nu sunt scrisorile unui spirit scientist,
rece. Ele se încarcă de curenţi contradictorii,
izbucnesc în crize nesimulate, cad în angoase,
unde mocneşte „mila şi îngrijorarea”. Reintră
în obiectivitate, constatând că nemţii „au fost răi
şi proşti la Bucureşti şi la Brest-Litovsk” şi
pronunţă profetic un psalm de Phitie: „Pacea
aceasta sapă mormântul Franţei”. După şedinţă
i se adresează uşor ironic şi incisiv lui Brătianu:
„... daţi-mi voie să vă gratulez. Ziua de astăzi v-
a dat cea mai mare satisfacţie, de acum înainte
sunteţi chit cu nemţii şi puteţi cu inima liberă de
orice patimă conduce politica noastră externă”.
Inşi diverşi clevetesc în jur, balcanic, despre cele
văzute şi auzite. În context se observă lapidar:
„Brătianu ne-a mărturisit că a simţit
compătimire cu nemţii”.

Am impresia că nimeni n-a făcut o cronică
mai originală şi veridică a şedinţei Conferinţei de
Pace din după amiaza zilei de 7 mai 1919, când
s-a discutat soarta Germaniei învinse.

Moştenitorii

„Am reuşit să pun la cale ca Beneş să ia
în mână convocarea unei conferinţe intime a
moştenitorilor Austro-Ungariei (...) aceasta am
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de gând să fie numai platforma de solidarisare
pe când vor sosi maghiarii”. Făcută la 12 martie
1919, afirmaţia lui Al. Vaida Voevod dovedeşte
că iniţiativa de a solidariza ţările de sud-estului
european desprinse din trupul bătrânului Imperiu,
îi aparţine. Grecia era pregătită să coopereze cu
statele naţionale în curs de cristalizare, aşa se
explică discuţia omului politic român cu premierul
grec, Venizelos, care, se spune „va convoca pe
yugoslavi, cehoslovaci, poloni, dimpreună cu noi
spre a stabili o acţiune comună” (7.04.1919).
În aceeaşi corespondenţă, referindu-se la
respectiva acţiune,

Al. Vaida Voevod subliniază că el este
iniţiatorul ei („pe care eu am iniţiat-o”). În 8
aprilie, o întrunire „aranjată” de Ion I. C.
Brătianu cu sprijinul lui Venizelos, a reuşit să-i
adune la un loc pe români (Brătianu, Vaida
Voevod), greci (Venizelos, Politis, Romanos),
cehoslovaci (Kramar, Beneş), polonezi
(Dmovsky), yugoslavi (Trumbici). A fost redactat
un „advertisment” pe care Venizelos l-a predat
apoi Preşedintelui Conferinţei Georges
Clemenceau. La

1 iunie 1919 autorul scrisorilor notează:
„Osteneala noastră de a forma blocul puterilor
mici a reuşit. Pe cât a fost de greu să-l alcătuim,
pe atât de greu a fost să-l scutim de
descompunere. Am răsbit însă cu toate
inconvenientele să ajungem prin solidaritatea
blocului mai multe succese de cea mai mare
importanţă. Meritul este al nostru, al românilor,
căci fără de noi slavii s-ar fi desbinat aproape
în fiecare şedinţă. Diamandy ştie să-i aducă pe
încetul, prin gruparea argumentelor, aproape pe
nesimţite la o înţelegere. Antonescu (Victor)
pricepe să facă briliant analisele situaţiilor şi
prognosticul primejdiilor, totodată să
construiască basa de drept. El nu are însă
răbdarea asiduă de care dispune Diamandy. Eu
le stau într-ajutor ca vechiu cunoscător al
slavilor. Cu valuri împărţite am operat
concentric spre ajungerea ţintei...” La
„întemeierea” blocului a fost părtaşă şi Grecia,
Politis „mâna dreaptă a lui Venizelos” a stilizat
în 12 mai 1919 memoriul, în cele din urmă
„participând apoi cu toţii la pieptănarea
conceptului”. Cererile blocului au fost predate
la 13 mai 1919, „ca notă verbală” secretarului
general al Conferinţei. În următoarele 10 zile

(până la 23.05.1919) componenţii blocului l-au
utilizat „spre a cădea de acord asupra basei
comune pe care ne vom aşeza faţă de Conferinţă,
în calitate de moştenitori ai Austro-Ungariei”.
Situaţia „celor mici” în raport cu marile puteri
le apare membrilor blocului a fi umilitoare.
Deziluzia „de a fi trecuţi cu vederea”, de a fi
puşi „în faţa faptelor împlinite” e o temă
frecventă în cadrul blocului. Aproape întregul
raport scris între 1.06-11.06.1919, se preocupă
într-un expozeu cu gust amar cu tacticile şi
acţiunile blocului moştenitorilor, mereu ignoraţi,
minimalizaţi de către „cei 4 Mari”. Referindu-
se în subtext la Tratatul cu Austria, Al. Vaida
Voevod remarcă: „Ideea unei federalisări –
pentru început măcar economice – a statelor
născute pe ruinele Austro-Ungariei, tind cei 4
cu toate mijloacele să o realisese. Cu scopul
acesta vreau să ne impună condiţiile de tranzit
şi economice pe cari ei le vor judeca de bune”
(18.06.1919). În cercurile politice parisiene
persista „chestia Confederaţiei dunărene”
despre care el comentează enervat: „Prostia
aceasta agită fantasia multor oameni pe cât de
mari pe atât de naivi (...) Ei văd în Ungaria şi în
Austria tot vechea monarhie...” (25.08.1919).

Laşităţi, temeri întemeiate şi explicabile,
trădări pe măsură, certuri, izbucniri de curaj,
animă întrunirile şi acţiunile reprezentanţilor unor
state care veacuri la rând fuseseră ţinute în umbra
şi la bunul plac al imperiilor. În tot acest vacarm
sud-est european se pare că Ion I. C. Brătianu
avea cea mai ţeapănă coloană vertebrală. În
schimb, ceea ce se înfiripase din inspiraţia lui Al.
Vaida Voevod în acele zile ale Conferinţei de Pace,
blocul moştenitorilor Austro-Ungariei, era o
corabie fragilă, sfidând marile furtuni, gata de
naufragiu, efemeră, dar existând

într-o disperată şi nu lipsită de importanţă
încercare.

Recunoaşterea Basarabiei.
Tratativele cu Rusia

Într-o scrisoare adresată la vârsta senectuţii
tatălui meu (2.09.1944), Al. Vaida Voevod îşi
aminteşte: „Când mă gândesc că eu am căzut în
două rânduri din preşedenţia de consiliu pentru
că am stăruit să aranjăm raportul nostru cu
URSS definitiv. Prima dată la Londra în 1920.
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Eram atacat că sunt bolşevizant şi am fost demis,
pe când aduceam Basarabia”. La întoarcerea în
ţară, într-o lungă audienţă îi relatează Regelui
Ferdinand: „... la oferta de pace a lui Cicerin
am spus că «după ce armata glorioasă a
Majestăţii Voastre a realisat Unirea, România
doreşte bune raporturi cu toţi vecinii, ca să-şi
întemeieze viitorul progres pe instituţii
democratice»... Puteam să răspund altfel?”

Există în 1919 un cunoscut schimb de
telegrame între Al. Vaida Voevod şi comisarul
pentru relaţii externe al Sovietelor, G. V. Cicerin,
cum subliniază el în Memorii, „sprijinit de Lloyd
George”. V. V. Tilea definea cu justeţe
împrejurarea: „Dl Vaida Voevod prevăzuse că
noi, fiind primul stat care recunoştea guvernul
sovietic, prin însuşi acest fapt am fi putut realiza
nu numai toate pretenţiunile noastre faţă de
Rusia, dar am fi devenit «puntea» între Rusia şi
ţările apusene...” (Acţiunea diplomatică a
României, Tipografia Poporului, Sibiu, 1925). A
fost probabil unicul moment istoric în care Rusia
izolată încă era dispusă, se pare, a recunoaşte
legitimitatea României asupra Basarabiei. Acel
bizantinism de şef de partid al lui Ion. I. C.
Brătianu (pe care Al. Vaida Voevod îl pomenea
în treacăt în corespondenţa sa) a determinat
grabnica schimbare de guvern la Bucureşti, ceea
ce a împotmolit definitiv tratativele cu Rusia.

Privind dincolo de avantajele momentului
politic, în corespondenţa sa către Iuliu Maniu din
data de 6 iulie 1919, constată: „Dacă e adevărat
că Lenin a oferit pace României, trebuie
încheiată. Cu atât mai uşoară va fi situaţia mai
târziu”.

În aceeaşi corespondenţă către fiul său,
Alexandru Vaida Voevod conchide cu melancolie:
„… în toate privinţele momentele prin cari trece
tragi-comedia noastră, totuşi nu e lipsită de
reflexii filosofice. Cum nu ? „

În anul 1987, Virgil Stelea, fost şef de
cabinet al lui Al. Vaida Voevod şi însărcinat cu
afaceri la Ambasada României la Londra, în
perioada când şeful misiunii diplomatice române
în marea Britanie era V.V. Tilea, mi-a trimis o
seamă de documente privind persoana şi
activitatea politică şi diplomatică a bunicului meu.
El avea acces direct la actele din arhiva lui Ion
Raţiu, organizând sistematic din dipoziţia
acestuia, depozitul documentar existent în sediul

Centrului Românesc din Londra – Regent Street.
El îmi scria: „În arhiva românească de la V.V.
Tilea, la Londra, se află textul original scris de
Al. Vaida Voevod în limba română şi tradus de
Mărioara (Şerban, soţia lui Mihai Şerban n.n.) în
limba franceză, al telegramei adresată în 3 martie
1920, din Londra Comisarului Poporului pentru
Afacerile Străine al U.R.S.S., Cicerin, la
Moscova, în care se relevă dorinţa guvernului
sovietic de a se angaja în „purparleuri” pentru
reglementarea în mod „amical”, „pacific”, relaţiile
şi raporturile benefice ambelor părţi, aşadar -
„negociaţiuni de pace”, „de vecinătate”, „pe baze
instituţionale, democratice”. Nicolae Iorga, care
aprecia sincer demersurile premierului român,
afirma că într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri,
din 26.02.1920, „de faţă fiind Prezan, Maniu şi
Bujor, s-a discutat oferta de pace făcută de
Cicerin lui Vaida”, ceea ce a făcut „bună
impresie”. Convins de importanţa acestor
tratative, când Rusia sovietică fiind izolată şi
hăituită, era pregătită să accepte o Basarabie
românească, în două audienţe la Rege (din 7 şi 9
martie, 1920) susţine tratativele diplomatice
întreprinse de şeful guvernului român („Vaida
asigură la 24 februarie că se va rezolvi chestia
Basarabiei”).

Într-o scrisoare adresată fiului său, Mircea
Vaida Voevod, datată, Cacova Sibiului, 2 sept.
1944, seara, aflată în arhiva familiei, acesta face
o meticuloasă analiză a împrejurărilor în care au
avut loc tratativele cu Rusia: „Când mă gândesc
că eu am căzut în două rânduri din Preşedenţia
de Consiliu, pentru că am stăruit să aranjez
raportul nostru cu U.R.S.S. definitiv. Prima dată
la Londra,  în 1920. Eram atacat că sunt
bolşevizant şi am fost demis, pe când aduceam
Basarabia. Ear sermanul Rege Ferdinand, în prima
audienţă după reântoarecere – de 4 ore, (…)
ascultând referatul meu, mi-a trădat causa, adecă
unul dintre argumentele cu cari l-au lucrat ca să
mă demită. Eu propusesem ca delegaţi din partea
noastră, pentru negocierile cu Ruşii, pe Inculeţ
şi pe D-rul. Lupu. Ar fi fost cei mai indicaţi din
partea noastră, pentru că treceau de bolşevizanţi.
Brătianu a ştiut să-l prindă pe Ferdinand la punctul
său nevralgic. Apoi – Dar Vaida, telegrama către
Cicerin ? – Ce e cu acea telegramă M.V. ?

Ai trimis-o fără aprobarea Regelui şi ai scris
că, România se va reclădi pe baze democratice.
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Da Maj. la oferta de pace a lui Cicerin am
spus că – după ce armata glorioasă a M.V. a
realisat Unirea, România doreşte bune raporturi
cu toţi vecinii, ca

să-şi întemeieze viitorul progres pe instituţii
democratice… Puteam să răspund altfel ? Ear din
partea M.V. (Majestăţii Voastre n.n.) aveam pline
puteri” etc.

Descriind audienţa sa la Regele Ferdinand,
după reântoarcerea de la Paris (v.scrisoare din
02.09.1944), Al. Vaida Voevod îl descrie pe
monarh ca fiind un personaj influenţat de cabalele
de palat („Sărmanul Rege Ferdinand”) care îi
ţintiseră „punctul său nevralgic”, fiind „lucrat”
de opoziţie şi cedând deşi îi declarase lui Iorga:
„Vaida e făcut pentru rolul pe care îl joacă în
Apus”.

Într-o altă telegramă (23.01.1920) din
arhiva V.V. Tilea se spune: „Eri, luni, Clemenceau
m-a primit amical, am insistat pentru ca unirea
Basarabiei să fie recunoscută, el m-a asigurat…”
Citez dintr-o depeşă adresată lui Ion Pelivan:
„Primit oferta de pace de le Cicerin 3 martie Stop
Tot astăzi primit nota Conferinţei prin care ne
comunică hotărârea că ni se recunoaşte
aparţinerea Basarabiei…” Aşa cum remarcă
Mihai Racoviţan: „Era un mare succes politic
pentru Vaida (…) Evenimentul din 3 martie 1920,
întreaga sa activitate în cadrul Delegaţiei
României la Conferinţa de Pace, alături de
participarea sa efectivă la procesul istoric din
toamna anului 1918, din Transilvania, îl înscriu
pe Dr. Vaida Voevod printre făuritorii României
Mari” (Mihai Racoviţan, rezumatul tezei de
doctorat – Alexandru Vaida Voevod şi Conferinţa
de Pace de la Paris (1919-1920), Univ. Babeş-
Bolyai, Cluj-Napoca, 1996, p.33).

Prizonierii din Siberia. Repatrierea

Deplângând soarta soldaţilor români sosiţi
din diverse părţi ale Imperiului, la Viena (cerând
înfiinţarea urgentă a unei misiuni a Crucii Roşii
Române!), Al. Vaida Voevod este de o insistenţă
realmente impresionantă atunci când pune
problema recuperării şi aducerii în ţară a
prizonierilor originari din Transilvania, „pierduţi”
în depărtările Siberiei.

O notă de la sfârşitul raportului din 27 iunie

1919 consemnează: „În Siberia avem cam 12-
13 mii de ardeleni, bănăţeni, ungureni (...) Cam
două mii de inşi au fost siliţi să plece la frontul
lui Colciac. Cei care s-au opus înrolării au fost
internaţi în tabere de prisonieri. Am primit
învoirea lui Brătianu de a negoţia cu japonezii
spre a-i repatria. Cheltuielile le vom achita cu
petrol”.

Dezolat de indolenţa birocraţilor din
Bucureşti, pentru a nu prelungi prea mult
negocierile cu baronul Kondo (reprezentantul
oamenilor de afaceri japonezi), Al. Vaida Voevod
izbucneşte cu exasperare: „Nu putem lăsa încă
o iarnă pe oamenii noştri în Siberia. Ne-au murit
destui, nu-i putem da pradă şi pe aceşti 10-12
mii foametei, epidemiilor şi bolşevicilor”. În faţa
amânărilor exasperante declară: „Sunt gata să
iau răspunderea înaintea prim-ministrului, a
Majestăţii Sale şi a oricărui for de drept. Astfel,
fără a mai pierde vremea cu scris şi întrebat pe
la Bucureşti – de unde şi aşa ştim că nici peste
un an nu vom primi răspuns – eu voi iscăli ofertul
şi contractul” (3.08.1919).

În 6 iulie 1919, notează: „Între asemenea
împrejurări ne mor mii de oameni. În Rusia aceiaşi
miserie (…) Ar trebui de urgenţă trimisă o comisie
de oficeri (…) şi o expositură a Crucii Roşii
Române în Rusia (…)”.

Tonul său devine adesea polemic, dar
raţional şi bine chibzuit: „În chestia repatrierei
voluntarilor noştrii din Siberia exoperează cum
să putem dispune de un credit de cel puţin 6-10
milioane. Transportul din Omsk până la Constanţa
va costa cel puţin 500-1000 franci (…) să intru
în tratative serioase, fie cu japonezii, fie cu
francezii (…) Banii tot nu se pot cruţa decât dacă
guvernul României Mari va fi destul de ticălos
ca să lase în gura morţii pe acei bravi cari s-au
luptat pentru înfăptuirea unităţii naţionale. Ce
ruşine ! „(09-10.09.1919). În fine, în data de 8
februarie 1920, îl anunţă pe Maniu: „Ciotor e pe
drum la Copenhaga pentru a discuta (cu
ambasadorul Rusiei – n.n.) repatrierea
prisonierilor noştri”.

Alexandru Vaida Voevod tratează direct cu
baronul Togo, coordonatorul transporturilor în
guvernul japonez, angajând pe proprie răspundere
transportul prizonierilor din Extremul Orient, spre
casă, plata urmând a se face cu petrol românesc.

 A recupera atâtea vieţi şi destine de foşti
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combatanţi în armata austro-ungară, dintr-o Rusie
care se zbătea în haosul anarhiei, era o misiune
deopotrivă dificilă şi primejdioasă. Trebuiau găsiţi
oamenii potrivţi, înzestraţi cu abilitate, curaj şi
patriotism. Alegerea lui Alexandru Vaida Voevod
s-a oprit asupra juristului Victor Cădere, fost
soldat pe frontul din Moldova şi Voicu Niţescu,
de asemenea specialist în drept: „Pentru aducerea
acasă de la Vladivostok, a voluntarilor ardeleni,
alegerea mea căzuse pe căpitanul de rezervă V.
Cădere. Îl cunoşteam şi personal dar mai mult îl
recomanda Memoriul său din timpul războiului”
(Memorii, vol. II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006,
p.33). Nu întâmplător în această împrejurare
Regina Maria intervenise personal,
recomandându-i lui Al. Vaida Voevod pe soţii
princiari – Marta şi George Valentin Bibescu, care
se oferiseră voluntari, din sinceră însufleţire
umană şi patriotică. Cântărind însă riscul şi
iscusinţa necesară, acestei primejdioase aventuri,
Alexandru Vaida Voevod rămâne neclintit în
hotărârea sa: „Am răspuns că sunt foarte
recunoscător, atât M. Sale Reginei cât şi perechii
Bibescu, pentru bunăvoinţă. Nu pot însă să-mi
schimb hotărârea (…) Dacă m-am decis să-l trimit
pe Cădere la Vladivostok, am fost determinat de
cunoaşterea şi aprecierea lui, ca potrivit; totodată,
având însă şi în vedere că are să îndeplinească
misiunea, ca slujbaş al Statului, în subordinea
mea. Ca atare, are să execute ordinele mele. Şi
cum aş putea da eu ordine perechii Bibescu,
acceptând ca aceştia să facă din amabilitate,
un serviciu statului?! Nu am cedat (…) Va fi
datoria lui Victor Cădere şi a lui Voicu Niţescu
de a descrie ce au avut de pătimit pentru munca
executată în mod strălucit, Analusis-ul lui
Niţescu din Iaşi la Vladivostok – în plină
revoluţie e numai în parte descries. Iar ceea ce
a prestat şi a suferit V. Cădere, făcându-şi
integral şi cinstit datoria, va trebui să fie relatat
de dânsul…” (idem. p.34).

De fapt, era vorba de o misiune pe timp
de război, secretă şi deopotrivă de front, pe un
teritoriu îndepărtat din Orientul Extrem, într-un
tărâm prea puţin cunoscut.

Rătăciţi în pustietăţile Siberiei, peste 10 mii
de prizonieri români erau la capătul speranţei
neştiind dacă ţara unită îşi va aminti de ei. Norocul
multora dintre aceştia a fost că un român
transilvănean, curajos şi cu suflet mare, îndrăznise

să semneze „contractul” care avea să-i aducă
acasă.

Provinciile istorice şi Unirea

Doi distinşi domni cu aer de epocă se
plimbau în preajma Pieţii De la Concorde în ziua
de 1 Mai 1919: premierul Ion. I. C. Brătianu şi
şeful misiunii ardelene din delegaţia română la
Conferinţa de Pace, Al. Vaida Voevod:

„- Bucovina ca Bucovina, ea nu a dorit
unitatea, a primit-o de silă”, spune Brătianu.

„- Noi, ardelenii, am lucrat pe cât am putut
pentru unitatea naţională”, replică Vaida
Voevod.

Opinia lui Brătianu e sintetizată astfel:
„Acum se ivesc curente separatiste (...) unde vom
ajunge în loc de a ne uni tot mai strâns vom lua
o direcţie spre autonomii şi spre separatism? (...)
Avea nădejdea că va putea pune temeliile
viitoarei dezvoltări şi unităţi sufleteşti a
neamului” (6.05.1919). Explicaţiile pe care Al.
Vaida Voevod le dă lui Maniu pornesc „de pe
timpul dacilor”.. . Constată că o  anume
„conştiinţă autonomistă a fost dezvoltată şi în
sânul poporului românesc (...) Ea nu va putea fi
înlăturată din instinctul nostru în mod brusc. Pe
încetul, ţinând seamă de aceste stări faptice se
va putea închega unitatea sufletească”. Ceea ce
propune şi se pare că el era în consens cu
majoritatea oamenilor politici români din
Transilvania, era „Împărţirea întregului nostru
teritoriu în 4-6 provincii”, cu parlamente alese
prin sufragiu universal, în fruntea provinciilor se
preconiza existenţa unui guvernator, „în
parlamentul Regatului s-ar trimite de fiecare
parlament provincial o cotă parte de deputaţi”.
Modelul federal îl considera doar o etapă
pragmatică spre realizarea unei unităţi structurale
a statului şi a naţiunii. La 9 octombrie 1919, acum
în calitate de „prezident al delegaţiei” propune
menţinerea Consiliului Diligent în Transilvania „şi
după Constituantă” până ce „unificarea
instituţiilor şi a culturei, sentimentelor, limbei
nu va fi desăvârşită măcar în parte”. Departe
însă de Al. Vaida Voevod ideea separatistă!

Privitor la fenomenele de fracţionare, de
rupere a întregului, vizibile în ţările vecine
exclamă: „Griji pentru Dumnezeu! Ne ameninţă
peste o jumătate de an aceeaşi desbinare care îi
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roade pe yugoslavi şi pe cehoslovaci dacă nu
vom reserva un drept oarecare destul de larg
pentru perioada de transiţie a provinciilor nou
alipite” (8.02.1920). Nu a prea fost timp pentru
„transiţie”. România unită avea încă destui
vrăjmaşi interni şi externi. Exista şi spectrul unei
posibile anarhii. La 28 noiembrie 1919, Al. Vaida
Voevod a fost ales Preşedinte al Adunării
Deputaţilor României Mari. În răstimpul cât a
fost premier al delegaţiei române la Conferinţa
de Pace, el a semnat cele dintâi dintre
documentele care constituiau recunoaşterea
internaţională a României moderne reînviate sub
semnul Unirii.

Nici după trecerea anilor, după anume
împrejurări care l-ar fi putut marca profund,
Vaida-Voevod, un caracter puternic şi franc peste
măsură, nu numai că nu păstra în sinea sa vre-o
râcă sau amărăciune, privind în urmă silueta unui
Brătianu monumental. S-ar putea să fie o nobilă
simţire a celui care, continuându-l pe înaintaş,
obţinuse la Paris-Versailles, o Românie cu
adevărat Mare.

Dacă e ceva care îi aproprie şi îi aseamănă
întrutotul pe aceşti mari bărbaţi de stat, aparent

duri, adevărate efigii solemne, de bronz –
răspunsul e: Neamul Românesc şi Ţara. Mai ales
când simbol al Neamului Românesc şi al Ţării e
Avram Iancu.

„Îţi mulţumesc deosebit pentru scrisoarea
ta lungă – îi răspunde în 12 iunie 1919 lui Mihai
Popovici – Am mers cu ea la Brătianu şi i-am
cetit-o întreagă (...) Când am ajuns la

cuvintele, că mormântul Iancului era păzit
de doi foşti legionari de ai lui, moşnegi de câte
90 de ani, - mi s-a oprit vocea. Am înghiţit ce am
înghiţit, dar nu voia să-mi succeadă să-mi

stăpânesc emoţia. Eram singuri cu
Brătianu. M-am uitat la el, ochii mi se umpluseră
de lacrimi, şi am zis: trebuie să aştept, m-am prea
emoţionat... Să mă scuzaţi. El atunci, ridicându-
se de pe scaun: dar cum să nu fii emoţionat, cum
să nu plângă omul... şi a izbucnit într-un plâns
cu hohot, şi am plâns amândoi până ce ne-am
uşurat”.

Ce ar mai fi de spus?... Atunci când Al.
Vaida-Voevod şi Ion I. C. Brătianu, plânseră „în
hohot”, cu lacrimi adevărate, sub icoana
Iancului!?

MIRCEA VAIDA-VOEVOD



25

Cititorul se va aştepta să vorbesc aici
despre teza de doctorat al lui Elie Cristea, din
1895, susţinută la Budapesta, în limba
maghiară, îndrumător fiind Pr. Nicolae Ivan,
publicată sub titlul Eminescu és müvei.
Tanulmány az újabb román irodalom köréből
(SZAMOSUJVÁRTT, Todorán Endre
„Aurora” könyvnyomdája, 1895), semnată
Cristea Illés. Ironia face că acest studiu a fost
tradus şi publicat în româneşte abia în anul
2000: Eminescu, viaţa şi opera. Studiu asupra
unei creaţii mai noi din literatura română
(Miercurea Ciuc, Editura Tipographic, ediţie
îngrijită de Ilie Şandru). Anterior, doar Elena
Stan, Gh. Bulgăr şi, mai ales, mitropolitul
Antonie Plămădeală (Pagini dintr-o arhivă
inedită, Bucureşti, Editura Minerva, 1984) au
semnalat importanţa pentru eminescologie a
cărţii Patriarhului Miron Cristea, adevărată
replică indirectă venită din Ardeal la adresa
ineptului „studiu critic” al canonicului blăjean
Al. Grama (Mihail Eminescu. Studiu critic,
Blaj, 1891). Grama a fost atât de înverşunat
împotriva lui Titu Maiorescu şi a „Junimii”,
încât şi-a revărsat idiosincrasiile asupra lui
Eminescu, deşi, ca intelect şi cultură, nu era
lipsit de potenţial. Aşa se explică faptul că între
acuzele imaginare ale încrâncenatului erau lipsa

EMINESCU ŞI PATRIARHUL MARII UNIRI

patriotismului la Eminescu şi „ateismul”. Încă
Antonie Plămădeală a înţeles că tocmai aceste
etichetări iresponsabile au fost spulberate de
tânărul Ilie Cristea. Într-o scrisoare către Geo
Bogza, din anii ’80, Antonie Plămădeală
formula paradoxal/răsturnat relaţia dintre
profunda spiritualitate eminesciană şi viitorul
patriarh al României: „cine crede în Eminescu
crede şi în Dumnezeu”. (Fireşte, ilustrul
mitropolit făcea aluzie la improbabilul „ateism”
al lui Geo Bogza!). Elie Cristea are această
intuiţie esenţială şi, cu toate că cercetarea
întreprinsă de el pare azi depăşită, ca informare
şi problematică, el este adevăratul întemeietor
al eminescologiei (alături de Titu Maiorescu).
Formulează deja judecăţi fundamentale. Între
altele, puţini ştiu că sintagma celebră
„luceafărul poeziei româneşti” o datorăm cărţii
sale. Voi mai reaminti alte două aprecieri.
Despre Doină: „Exista oare în toată creaţia
pământească o poezie care să se întipărească
în sufletul fiecărui român ca Doina? Pot să
afirm cu tărie că nu”1. Despre articolele din
„Timpul”: „Sunt cele mai frumoase dintre câte
au apărut în coloanele acestui ziar. Sunt articole
energice, curate, din care lipsesc neologismele
şi străinismele”2.

Dar viitorul patriarh decriptează cu mult
mai mult, nerestrângându-se la formularea unor
asemenea judecăţi, dovedind profunda influenţă
lucrătoare, de arheu, a geniului eminescian,
jertfă a anului 1883, când ardelenii descinşi în
vechiul regat visau la întregirea cu patria-mamă,
adunaţi în Societatea secretă „Carpaţii”, clădită,
simbolic, pe 24 ianuarie 1882, ca semn de
continuare nu a „Micii Uniri”, cum le place
unora să spună, ci a Unirii Fundament al Marii
Uniri (Ioan-Aurel Pop). Pe 5 iunie 1883,
Eminescu a citit devastatoarea Doină care se
încheia, ghilotinar, cu o celulă cretică
(monosilabică, Şi) urmată de cel mai amplu
picior metric suportat de ritmica limbii române,
cel septasilabic, numit de specialişti
antehipermesomacru (Adrian Voica):
spânzurătorile, vers teribil, anticipat de un peon
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III şi un dactil, toate aceste patru celule ritmice
de un dinamism strivitor:

Îndrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!
Eminescu aduna în Doină întreaga istorie

a românilor, proiecţie stranie a Daciei Mari
(încapsulată şi în bolgia Rugăciunii unui dac),
De la Nistru pân’ la Tisa, gândită, prin el, de
Societatea „Carpaţii” şi purtată în inimă încă
din anii 1869-1871, culminând, atunci, cu
Serbarea de la Putna, pornită în cinstea aceluiaşi
Ştefan cel Mare, ani în care s-a pus foarte rău
mai ale cu autorităţile din Pesta, când în
„Federaţiunea” lui Alexandru Roman şi Ion
Poruţiu apăreau trei articole incendiare (1870,
semnate Varro): Să facem un Congres, În unire
e tăria şi Echilibrul, toate ducându-l la un
proces de presă din care a scăpat ca prin miracol
de întemniţare. Nu şi celălalt geniu, Ciprian
Porumbescu, stins din viaţa-i scurtă la 6 iunie
1883, tulburător, chiar a doua zi după ce
Eminescu dăruia prietenilor junimişti Doină,
la 5 iunie 1883.

De remarcat că Elie Cristea întâmpina
poezia eminesciană, încă din titlu, sub semnul
noutăţii/modernităţii, dedicându-i o teză de
doctorat tocmai în centrul spiritual al Ungariei
care-l prigonise pe jurnalist. Scopul era să arate,
în spiritul Şcolii Ardelene, că românii dau
umanităţii europene genii de talia lui Eminescu,
încât umilirea şi nedreptăţirea istorică a
poporului său era profund eronată. Tânărul
Cristea era cel dintâi care confirma şi urma
profeţia lui Titu Maiorescu din finalul studiului
Eminescu şi poeziile lui (1889): „Acesta a fost
Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate
omeneşte prevedea, literatura poetică română
va începe secolul al 20-lea sub auspiciile
geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-
a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă
înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare
pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului
cugetării româneşti.”3 Cu deosebirea că în Elie
Cristea profeţia se va extinde atoatecuprinzător
şi în propriul destin care se va confunda cu
istoria întregii naţiuni mergătoare către
împlinirea visului genuin de secole, al Marii
Uniri. Această imagine se conturează cu o

elocventă acurateţe documentară şi ideatică într-
o recentă carte: Ierarhul Miron Cristea:
Patriarhul Marii Uniri (Bucureşti, Editura
BASILICA, 2018, cu un Cuvânt înainte semnat
de † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române). Preafericitul Părinte Daniel
sintetizează astfel locul inconfundabil din
istoria Bisericii noastre: „Ardelean, născut la
Topliţa, în 18 iulie 1868, primind la Botez
numele Ilie, având o cultură teologică,
filologică şi filosofică solidă, dobândită în ţară
şi străinătate, primul Patriarh al României,
Miron Cristea, s-a impus în istoria Ţării şi a
Bisericii noastre prin trei calităţi remarcabile:
mare luptător pentru libertatea şi demnitatea
românilor transilvăneni şi pentru unitatea
poporului român, bun organizator al vieţii
bisericeşti şi promotor al demnităţii Bisericii
Ortodoxe Române pe plan internaţional.” (p.
5). Urmează argumentarea de rigoare, atât în
cuvântul prefaţatorului, cât şi în cele 22 de studii
şi evocări semnate de R. Cândea, pr. D. Furtună,
protos. Teofil Ionescu, pr. Vladimir
Burjacovschi, George Plastra, Constantin C.
Stoicescu, S. Simeonov, Alexandru Lapedatu,
G. Ţiţeica, Sebastian Stanca, Gr. Grecescu-
Muscel, pr. Gheorghe Cotoşman, pr.
Haralambie Rovenţa, D. Georgescu, pr. Victor
Popescu, † Emilian Târgovişteanul, Al. Vaida-
Voievod, Pamfil Şeicaru, † Nicolae,
Mitropolitul Banatului, Constantin Brătescu,
Virgiliu Z. Teodorescu şi pr. Grigore N.
Popescu.

Din toate aceste studii şi evocări, rezultă,
fără urmă de tăgadă, rolul de prim-plan al
Bisericii Ortodoxe Române în nutrirea unităţii
spirituale şi lingvistice a tuturor provinciilor
româneşti, fără de care Marea Unire geopolitică
n-ar fi fost posibilă. Patriarhul Miron Cristea a
înglobat, cu asupra de măsură, toate aceste
dimensiuni. La plecarea patriarhului, survenită
în 1939, Pamfil Şeicaru, îl evoca astfel pe acest
mag al unităţii româneşti: „Avea în ţinuta lui o
firească aristocraţie, în gesturi o eleganţă de
senior, unea o blândeţe a privirii cu o severă
energie a gândului. Era un nobil exemplar de
autenticitate românească: pietatea noastră ar
putea să urmărească în străfunduri de veacuri
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filiaţia acestui prinţ al Bisericii, sortit să
însemne în istoria noastră naţională un nume
de hotar. (…) Poate a fost cel mai armonios
destin: să-ţi fie dat să trăieşti de la 50 la 70 de
ani visele tinereţii în ceea ce au avut ele mai
îndrăzneţ, mai fascinant. Copilul de ţăran din
Carpaţii transilvani, studentul dominat de
imaginea unei patrii libere de la Nistru până la
Tisa (s.n.) să ajungă patriarhul României Mari
şi să păstorească timp de douăzeci de ani.// A
adus în viaţa sufletească a naţiunii cel mai curat
gând de unitate, a fost ardeleanul cel mai
refractar singularizărilor provinciale. A gândit
unitar, s-a socotit fiu din totdeauna al unei
Românii Mari ce a existat în sensibilitatea
naţională înainte de a fi fost o realitate
geografică. Armonia lui interioară se exterioriza
în acele neuitate cadenţe ale celei mai frumoase
grăiri româneşti.” (p. 129-130). Nu întâmplător,
precizează Pamfil Şeicaru, i-a fost dat să fie
primul dintre emisarii veniţi la Bucureşti (alături
de Vasile Goldiş, Iuliu Hossu, Al. Vaida-
Voievod şi Caius Brediceanu), aducând regelui
Ferdinand I Actul Unirii din „acea memorabilă
zi de 1 Decembrie 1918” înveşnicită la Alba
Iulia.

Cititorul poate observa că am subliniat
sintagma de la Nistru până la Tisa, celebrul
vers eminescian din debutul Doinei. Asta îmi
spune că Pamfil Şeicaru a înţeles că
intertextualitatea eminesciană la care a apelat
şi care susţine acest princiar portret al
patriarhului ascunde, în străfundurile lui,
dramatismul unei întregi istorii. Filiaţia aceasta
nu este ea începută chiar din teza de doctorat,
cu singularizarea între capodoperele
eminesciene a Doinei? Ne amintim de
uimitoarea apreciere a Mitropolitului Antonie
Plămădeală: „cine crede în Eminescu crede şi
în Dumnezeu”. E aici un Eminescu, arheu al
geniului românesc, de care a fost pătruns şi
tânărul Elie Cristea, iar odată cu el istoria
modernă a Bisericii Ortodoxe Române. Faptul
a fost înţeles şi de alt semnatar din volumul
comentat, pr. D. Furtună4, autor al eseului Mihai
Eminescu şi Patriarhul Miron, grăitor spre a
decripta identificarea ierarhului cu creştinismul
şi cu destinul istoric al neamului românesc.

Antologatorii cărţii nu au greşit punând textul
imediat după cea mai consistentă/densă
radiografie a personalităţii lui Miron Cristea,
semnată de R. Cândea (p. 12-30). Eseul
preotului D. Furtună datează din 1938 şi a fost
publicat întâia oară în revista „Biserica
Ortodoxă Română” (an LVI, nr. 9-10, p. 653-
657). Iată cum îşi începea discursul critic pr.
Dumitru Furtună: „Este patriarh al vârstei, este
patriarh al credinţei, este patriarh al vremii
vremuite, este patriarh al sufletului inspirat de
la întreaga vigoare a neamului românesc şi de
la geniul naţional. Mihai Eminescu, acela care
a rostit cuvintele că Biserica Ortodoxă Română
este «maica poporului român»” (p. 31). Două
poezii, consideră pr. Dumitru Furtună, au
călăuzit idealul naţional al tânărului Elie
Cristea, Doină şi Ce-ţi doresc eu ţie, Dulce
Românie: „Nu putea găsi o îndrumare mai
potrivită pentru lunga cale anevoioasă, dar plină
de roade şi de izbânzi, pe care a purces.” (p.
33). Cele două poeme acopereau adolescenţa
(1867) şi clipa jertfirii sale (1883). Pr. Dumitru
Furtună ne reaminteşte că la moartea lui
Eminescu (1889), Elie Cristea împlinea 21 de
ani, pentru ca, la scurt timp, să-i închine teza
de doctorat în care putem „recunoaşte
documentar toate legăturile spirituale dintre
autor şi cel mai mare poet al românilor./ Ce
profetică legătură, cu adevărat minunată!” Acest
ultim enunţ exclamativ condensează arheitatea
eminesciană lucrătoare în cel care sintetiza
devenirea patriarhică a Bisericii Ortodoxe
Române, încununată cu înaltul destin geopolitic
al Ţării de la 1 Decembrie 1918, confirmat prin
patriarhatul din 1925. Putem spune că
Eminescu a coagulat în sine maica spirituală a
neamului românesc, eminescianizând Biserica
prin Miron Cristea (dar nu numai). Autorul
surprinde acest proces în patru momente: „I.
Unificarea într-o singură Biserică Autocefală,
în care toţi mitropoliţii şi episcopii din România
Mare recunosc autoritatea supremă a Sfântului
Sinod (30 decembrie 1919)./ II. Înfiinţarea de
noi episcopii (a Clujului, a Oradei, a Constanţei,
a Bălţilor, a Cetăţii Albe, a Armatei, a
Maramureşului, a Americii (10 martie 1923),
de noi seminarii (Dorohoi – 1 iulie 1923) şi
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înfiinţarea Facultăţii de Teologie de la Iaşi
(1926) cu sediul la Chişinău./ III. Ridicarea
scaunului arhiepiscopal al Ungrovlahiei la
rangul de scaun patriarhal. În februarie 1925,
titularul acestui scaun, Miron Cristea, devine
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române./ IV. În
sfârşit, cel de al patrulea moment de mare
valoare este opera de organizare a Bisericii
Ortodoxe Române, încununată prin Legea şi
Statutul din mai 1925.” (p. 33-34).

Momentul astral, accentuează pr. Dumitru
Furtună, cel al înălţării Bisericii Ortodoxe
Române la rangul de Patriarhie, a fost gândit şi
profetizat, între oamenii noştri de cultură,
„numai de Eminescu” (p. 34). E un capitol al
culturii româneşti care ne lipseşte, spunea în
acel an 1938 pr. Dumitru Furtună: Eminescu şi
Ortodoxia. Lipsea, dar piatra unghiulară deja
era pusă prin acest preot extraordinar. Nimeni
ca el n-a mai înţeles legătura profetică dintre
Eminescu şi Biserica Ortodoxă Română, deşi,
până azi, s-au scris destule texte despre
creştinismul eminescian, negat atât de vehement
de către alţii, contaminaţi de mistica
raţionalismului secular de tip cartezian şi
iluminist. Şi de luat aminte: „Eminescu vorbeşte
cu respect şi tolerant despre catolicism, ca şi
despre toate religiile lumii, din toate veacurile,
dar să nu uităm un lucru esenţial: cu câtă vigoare
protestează împotriva ridicării unei catedrale
catolice în Bucureşti şi cât de credincios
rămâne, în scrisul său, Ortodoxiei noastre
naţionale!” (Ibidem). Altminteri, protestul la
care face aluzie autorul s-a petrecut tot în
preajma trimiterii poetului, în cămaşa de forţă,
la sanatoriul lui Alexandru Şuţu. Acest protest
o înverşunase nu numai pe Catinca Slavici, o
fanatică maghiară catolică. Sunt voci care
argumentează că faimosul bileţel trimis lui
Maiorescu, în dimineaţa zilei de 28 iunie 1883,
prin care anunţa „nebunia” poetului, cerând
imperativ descotorosirea de el, avea şi o
conotaţie de partizanat confesional. Tot în
preajma zilei nefaste, Eminescu prefaţase şi
publicase în „Timpul” raportul episcopului
Melchisedec Ştefănescu privitor la înfiinţarea
episcopiei catolice în capitală.

În sprijinul arguţiei sale, pr. Dumitru
Furtună invocă un text din mss. 2263, f. 42,
publicat de D. Murăraşu sub titlul simbolic de
Noua Romă, în care poetul consemna: „A se
convinge turcii că imperiul trebuie reîntinerit
prin introducerea limbilor naţionale în Biserică
şi prin trezirea patriotismului local, excitat şi
împotriva ruşilor şi împotriva austriecilor.
Grecii trebuie eliminaţi cu totul din guvernarea
Bisericii române şi substituiţi prin arabi în
Orient, prin români în Europa. Odată un
patriarh român, el va numi episcopi români în
ţinuturile locuite de ei, episcopi albanezi unde
ţările sunt locuite de albanezi. Patriarhii vor
înfiinţa la Constantinopol o Academie de limbi
orientale. […] La Agura, mănăstire română, la
Ierusalim, strană română.” „A treia Romă”,
atrăgea atenţia Eminescu, nu trebuia să fie
acaparată de Rusia, ci încredinţată moştenirii
ortodoxe româneşti, vocea creştină cea mai
importantă din Balcanii preluători ai simfoniei
bizantine. Pentru asta, Biserica românească
trebuia să devină centru patriarhal, capabil să
producă renaşterea civilizaţiei creştine în
Răsăritul Europei. Din acest măreţ vis al lui
Eminescu şi-a nutrit destinul tânărul Elie
Cristea: „Biserica noastră strămoşească
ortodoxă a devenit cheagul întregii Ortodoxii,
iar patriarhul nostru s-a făcut stegarul acesteia.
La hirotonisirea ca arhiereu, la Caransebeş, şi-
a dorit ca fiii duhovniceşti să-l urmeze, «cum
urmează roiul de albine matca». Aşa l-au urmat,
aşa îl urmează, căci gândul este sfânt şi sarcina
profetică. Mulţimile uriaşe din visurile lui
Eminescu vin în valuri şi preamăresc cele patru
momente hotărâtoare, patru puncte de hotar în
ceea ce priveşte Biserica străbunilor noştri,
Biserică la care a gândit Eminescu şi s-a inspirat
de la ea, aşa cum Patriarhul Miron s-a inspirat
din simţirea lui Eminescu./ Geniul naţional a
lucrat şi într-o parte şi în alta.” (p. 35). Şi faptul
s-a întâmplat „Căci tânărul teolog şi om de cultură
de atunci, în vârstă de numai 21 de ani, a stat strajă
neadormită, de o cuminţenie neîntrecută, cu
adevărat bisericească, în sprijinul realizării
programului celei mai cuprinzătoare minţi
româneşti: Eminescu.” (p. 36).



29

Astăzi, când ne prefacem că sărbătorim
Centenarul Marii Uniri, pe când, în realitate,
mărim la proporţii apocaliptice ceea ce tot
Eminescu a numit golul etnic5 dintre români
(concept preluat de Emil Cioran prin sintagma
neantul valah), neant creat de discordie şi ură
între false partide şi grupuri de interese, speranţa
rămâne tot la Biserica Ortodoxă Română şi la
eminescianismul ei profund. Nu întâmplător
Biserica, dar şi Eminescu, au acum atâţia
duşmani, „dăştepţi” secularizaţi sub doctrina
neomarxistă a „corectitudinii politice”.
Patriarhii care i-au urmat lui Miron Cristea:
Nicodim Munteanu (1939-1948), Justinian
Marina (1948-1977), Iustin Moisescu (1977-
1986), Teoctist Arăpaşu (1986-2007), iar astăzi,
Preafericitul Părinte Daniel Ciobotea, toţi au
trecut prin vremuri cel mai adesea ostile, ducând
mai departe eminescianismul de fond al
Bisericii noastre. I-a revenit Preafericirii Sale
plinirea celeilalte profeţii eminesciene (la care
şi Miron Cristea s-a gândit între 1925-1929,
reuşind doar să stabilească locurile construirii,
între care şi terenul din Dealul Mihai Vodă).
Este vorba despre visul formulat de poet în
1878, în urma jertfelor ostaşilor români pe
frontul Războiului de Independenţă: anume
ideea construirii Catedralei Mântuirii
Neamului.  Vrednicul de pomenire Patriarh
Teoctist a repus problema, reuşind să obţină
terenul de 11 hectare, pe Dealul Arsenalului,
dar misiunea cea mai grea va fi dusă la capăt
de Preafericitul Daniel. Sfinţirea altarului
Catedralei pe 25 noiembrie 2018 va însemna
cea mai cuprinzătoare şi mai înaltă cinstire a
jertfelor româneşti din Războiul Întregirii
Neamului şi cel mai însemnat eveniment istoric
din anul Centenarului Marii Uniri. Iată cum
istoria modernă a Bisericii Ortodoxe Române
a fost marcată de fondul ontologic eminescian,
ca şi un întreg ev de cultură majoră. Din păcate,
politicienii români, cu unele excepţii, au rămas
orbi în faţa moştenirii lăsate de Eminescu, de
unde şi incapacitatea de a conserva şi întări
statul românesc în faţa prădătorilor etnici din
vecinătate.

THEODOR CODREANU

Note

1 Astăzi, când detractorii lui Eminescu
(îndoctrinaţi political correctness) sunt atât de
înverşunaţi contra acestei capodopere (citită la
Junimea, pe 5 iunie 1883, unde a produs o
impresie extraordinară), comentatori oneşti de
felul lui Niculae Ionel, descoperă saltul
vizionar-estetic realizat de poet comparativ cu
doina tradiţională, care era centrată pe elegiac.
Încă Hasdeu (iar după el, Delavrancea) va
sesiza că Eminescu „scoate hotărât doina, din
zona elegiei, relevându-i virtuţile stenice,
virile”, făcând transcenderea de la doina de
formulă alecsandriniană, cum e De-aş avea...,
la doina incendiară a „purtătorului de cruce”,
de o rară vigoare existenţială, devenind o doină
a tuturor doinelor româneşti. (Vezi Niculae
Ionel, O doină a doinelor noastre, în „Litere”,
Târgovişte, an XIX, nr. 9/222, septembrie 2018,
p. 53-56).

2 Vezi şi Alexandru Briciu, Miron Cristea,
un patriarh eminescolog, în „Lumina de
duminică”, 16 ianuarie 2015.

3 Titu Maiorescu, Opere, II,  ediţie, note,
comentarii, variante, indice de Georgeta
Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, note
şi comentarii de Alexandru George şi Al.
Săndulescu, Bucureşti,  Editura Minerva, 1984,
seria „Scriitori români”, p. 108.

4 Preotul Dumitru Furtună (1890-1965)
a fost un dotat teolog, istoric, publicist şi
folclorist român, una dintre cărţile sale, Izvodiri
din bătrâni (1912, 1947), fiind premiată de
Academia Română.

5 Despre teoria eminesciană a golului
etnic, a se vedea Theodor Codreanu, Modelul
ontologic eminescian, Galaţi, Editura Porto-
Franco, 1992, p. 83-109.
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„Fraţilor,

Ceasul plinirii vremii este acesta, când
Dumnezeu Atotputernicul rosteşte, prin poporul
său credincios dreptatea Sa însetată de veacuri.

Astăzi,  prin hotărârea noastră, se
înfăptuieşte România Mare, una şi nedespărţită,
rostind fericiţi, toţi românii de pe aceste plaiuri:
Ne unim pe veci cu Ţara-Mamă, România.

Vă reamintiţi când, prin sutele de
spitaluri, în zilele de întunerec vă vesteam: Va
învinge dreptatea!

(Întreruperi entuziaste: Te cunoaştem,
Sfinţia Ta!)

Vă arătam că vine ceasul când toţi
făcătorii nedreptăţii vor plânge cu lacrimi de
sânge în ziua bucuriei noastre.

A biruit Dreptatea.
Acesta-i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi

al răsplătirii lui, pentru suferinţele veacurilor
purtate de un neam, cu credinţa în Dumnezeu
şi cu nădejdea în dreptatea Lui.

Suferinţele veacurilor se îmbracă în
lumină, cum revarsă în clipa aceasta soarele
asupra noastră lumina sa, cu binecuvântare (în
acel moment soarele ieşea de sub norii care
acopereau până atunci întreg orizontul,
mulţimea  erupând într-un entuziasm
înflăcărat).

Cuvintele Domnului se plinesc şi aici,
întru plinirea dreptăţii dumnezeieşti: «Mulţi au
dorit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut, şi să
audă ce auziţi voi si n-au auzit. Ochii voştri
sunt fericiţi că văd şi urechile voastre fericite
că aud!»

Văd ziua întregirii neamului şi aud bună
vestirea dreptăţii lui Dumnezeu.

Ascultaţi, români fericiţi, buna vestirea
unirii noastre pe veci cu Ţara-mamă: România.

La lumina celor expuse până aici, din
încredinţarea şi în numele Marelui Sfat al
Naţiunii Române din Ungaria, Banat şi
Transilvania, rog Mărita Adunare Naţională să
binevoiască a primi şi a enunţa ca ale sale
următoarele hotărâri:

DISCURSUL EPISCOPULUI GRECO-CATOLIC
IULIU HOSSU LA ALBA-IULIA, LA 1 DECEMBRIE 1918

I. Adunarea Naţională a  tuturor românilor
din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească
adunaţi prin reprezentantanţii îndreptăţiţi la
Alba Iulia în 1 Decembrie 1918, decretează
unirea a celor români şi a tuturor teritoriilor
locuite de dânşii cu România.

(Aplauze frenetice: Trăiască România
Mare! Lumea se scoala în picioare, mâinile se
ridică. Este ora 12 punct).

Adunarea Naţională proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg
Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi
Dunăre.

(Voci: Traiască! Aclamaţii, aprobări).
II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor

sus indicate autonomie provizorie până la
întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului
universal.

III. În legătură cu aceasta, ca principii
fundamentale la alcătuirea noului stat român,
Adunarea Naţională proclamă următoarele:

1. Deplina libertate naţională pentru toate
popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va
instrui, administra şi judeca în limba sa proprie
prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va
primi drept de reprezentare în corpurile
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legiuitoare şi la guvernarea ţării, în proporţie
cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

2. Egala îndreptăţire şi deplina libertate
autonomă confesională pentru toate
confesiunile din stat.

3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim
curat democratic pe toate terenurile vieţii
publice. Votul obştesc, direct, egal, secret pe
comune, în mod proporţional, pentru ambele
sexe, în vârstă de 21 ani, la reprezentarea în
comune, judeţe ori parlament.

(Voci: Traiască femeile! Traiască!
Aclamaţii, femeile flutură batistele).

4. Desăvârşita libertate de presă, asociere
şi întrunire; libera propagandă a tuturor
gândurilor omeneşti.

5. Reforma agrară radicală. Se va face
conscrierea tuturor proprietarilor mari. În baza
acestei conscrieri, desfiinţând cu fidelitate
comisele în temeiul dreptului de a micşora după
trebuinţă latifundiile, i se va da posibilitatea
ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător,
păşune, pădure) cel puţin atât, cât să o poată
munci el cu familia lui. Principiul conducător
al acestei politici agrare este pe de o parte
promovarea nivelării sociale, pe de altă parte
potenţarea producţiei.

6. Muncitorimii industriale i se asigură
aceleaşi drepturi şi avantajii care sunt legiferate
în cele mai avansate state industriale din apus.

IV. Adunarea Naţionala dă expresie
dorinţei sale ca congresul de pace să
înfăptuiască Comunitatea Naţiunilor Libere în
aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie
asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici
deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul
ca mijloc de reglementare a raporturilor
internaţionale.

V. Românii adunaţi în această Adunare
naţională salută pe fraţii lor din Bucovina,
scăpaţi de jugul monarhiei Austro-Ungare şi
uniţi cu Ţara-mamă,România.

VI. Adunarea Natională salută cu iubire
şi entuziasm liberarea naţiunilor subjugate până
aici în monarhia Austro-Ungară, anume
naţiunile: cehoslovacă, austro-germană,
jugoslavă, polonă şi ruteană, şi hotărăşte ca
acest salut al său să se aducă la cunoştinţa
tuturor acestor naţiuni.

VII. Adunarea Natională cu smerenie se
închină înaintea memoriei acelor bravi români
care, în acest război şi-au vărsat sângele pentru
înfăptuirea idealului nostru, murind pentru
libertatea şi unitatea naţiunii române.

VIII. Adunarea Natională dă expresie
mulţumirii şi admiraţiei sale faţă de Puterile
Aliate care, prin strălucitele lupte purtate cu
cerbicie împotriva unui duşman pregătit de
multe decenii pentru război, au scăpat civilizaţia
din ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a
afacerilor naţiunii române din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească, Adunarea Naţională
hotăreşte instituirea unui Mare Stat Naţional
Român, care va avea toată îndreptaţirea să
reprezinte naţiunea română oricând şi
pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să
ia toate dispoziţiile pe care le va afla necesare
în interesul naţiunii.

Fericit am vestit hotărârea judecăţii lui
Dumnezeu prin reprezentanţii a toată suflarea
românească, fericiţi voi, care aţi pecetluit pe
veci Unirea cu Ţara-mamă.

O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie:
şi eu am fost la Alba Iulia!

Fiii fiilor voştri vor chezăşui puternic şi
fericiţi, rostind: şi părinţii noştri au fost la Alba
Iulia!

Voi sunteţi marea armată a sufletelor
alese, a neamului nostru.

De acum, o Românie Mare, întemeiată
pe dreptatea lui Dumnezeu şi pe credinţa
poporului Său.

Cântarea noastră de biruinţă să fie
cântarea neamului pe calea lungă şi grea a
veacurilor: «Dreptatea Ta, Doamne, e dreptate
în veac şi cuvântul Tău adevărul».

Dreptate şi adevăr la temelia României
întregite.

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu.
Pe pământ pace.
Ziua Învierii să ne luminăm popoare.
Traiască România Mare, una şi în veci

nedespărţită. Amin!”

IULIU HOSSU
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Cine au fost primii în Ardeal? Românii sau
ungurii? Iată o problemă, o dispută, o controversă
istorică, veche, antică şi de demult, dar care este şi
devine tot mai actuală în acest an istoric, când ne
pregătim să sărbătorim Centenarul Marii Uniri. Un
document istoric, arheologic extraordinar,
descoperit la Alba Iulia, vine să aducă noi dovezi
concludente pe această temă şi să demonstreze, să
confirme că, de fapt, românii din Transilvania şi
mai ales cei de pe meleagurile Albei au locuit şi au
trăit aici ca popor creştin de rit răsăritean, bizantin,
organizat şi bine dezvoltat, având o episcopie şi un
episcop, pe Sfântul Ierotei, pe care, la 11 aprilie
2000, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol îl
canoniza, trecându-l în rândul sfinţilor. Tomusul de
canonizare zicea: „Decretăm în Sinod, hotărâm şi
ordonăm în Duhul Sfânt ca de acum înainte şi până
în veac, veşnicul de pomenire ierarh Hierotheus să
fie numit în cetatea cuvioşilor şi sfinţilor bisericii,
cinstit fiind de către credincioşi şi aducându-i-se
cântări de laudă în fiecare an, în a 20-a zi a lunii
august”. Ce merite o fi avut un asemenea episcop
de a fost canonizat şi trecut în rândul sfinţilor?

Meritul său a fost acela că a adus la legea
creştină pe mulţi bărbaţi din rătăcirea păgână în
biserica lui de la Alba Iulia, descoperită în urma
unor cercetări arheologice efectuate pe platoul din
faţa Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail”,
la circa 24 metri vest faţă de lăcaşul de cult.
Cercetările efectuate de arheologul expert dr.
Daniela Marcu Istrate, din Braşov, s-au desfăşurat
în perioada 1 aprilie 2011 – 2 septembrie 2011 şi
au dus la descoperirea unei biserici în formă de
cruce greacă înscrisă, datată în secolul al X-lea,
mai precis la mijlocul secolului al X-lea, în jurul
anului 953, când călugărul Ierotei s-a dus la
Constantinopol împreună cu un conducător local,
Iuliu cel Bătrân, căruia împăratul Constantin
Porfirogenetul i-a acordat titlul de onoare de
„Patricius”, iar călugărul Ierotei a fost hirotonit ca
episcop al acestor meleaguri. Aici, în această
biserică, au fost creştinaţi şi primii maghiari, ştiut
fiind că ungurii, în prima fază, au îmbrăţişat
creştinismul sub formă bizantin-răsăriteană, ca şi
românii, şi abia după anul 973 au intrat în Ungaria

şi primii misionari latini, astfel că, treptat, numele,
faptele şi amintirea lui Ierotei au fost date uitării,
iar mai târziu de aici au dispărut şi creştinii greci.

 Cert este un lucru, şi acest adevăr a fost rostit
cu mult curaj de acad. Răzvan Theodorescu,
preşedintele Secţiei de Artă, Arhitectură şi
Audiovizual a Academiei Române, care a declarat
pentru ziarul „Unirea” într-un interviu publicat în
12 noiembrie 2012 că: „Înainte de a fi capitala
Unirii, Alba Iulia a fost o capitală creştină. Chiar
dacă s-au supărat ungurii pe mine când am afirmat
acest lucru, eu repet, creştinarea lor nu a început la
Buda, ci aici, la Alba Iulia, şi nenumărate vestigii
dovedesc acest lucru”. Iată şi câteva argumente în
probarea acestui adevăr istoric. În primul rând,
proporţiile bisericii lui Ierotei (21 x 12 m, cu o
absidă semicirculară având o deschidere de 8 m şi
lungimea axei de 7,30 m) probează că era destinată
unei comunităţi locale numeroase, în care trebuie
să vedem atât populaţia românească, cât şi o
populaţie maghiară aflată în diferite etape pe drumul
dobândirii credinţei lui Hristos.

 Că aceasta a fost biserica lui Ierotei o
demonstrează, în lipsa unei inscripţii care să dateze
clădirea şi hramul ei, şi alte descoperiri şi cercetări
arheologice. Astfel, arheologul albaiulian Mihai
Blăjean a descoperit în cimitirul medieval de la
Izvorul Împăratului (spre Pîclişa), situat pe drumul
antic Sarmizegetusa – Apulum – Brucla – Potaissa
un mormânt mai deosebit, care se presupune că ar
fi al lui Ierotei. În antebraţul stâng al scheletului se
afla o cruce episcopală bizantină, specifică secolului
al X-lea, care ar fi putut fi a acestei înalte feţe
bisericeşti. În acelaşi cimitir, în apropiere, s-a
descoperit şi un schelet de femeie, la care s-a găsit
o garnitură de podoabe bizantine, formată din doi
cercei şi un inel de mare valoare, podoabe găsite şi
în alte localităţi din România şi care erau purtate
de mari personalităţi feminine (precizăm că în acea
perioadă clerul Bisericii răsăritene avea dreptul să
se căsătorească).

În fine, un clopot datat AD+ SZXXVM, adică
Anno Domini semnul crucii şi sfânt 975, descoperit
la Biserica Evanghelică din Petreşti, se presupune
că ar aparţine bisericii lui Ierotei, fiind luat de saşi

DESCOPERIRI ŞI ÎNMORMÂNTĂRI ARHEOLOGICE LA
ALBA IULIA ÎN ANUL CENTENARULUI. AŞTEPTĂM
PUNEREA ÎN VALOARE A BISERICII EPISCOPULUI

IEROTEI
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ca şi captură de război, ştiute fiind relaţiile deloc
creştineşti dintre saşii din Sebeş şi românii din Alba
Iulia, mai ales catolici. Putem lua în considerare şi
faptul că sub nava laterală de sud a Catedralei
romano-catolice s-a aflat o rotondă, un baptisterium
din secolul al IX-lea, care ar fi putut fi altarul
bisericii lui Ierotei, după cum rezultă din cercetările
arheologului Radu Heitel, cel care a făcut primele
săpături arheologice în zonă. Semnificativ este şi
faptul că celebra coroană a regelui Ştefan cel Sfânt,
venerată până astăzi, are o parte inferioară grecească
de pe la 1044, iar partea superioară, latinească, a
fost confecţionată abia în secolul al XIII-lea, adică
vreo 300 de ani religia creştină, bizantină, ortodoxă
a fost religia acestui popor păgân şi seminomad,
când a năvălit în Transilvania.

Toate aceste mărturii istorice, schiţate sumar,
demonstrează că avem de a face cu un monument
istoric primordial, capital pentru istoria
Transilvaniei, fiind o dovadă în plus că românii au
fost, ca să răspund la întrebarea din capul articolului,
primii din Ardeal, ca un popor creştin, cu rânduieli
creştine bine şi solid organizate. Era de aşteptat,
deci, ca ruinele acestei biserici unice să fie bine
conservate şi puse în valoare pentru a fi un nou
punct de atracţie şi un motor al dezvoltării turistice
din Cetatea Alba Carolina, aşa cum declara primarul
muncipiului nostru, Mircea Hava, pentru ziarul
„Unirea” din 12 ianuarie 2012: „Am purtat mai
multe discuţii cu cei de la Ministerul Culturii, care
spun că au în curs un proiect de punere în valoare a
bisericii creştine de secol X. Suma necesară punerii
în valoare a acestui obiectiv este de cel puţin 4
milioane de euro, în condiţiile în care ruinele
bisericii, momentan acoperite în vederea conservării
zidurilor, ar trebui protejate cu o cupolă imensă de
sticlă. Noi nu am văzut încă aceste proiecte,
aşteptăm ca în următoarele două luni să vedem ce
se întâmplă, ce facem noi, autorităţile locale, şi ce
fac ei, cei de la minister, câţi bani pune primăria,
câţi bani pune Consiliul Judeţean, şi câţi Guvernul.
Dacă nu se întâmplă nimic, am vorbit deja cu
preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion
Dumitrel, şi suntem hotărâţi să preluăm noi
obiectivul şi să-l punem în valoare, însă de preferat
ar fi o implicare a celor trei părţi. Este un obiectiv
mult prea important, este prima biserică creştină
din Transilvania, şi acea biserică poate deveni punct
de atracţie european. Trebuie să avem curajul să
spunem lucrurilor pe nume, trebuie să avem curajul
să rescriem un pic istoria şi să spunem cine i-a pus
lui Ştefan coroana pe cap. Sperăm să ajungem la o
înţelegere şi cu reprezentanţii Arhiepiscopiei

Romano-Catolice de Alba Iulia, ca să cedeze terenul
pe care au fost descoperite ruinele bisericii şi care
este proprietatea lor. Ne înţelegem bine cu ei, am
colaborat foarte bine până acum. Sunt sigur că vor
înţelege că şi ei fac parte din această comunitate şi
că cetatea trebuie să se dezvolte”.

Din păcate, ruinele bisericii, după ce au fost
dezgropate, au fost din nou înmormântate, acoperite
cu pământ, astfel că astăzi, o biată plăcuţă şi o
cruciuliţă mai pomenesc de acest uriaş monument
istoric românesc.

Soarta bisericii se pare că a fost decisă de
Arhiepiscopia Romano-Catolică, în proprietatea
căreia se află terenul, care a sponsorizat cercetările,
astfel că toate materialele arheologice rezultate au
ajuns în posesia acesteia, la fel cum s-a întâmplat
şi cu toate obiectele descoperite de Radu Heitel,
care nu se mai găsesc şi care, probabil, au luat calea
Budapestei. Practic, se încearcă să se şteargă urmele
acestei mărturii istorice unice, doar pentru că s-a
confirmat că creştinarea ungurilor a început la Alba
Iulia, într-o biserică bizantină, grecească, ortodoxă
până la urmă, care a fost dărâmată şi pe ruinele
căreia s-a ridicat ulterior Catedrala romano-catolică.
Se doreşte, de fapt, să se şteargă urmele marilor
monumente istorice româneşti, aşa cum s-a
întâmplat cu rotonda Baptisterium, biserica
episcopală a lui Ierotei, Mitropolia ortodoxă a
Bălgradului şi mănăstirea şi biserica construite de
Mihai Viteazul la Alba Iulia, ca să dăm doar câteva
exemple. Toate au fost distruse în decursul timpului
de stăpânii vremelnici ai Transilvaniei, fie că au fost
unguri sau habsburgi, ca să nu mai rămână nici o
urmă de românism la Alba Iulia.

Nu sunt şovin şi nici reacţionar, dar dacă tot
invocăm spiritul şi cultura europeană, ne plac
drepturile şi libertăţile pentru minoritari şi trebuie
să le acordăm protecţie deplină, atunci credem că
în amintirea creştinării regelui Ştefan cel Sfânt, ar
trebui ca şi biserica creştinării lui şi pomenirea
sfântului episcop Ierotei să fie cinstite şi omagiate
de către toţi creştinii de astăzi din Alba Iulia şi mai
ales de înaltele feţe bisericeşti din cele două
arhiepiscopii vecine.

Aşa că aşteptăm declararea, în acest An
Centenar, ca monument istoric a bisericii lui Ierotei şi
redescoperirea ruinelor în vederea protejării şi
conservării lor, prin acoperirea cu o pardoseală de sticlă
securizată. Aşteptăm, de asemenea, ca în calendarul
ortodox să fie pomenit şi sfântul ierarh Ierotei, astfel
ca să-i putem aduce cântări de laudă în fiecare an!

GHEORGHE CIUL
(articol preluat din cotidianul UNIREA)
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După decembrie urmează un nou
an. În istoria României însă există cel
puţin trei perioade în care după
decembrie urmează o nouă epocă şi,
implicit, putem vorbi de
postdecembrism. Cele trei perioade la
care ne referim sunt perioada de după
decembrie 1918 (postdecembrismul
interbelic), perioada de după decembrie
1947 (postdecembrismul comunist) şi
perioada de după decembrie 1989
(postdecembrismul revoluţionar). Cu
un termen mai frecvent utilizat astăzi,
ele mai pot fi numite şi perioade de
tranziţie postdecembristă.

În rândurile ce urmează vom încerca să privim
comparativ două dintre cele trei perioade, respectiv
postdecembrismul de după 1918 şi postdecembrismul
de după 1989. Vom folosi ca punct de plecare câteva
observaţii făcute de o personalitate a Marii Uniri,
publicistul şi sociologul  Ion Clopoţel (1892-1986).

Ion Clopoţel s-a născut la 10 noiembrie 1892
în Poiana Mărului, judeţul Braşov, şi a murit în august
1986 la Bucureşti. A urmat şcoala primară în satul
natal, apoi gimnaziul şi liceul la Braşov. Studiile lui
superioare ale lui Ion Clopoţel sunt legate de
universităţile din Budapesta şi Viena. Perioada
studiilor budapestane, remarcă biografii, prilejuieşte
contactul cu activitatea Societăţii Maghiare de
Sociologie, condusă de Iŕszi Oszkŕr, dar Ion Clopoţel
îşi desăvârşeşte pregătirea sociologică la Sorbona,
interesul pentru sociologie îi este stârnit şi întreţinut
de Vasile Goldiş, o altă mare personalitate a Marii
Uniri.  Ca militant unionist, alături de Vasile Goldiş,
Ion Clopoţel este arestat şi condamnat de unguri la
închisoare.  La 1 Decembrie 1918 îl regăsim pe Ion
Clopoţel  ca şef al Biroului de Presă la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia, fiind concomitent şi deputat
din partea colegiului electoral al presei române din
Arad.  Acest eveniment şi perioada pregătitoare au
fost evocate de Ion Clopoţel în lucrarea Revoluţia de
la 1918 şi Unirea Ardealului cu România, Editura
revistei „Societatea de mâine”, 1926. Cariera
profesională a lui Ion Clopoţel a fost marcată de
ocuparea funcţiilor de redactor, redactor şef, director
sau colaborator la numeroase publicaţii ale vremii.
Experienţa sa publicistică a culminat cu fondarea şi
conducerea revistei  Societatea de mâine (Cluj,
Bucureşti, 1924-1945). Reţinem aici şi faptul că Ion
Clopoţel a mai fost, între altele, director al Bibliotecii

POSTDECEMBRISMUL ROMÂNESC ÎN DOUĂ MARI
IPOSTAZE

Centrale Universitare Bucureşti
(1946-961) şi deputat de Făgăraş
(1928-1931), fiind şi un membru
marcant al Partidului Social-
Democrat.

Lucrările de specialitate reţin,
între altele, aceste contribuţii
semnificative ale lui Ion Clopoţel:
Direcţia realismului social-economic,
Editura revistei „Societatea de
mâine”, Cluj, 1926; Sociografie
românească. Anchetarea plăşilor
muntoase Margina, Almăj, Vaşcău şi
Beiuş, Editura revistei „Societatea de
mâine”, Cluj, 1928; Satele răzleţe ale

României. Habitatul răsfirat din munţii transilvani
şi bănăţeni. Studiu de sociologie rurală, Editura
„Alba”, Alba Iulia, 1939. Numeroase studii, inclusiv
cele din volumele menţionate mai sus, au fost
publicate de Ion Clopoţel în revista „Societatea de
mâine”.

Preocupat cu deosebire de lumea satului, Ion
Clopoţel acordă o importanţă deosebită culturii şi
agriculturii deopotrivă. După cum reţine sociologul
Andrei Negru, într-un articol din Dicţionarul de
sociologie rurală (2005), Ion Clopoţel considera că
principalele probleme care grevau asupra agriculturii
româneşti erau: a) fărâmiţarea excesivă a proprietăţii
agrare, datorită atât modului incorect de înfăptuire a
reformei agrare cât şi reţinerii în rezerva de stat a
unei suprafeţe prea mari în raport cu cea atribuită
gospodăriilor ţărăneşti; b) lipsa de inventar agricol
al noilor împroprietăriţi după reforma agrară din
1921; c) insuficienţa mijloacelor financiare a
gospodăriilor împroprietărite.

Pentru cine cunoaşte cât de cât situaţia
agriculturii româneşti după 1989 este uşor de observat
că marile probleme ale agriculturii de  după decembrie
1918 se regăsesc şi după căderea comunismului la
noi.  Pentru Clopoţel, soluţia era înfiinţarea creditului
agricol. Pentru perioada de după 1989, soluţia găsită
de ţăran a fost cea a descotorosirii de pământ, iar
soluţia găsită de stat, târziu de tot, e drept, a fost cea
a subvenţiilor, activitate facilitată şi de existenţa
fondurilor europene.

În plan instituţional, Ion Clopoţel  a propus
„camerele de agricultură”. O primă  serie de atribuţii
ale acestor instituţii, după Ion Clopoţel, trebuiau să
fie: 1) sprijin pentru  asigurarea îngrăşămintelor
ieftine pentru terenurile arabile; 2) extinderea livezilor
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şi valorificarea fructelor; 3) exploatarea terenurilor
degradate, prin pomicultură; 4) asigurarea rotaţiei
culturilor, a seminţelor productive şi utilizarea
ştiinţifică a solurilor; 5) lucrarea de către stat, „în
regie proprie”, a terenurilor abandonate; 6) preluarea
terenurilor disponibile pentru ferme model şi
pepiniere; 7) cumpărarea de terenuri de la familiile
în extincţie sau care nu le pot lucra; 8) controlul
culturilor şi ajutor pentru procurarea de utilaje; 9)
studii pentru „naturalizarea” cerealelor, plantelor şi
pomilor fructiferi; 10) organizarea sindicatului agricol
şi a „şcolii ţărăneşti cotidiene”. Pentru detalii se poate
vedea şi articolul „Camerele de agricultură sub un
regim social-democrat”, în „Societatea de mâine”,
Anul VIII, nr. 20, din 1931. Dacă revedem cu atenţie
atribuţiile camerelor de agricultură, identificăm o altă
serie de probleme ale agriculturii româneşti de după
1989, unele fiind chiar probleme majore ale
agriculturii de azi.

 „Acum suntem un stat antieconomic şi
romantic”, scria Ion Clopoţel  în 1927, la finalul unui
articol publicat în revista „Societatea de mâine” în
1927 şi dedicat  impactului dezastruos al politicilor
economice ale vremii în legătură cu lumea rurală.
Oare nu este şi azi de mare actualitate această
constatare dramatică?

Unul dintre fenomenele economice cu impact
negativ în România de după Marea Unire a fost la un
moment dat cel al inflaţiei. Inflaţia, după Ion Clopoţel,
era fixată pe fondul neaşteptat al abandonării unor
idealuri ale Marii Uniri. Iată ce scria publicistul într-
un articol din 1924 : „Au fost jignite provinciile noi,
figurile lor reprezentative ostracizate, instituţiile
economice înfloritoare de aici boicotate materialiceşte.
Forţele vii ale vieţii politice şi economice stau în
lâncezeală, paralizate de sistemul supremaţiei
neîndurătoare al plutocraţiei bucureştene”.  La
debutul crizei mondiale,  România primeşte
împrumutul extern mult dorit. Dar modul de
administrare a banilor din împrumut îl va face pe Ion
Clopoţel să vorbească  doi ani mai târziu  de existenţa
unui „indeferentism de stat”, care punea în pericol
obţinerea unui al doilea împrumut absolut necesar.
Rezultatele unui control din partea unui reprezentant
al băncilor finanţatoare,  îl fac pe Ion Clopoţel să
vorbească de  „păcatele balcanismului financiar” care
guvernau finanţele României. „Aţi priceput de ce
avem criză? Fiindcă guvernele româneşti au provocat
la noi o adevărată dezordine financiară. Iar remediile
care sunt? Aproape că nici nu mai există”, scria Ion
Clopoţel în 1932.

Şi după 1989, România va sta cu ochii pe
finanţatorii străini, iar modul de administrare a
împrumuturilor ne face să afirmăm că  „păcatele
balcanismului financiar” de care vorbea Clopoţel au

reînviat o dată cu noile împrumuturi. Societatea
Naţiunilor, printr-un acord tehnic, în
postdecembrismul interbelic şi FMI, în
postdecembrismul revoluţionar, vor controla de o
manieră oarecum similară finanţele României.

După Marea Unire, politicile economice din
noua Românie duseseră la  căderea industriei miniere
din Ardeal, atât a celei de cărbuni cât şi a celei
aurifere. Scria Ion Clopoţel în articolul „Industria
minieră la o nouă răspântie” (1925): „N-am fost în
stare să asigurăm industriei miniere din Ardeal
prosperitatea ce se cuvine. Parcă ni s-au închis
orizonturile, ni s-au distras privirile într-altă parte şi
am ignorat să îmbrăţişăm cu atenţia necesară un câmp
foarte febril de activitate economică, una din marile
surse de avuţie naţională”. Cred că nu mai trebuie
nimic adăugat aici dacă raportăm această situaţie la
postdecembrismul revoluţionar.

În opinia lui Ion Clopoţel, viaţa economică a
României interbelice era marcată deopotrivă de „lipsa
unei productivităţi sistematice, intensive şi generale,
ca şi de lipsa unei valorificări repezi pe piaţa
autohtonă sau străină a articolelor primare”
Industrializarea este apreciată de Clopoţel ca fiind
una „sfioasă, incertă, fără speranţă, fără perspectivă”.
La aceasta se adăugau şi  dezechilibrele regionale:
„Unele regiuni, graţie unei situaţii privilegiate
(tranzitul înlesnit, apropierea de oraşe, conştiinţa mai
răsărită a negustorului), au secerat succese evidente
în această privinţă. Altele însă, care dispun de resurse
de aceeaşi calitate, tânjesc în somnolenţă şi
primitivism”, ţinea să atragă atenţia Ion Clopoţel în
1931.  Publicistul este la un moment dat unul dintre
susţinătorii deschişi ai descentralizării, după cum
rezultă şi din articolul „Pregătirea teoretică şi trecerea
la fapte” publicat în 1937: „Suntem un stat de lefegii
sărăcit prin prea vastul aparat al administraţiilor care
înghit în mod disproporţionat disponibilităţile
financiare.  Aici intervine folosul imens al
descentralizării, care ar deschide toate căile de
validare a elementelor locale, ar deştepta simţul
întreprinderii şi conştiinţei faţă de obligaţiile
existenţei…”

Sunt aici observaţii şi aspiraţii ale lui Ion
Clopoţel pentru care nu ne trebuie nici un efort în
încercarea de a le plasa în realitatea postdecembristă
actuală.  Mereu adusă pe tapet cu surle şi trâmbiţe,
descentralizarea este meu amânată şi considerată
chiar periculoasă uneori. Chiar dacă azi centrul
plutocraţiei s-a mutat din Bucureşti mai la sud,
problema descentralizării rămâne drept una dintre cele
stringente în postdecembrismul recent.

MIHAI PASCARU
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Lirica  magna
OCTAVIAN GOGA

Izbitor de la început în poezia lui O. Goga este
tonul profetic, mesianismul. Poetul înalţă „cântarea
pătimirii noastre” şi cade în genunchi în faţa lui
Dumnezeu. Fără îndoială că „pătimirea” nu-i decât
robirea subt unguri, iar mântuirea, unitatea politică
a neamului. Poetul se ridică totuşi cu mult deasupra
simplei compoziţii conspirative. Ca la lectura
blestemelor şi profeţiilor din Biblie, oricine se simte
cutremurat de vestirea unor bucurii şi răzbunări fără
nume.

În poezia lui Goga dăm de structura poeziei
lui Eminescu, astfel acoperită încât abia se bagă de
seamă. Goga a intuit mai bine decât oricare genul
poetului Doinei şi a ştiut să-l continue cu materie
nouă. Şi Eminescu şi Goga cântă un inefabil de origine
metafizică, o jale nemotivată, de popor străvechi,
îmbătrânit în experienţa crudă a vieţii, ajuns la bocetul
ritual, transmis fără explicarea sensului. De aceea
poezia lui Goga este greu de comentat, fiind cu mult
deasupra goalelor cuvinte, de un farmec tot atât de
straniu şi zguduitor. După Eminescu şi Macedonski,
Goga este întâiul poet mare din epoca modernă, sortit
prin simplitatea aparentă a liricului să pătrundă tot
mai adânc în sufletul mulţimii, poet naţional
totdeodată şi pur ca Eminescu.

GEORGE CĂLINESCU

Ideea naţională

Se va găsi cineva o dată să se apropie cu mintea
de vremile de ieri şi să reconstruiască pe seama
posterităţii o icoană sufletească a cărturarului nostru
de aici, în ultimele două decenii cari au precedat
prăbuşirea Ungariei istorice. Acest cronicar va avea
de zugrăvit un tablou întunecat şi mişcător: tăcerea
noastră dinaintea furtunii. În această perioadă, o

concepţie de stat nenorocită, purtând în ea germenul
morţii, a făcut să ne zbatem sub zvârcolirile ei cele
din urmă, cele mai îndărătnice şi mai violente. Din
orice latură ar fi să judecăm tendinţele de cotropire
ale vechiului regim, ele apar odioase şi insuportabile.
E un aspect posomorât de ansamblu capitolul de
strangulare al unui popor. Pagina cea mai tristă însă
care ne urmăreşte şi azi ca o boală de adolescenţă e
închisoarea intelectuală în care am trăit noi, lupta
surdă şi deznădăjduită ce am dat pentru a ne crea un
acord între sufletul moştenit şi perceptele civilizaţiei
cari veneau să ne înstrăineze...

Pretutindeni, în sălile de cursuri, în biblioteci,
în laboratoare, în foiletoanele ziarelor, la teatru, în
glumele noastre cotidiene, molohul se furişa după noi
să ne otrăvească cu suflarea lui...

Şi cu toate acestea, d-lor, n-am fost învinşi!
De-atunci, pipăindu-mi conştiinţa, m-am

întrebat de-atâtea ori: în ce religie ne-am închinat de
ne-am putut păstra sufletele intacte, refractare la toată
otrava dimprejur? Cum s-ar putea numi taina noastră,
miracolul acestei izolări, instinctul sigur care ne-a
smuls totdeauna din ghearele valului? Este, domnilor,
ideea naţională, credinţa fanatică în patrimoniul
specific al neamului. Din doctrina veacului al
nouăsprezecelea, introdusă definitiv în toate fibrele
Continentului, noi ne-am ales cu această moştenire.
Am înţeles fragmentar mai întâi, limpede mai pe urmă,
că în oceanul zbuciumat al omenirii noi suntem o
insulă cu flora ei deosebită şi că a îngădui să se
distrugă această insulă, înseamnă a tolera un furt în
atelierul de evoluţie universală. Această convingere,
rămasă din părinţi, noi am slujit-o fără ezitare,
subordonându-i toate energiile noastre. Cu cât
gândurile ni se apropiau mai mult de pragul
maturităţii, cu atât ideea ni se părea mai legitimă.
Literatura şi politica în care ne-am frământat noi, s-
au înfăţişat cu această pecete. Călăuziţi de o supremă
utilitate, am creat un catechism al datoriilor noastre,
de la care nu ne-am abătut. Ne-am zis: noi suntem
precursorii unităţii unui popor, noi trebuie să ne
jertfim pentru coeziunea lui, trebuie să facem din
hecatombele noastre piedestalul gloriilor de mâine.

În curând ne-am dat seama că tot clocotul
nostru tineresc nu era decât o părticică din funcţiunea
organică a marelui tot. Neamul întreg îşi înşiruise în
linie de bătaie puterile lui. Când, acum douăzeci de
ani, am trecut pentru întâia oară la Bucureşti, simţind
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în toată fiinţa mea dezlănţuindu-se fiorii graniţelor,
privind împrejur, am priceput că în proporţii mărite
şi acolo se cântă acelaşi cântec larg, de ale cărui
cadenţe eram robiţi noi în subsolul de la Budapesta.
Mi-a fost de-ajuns să mă uit în lături, să mă apropii
de pulsul vieţii literare de atunci, care era mai înrudită
cu preocupările mele, ca să văd bine că paralel cu
mişcarea noastră de la Luceafărul, din Capitala
României radia acelaşi spirit artistic, mie perfect
familiar, aceeaşi literatură care se adăpa din acelaşi
izvor comun. Scriitorii din generaţia mea: Iosif,
Chendi, Cerna, Sadoveanu înstrunau şi ei melodia
care ne robise pe noi în zbuciumarea fecundă a
odăiţelor de studenţi de pe malul Dunării. Tot atunci
se ridicase Nicolae Iorga să ordoneze aceste zbucniri
spontane de energie, să desprindă firul roşu al atâtor
manifestări răzleţe, şi să dea în revista Sămănătorul
doctrina unitară. Era, domnilor, ideea naţională,
fluidul magnetic al acestei unanime resurecţiuni, o
literatură care răscolea sufletul poporului românesc
şi fixa valorile lui, o volbură pornită din adâncimile
de jos, năzuind spre culme. Degrabă mi s-a lămurit
suprafaţa vastă a noului crez: în conştiinţa obştească
a românismului, dincolo de frontierele vremelnice,
ca un reflex al instinctului popular şi ca o rezultantă
a evoluţiei de veacuri, se înstăpânise în toate inimile
lozinca unirii. Cu o frenezie nestăvilită se rostogolea
pretutindeni valul biruitor, noi nu eram decât martorii
unui proces istoric, îndeplinind porunca fatală a
vremilor. Societatea întreagă din România Veche,
lăsând la o parte raţionamentul politicii curente şi
calculele diplomaţilor, apucase pe acest făgaş, de unde
nu mai era întoarcere. În toate domeniile vieţii publice,
în şcoală, în armată, în saloane, ca şi în cătune, în
mii de glasuri şi în diverse forme vorbea sângele
românesc, rostindu-şi sentinţa lui inapelabilă, prinsă
atât de sugestiv de graiul înflorit al lui Delavrancea:
„Sîntem una, un singur trup revărsat de amândouă
părţile munţilor, Carpaţii ne sînt şira spinării...”.

Domnilor, un aspect nou şi straniu se iveşte pe
câmpul literar în vremea din urmă la noi. Firul
legăturii cu ziua de ieri s-a pierdut şi clişee de import
tulbură ierarhia valorilor consacrate. E o producţie
hibridă pe care o văd prin colţuri de reviste, pagini
de poezie vaporoasă, o ciudată psihoză literară cu
diverse etichete exotice: expresionism, dadaism,
rabindranath-tagorism... E o atmosferă mocnită în
care speciale sonorităţi de cuvinte se prind într-un
dans macabru, gâtuind subiectul. Fireşte leit-motivul
cunoscut al solului, nu se mai întâlneşte, ţăranul a
dispărut de mult ca obiectiv literar, nu mai vorbeşte
nici câmpul nostru, dar nu mai e nici ecoul pasiunilor
care ne chinuiesc pe noi... Este un fenomen curios de
dezrădăcinare artistică, o abatere spontană de la toate
legile evoluţiei. În mijlocul acestui cor de cântăreţi

cu disonanţele lor, splendorile trecutului recent apar
deplasate. Coşbuc, mort acum cinci ani în floarea
vârstei, pare a avea vârsta lui Homer cu tot uraganul
creaţiunilor lui epice. Îmi veţi permite să vin cu o
mărturisire de ordin personal. Când cineva din
detractorii mei, unul care mi-a făcut concesia de a
admite că n-am răposat încă, mi-a aruncat ca o
fulgerătoare ironie porecla de „bătrân poet”, a avut
perfectă dreptate. Concepţia literară căreia mi-am
supus eu tot vârtejul de gânduri, o socotesc un
anacronism în acest ansamblu de stridente psalmodii
contemporane, singura mea mângâiere e de a-mi căuta
un acord cu trecutul nostru şi cu valorile necontestate
din alte părţi. Mă întreb însă care e taina acestui salt
vertiginos, ruperea bruscă cu toate tradiţiile? Cinci
sau zece ani, cu tot bagajul lor de transformări,
contează în dezvoltarea sufletească a unui popor, ca
o perioadă care poate justifica o completă schimbare
de mentalitate? S-a elaborat în acest timp scurt o nouă
zestre intelectuală fără nici un punct de sprijin în
frământarea de ieri? Sau, poate avem a face cu un
fenomen de mimetism literar, cu formule înstăpânite
grabnic prin transmisiunea unei civilizaţii cu care ne
înrudim? Nu cred, nici una, nici alta. Evoluţia de spirit
e o ondulaţie euritmică, cultul tradiţiei şi în literaturile
apropiate e mai evident ca oricând. Explicaţia o văd
mai simplistă şi mai dureroasă. Sânt oaspeţii,
domnilor, cari după ce au pus stăpânire pe presă, se
instalează şi în literatură. Sânt interpuşii dintre noi şi
trecut, cei mai antipatici misiţi din zilele noastre. Nu
mi-a trecut niciodată prin gând să admit o imobilitate
de spirit în artă, să justific scleroza literară, nici să
propovăduiesc o estetică conservatoare. Dimpotrivă,
îmi dau seama că în republica libertăţii de gândire,
revoluţiile sânt creatoare, ele purifică şi fecundează.
Dar, să-mi fie îngăduit că în numele credinţei pe care
o am, că un patrimoniu literar şi artistic este suprema
avuţie a unui neam, eu să apăr prerogativele sângelui
şi să deplor orice infiltraţie inoportună. Dacă în
politică, nici care avem o concepţie de toleranţă
civilizată nu vom contesta niciodată drepturile
asigurate prin legămintele noastre internaţionale dacă
pe seama tuturor minorităţilor etnice stăm pe baza
absolutei egalităţi cetăţeneşti, unitatea noastră de
suflet vrem s-o menţinem ferită de promiscuităţi
dizolvante. Iată de ce stăm la poarta moştenirii de
veacuri în postură de priveghere şi vrem să marcăm
bine graniţele noastre intelectuale pe acest petec de
pământ pe deplin conştienţi că în ziua când tolerăm
invaziile sufleteşti, bătălia noastră este iremediabil
pierdută.

Domnilor, v-am vorbit de lucruri abstracte, de
imponderabilele care după judecata mea determină
mai hotărâtor existenţa unui neam. Ar fi poate de dorit
ca în faţa d-voastră să fiu dublat şi de un om al
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raţionamentelor materiale, care ieşind din acest
domeniu al abstracţiunii, să vă dea strigătul cifrelor,
să vă vorbească de o penetraţie a străinilor la noi, de
năvala sutelor de mii, care fără nici o legătură s-au
aşezat aici ca un flagel economic, de schimbarea
radicală a raporturilor de proprietate în favoarea lor,
de despoierea pripită a pădurilor noastre, de farsa
sinistră a aşa-ziselor naţionalizări pe tărâmul
industrial şi al finanţelor şi, ce e mai trist, de noul
aspect demografic al ţării, care se modifică zilnic
împotriva intereselor româneşti... Atunci aţi vedea că
un tragic paralelism se menţine între fenomenele de
ordin moral şi material şi că lâncezeala în faţa acestor
manifestaţiuni, actuala inerţie echivalentă cu o
dureroasă criză a ideii naţionale.

În faţa situaţiei numeroase întrebări ni se înfig
în conştiinţă şi cer un răspuns. Suntem noi un popor
minor, o plămădeală inferioară menită să creeze numai
platforma pe seama altor seminţii de aleşi? Suntem
sclavii predestinaţi să ducem cu sudori de sânge
bolnavii la piramidă, pentru ca în vârful ei să sfideze
alţii eternitatea? Este statul român o capricioasă
improvizaţie a istoriei universale, fără posibilitatea
de-a salva interesele rasei dominante?

Ideea naţională, domnilor, e luntrea cu care
plutim noi şi din care dorim să înregistrăm curentele
mari de simţire universală. Mai mult ca oricând,
românismul, dacă se sileşte să ia măsuri pentru a nu
fi înghiţit de valurile dimprejur, trebuie să înţeleagă
acest adevăr. D-voastră, cum văd eu, sunteţi vestitorii
resurecţiunii de mâinecând poporul nostru întreg,
biruindu-şi toate bolile ereditare, se va însănătoşi pe
deplin, având o viziune clară despre misiunea lui.
„Scrieţi băieţi, scrieţi” – spunea odinioară apostolul
Heliade –, simţiţi, băieţi, simţiţi ideea naţională,
îndrăznesc să vă zic eu, dacă vreţi să faceţi din
tinereţea voastră un titlu de mândrie pentru tâmplele
cărunte care v-aşteaptă şi dacă mai târziu, domesticiţi
de viaţă, privind înapoi, vreţi să puteţi repeta cu
poetul, în toată seninătatea lui reconfortantă duiosul
refren:

Şi eu am fost în Arcadia!

OCTAVIAN GOGA
Noi

La noi sunt codri verzi de brad
Şi câmpuri de mătasă;
La noi atâţia fluturi sunt,
Şi-atâta jale-n casă.
Privighetori din alte ţări
Vin doina să ne-asculte;
La noi sunt cântece şi flori
Şi lacrimi multe, multe...

Pe boltă, sus, e mai aprins,
La noi, bătrânul soare,
De când pe plaiurile noastre
Nu pentru noi răsare...
La noi de jale povestesc
A codrilor desişuri,
Şi jale duce Murăşul,
Şi duc tustrele Crişuri.

La noi nevestele plângând
Sporesc pe fus fuiorul,
Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng
Şi tata, şi feciorul.
Sub cerul nostru-nduioşat
E mai domoală hora,
Căci cântecele noastre plâng
În ochii tuturora.

Şi fluturii sunt mai sfioşi
Când zboară-n zări albastre,
Doar roua de pe trandafiri
E lacrimi de-ale noastre.
Iar codrii ce-nfrăţiţi cu noi
Îşi înfioară sânul
Spun că din lacrimi e-mpletit
Şi Oltul, biet, bătrânul...

Avem un vis neîmplinit,
Copil al suferinţii,
De jalea lui ne-am răposat
Şi moşii, şi părinţii...
Din vremi uitate, de demult,
Gemând de grele patimi,
Deşertăciunea unui vis
Noi o stropim cu lacrimi...

Aşteptare

Trei trandafiri într-un pahar,
Trei trandafiri în floare,
Curaţi ca de mărgăritar,
Te-au aşteptat ieri în zadar
Să-i prinzi în cingătoare...
Te-au aşteptat, sărmane flori,
În liniştea mea moartă,
Şi-ngălbenite de fiori,
S-au scuturat de câte ori
Foşnea un pas la poartă.
Amurgul vineţiu de-april
Îmi rătăcea prin casă,
Când frunzele tiptil-tiptil,
Ca nişte lacrimi de copil,
Cădeau încet pe masă.
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Am fost...

Am fost logodnicul durerii,
Cobzarul cu aceleaşi strune,
Ce-şi ţese cântecu-nvierii
Din stihuri de îngropăciune

În noaptea mea înviforată,
Drumeţ îndrăgostit de soare,
Am fost o harfă spânzurată
Pe-o straşină de închisoare

Zidit din lacrimi şi dezastre
Eu am vestit o lume nouă,
Voi mi-aţi dat vaietele voastre,
Eu v-am dat inima mea vouă.

În zile lungi de pribegie,
Biet rob lovit de biciul urii,
Eu am purtat de-o veşnicie
Prea mult blestem în cerul gurii

Mirarea deci să nu vă prindă,
Căci azi subt tâmpla mea căruntă,
Nu e nici zumzet de colindă,
Nu sunt nici chiote de nuntă

Cărbunii

Cărbunii când ţi-or arde-n vatră
În seri de ani târzii şi goi,
Tu stând la lespedea de piatră
Să te gândeşti c-am ars şi noi...

Iar când din ochii de jăratic
Vor tresări scântei-scântei,
Să ştii că visul meu sălbatic
S-a mai aprins o dată-n ei.

Cain

I
În vremi demult s-a aşternut sub glie
Şi trupul tău şi mâna vinovată,
Dar Cain, tu, păcătuirii tată,
Tot mai răsai şi-n vremea mea târzie.
Azi creşte iarba proaspătă, curată
Pe groapa ta de veşnică urgie,
Păcatul însă pururi reînvie,
Nu l-a primit ţărâna-nfiorată...
El s-a-mpărţit în largul lumii noastre,
Se zbuciumă neadormit în fire
Pe plaiuri verzi, pe stâncile sihastre.
Noi îi simţim ispita-nfrigurată -

Nepoţi ai tăi, părtaşi în moştenire.
Purtăm în suflet zestrea blestemată!

II
Simţeam de mult suflarea de otravă
Cum doarme-n pieptul fraţilor de-o mamă,
Cum din cetăţi cu turnul de aramă
Purcede-n lunci şi-n creştet de dumbravă.
Vedeam cum duhul negru se destramă,
Mă îneca funinginea grozavă
Şi desluşeam clocotitoarea lavă
Cum se-nfiripă nebăgată-n seamă.
Tu, frate rău, cu inima flămândă!
Când Aveli mii cerşetoreau iertare,
Nu te-ai oprit în drumul de osândă!
Păcatul tău şi-a înteţit avântul
Şi n-a avut nici milă, nici mustrare,
Când otrăveai în urma ta pământul!

III
Azi s-a aprins oceanul tău de ură,
Azi limbi de foc despică aurora
Pierzarea astăzi îşi întinde hora
Şi despletită urlă-n bătătură.
S-a început războiul tuturora,
Azi strig-acei ce mii de ani tăcură,
Dezlănţuita patimii arsură
Azi prăpădeşte-n trăsnete Gomora.
Bieţi munţi bătrâni! Voi gemeţi azi de jale...
De-atâtea ori v-aş fi mutat din cale,
Voi, stavila atâtor visuri moarte!
V-aş prăvăli azi munte peste munte,
Între pământ şi cer v-aş face punte,
Să n-aud plânsul fraţilor departe!

Casa noastră

Trei pruni frăţini, ce stau să moară,
Îşi tremur’ creasta lor bolnavă,
Un vânt le-a spânzurat de vârfuri
Un pumn de fire de otavă.
Cucuta creşte prin ogradă,
Şi polomida-i leagă snopii...
- Ce s-a ales din casa asta,
Vecine Neculai al popii!...

De pe pereţii-ngălbeniţi
Se dezlipeşte-n pături varul,
Şi pragului îmbătrânit
Începe-a-i putrezi stejarul;
Iar dacă razele de soare
Printre şindrile facu-şi cale,
Văd sporul pânzei de păianjen
Şi-nfiorate mor de jale.
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Cum dorm acum de mult pierdute
Sub vreascurile stinse-a vetrii
Poveştile-nşirate seara
De-atâtea cuscre şi cumetri;
Cum tremură cenuşa aspră,
Ce-nfioraţi îmi par cărbunii
De vraja care-o mai păstrară
Din câte povesteau străbunii...

Înfipt în meşter-grindă, iată-l,
Răvaşul turmelor de oi;
Şireagul lui de crestături
Se uit-atât de trist la noi.
Îmi duce mintea-n alte vremi
Cu slova-i binecuvântată.
În pragul zilelor de mult
Parcă te văd pe tine, tată.

Şi parc-aud pocnet de bici
Şi glas stăruitor de slugă
Răsare mama-n colţul şurii,
Aşază-ncet merindea-n glugă...
Înduioşată, mă sărută
Pe părul meu bălan, pe gură :
“Zi Tatăl nostru seara, dragă,
Şi să te porţi la-nvăţătură!”...

Şi uite-mi trec pe dinainte
În rânduri-rânduri toate cele:
Oraşul înnegrit de fumuri
Şi toate plânsetele mele.
Cum m-am facut apoi cuminte
Cu vremea ce înainta,
Şi m-am trezit pe nesimţite
Că-mi zice satul “Dumneata...”

Şi câtor strigături la joc
Ţineam cu glasul meu ison,
De câte ori am spus povestea
Lui Alexandru Machedon.
Şi ca un cântec, cum s-a stins
Frumoasa mea copilărie –
Şi dragostea de două veri
Cu fata popii Irimie...

Cu valul vremilor ce curg
Atâtea cântece s-au dus,
Şi valul vremilor ce curg
Atâtea cântece-a răpus...
Eu vă sărut, păreţi străbuni,

Pe varul alb, scobit de ploaie...
................................................
De ce-ţi ştergi ochii cu cămaşa,
Ori plângi, vecine Niculaie?...

Fără ţară

Eu sunt un om fără de ţară,
Un strop de foc purtat de vânt,
Un rob răzleţ scăpat din fiară,
Cel mai sărac de pe pământ.
Eu sunt un mag de legea nouă,
Un biet nebun, orbit de-o stea,
Ce-am rătăcit să v-aduc vouă
Poveştile din ţara mea.

Eu sunt o lacrimă târzie
Din plânsul unei mii de ani,
Sunt visul care reînvie
La vetrele celor orfani.
Sunt o mustrare călătoare
De pe tărâmuri fără glas,
Şi dintr-o lume care moare
Sunt strigătul ce-a mai rămas.

Eu sunt oftatul care plânge
Acolo-n satul meu din deal,
Sunt ţipătul muiat în sânge
Al văduvelor din Ardeal.
Sunt solul dragostei şi-al urii,
Un visător de biruinţi,
Ce port blesteme-n cerul gurii,
Drept moştenire din părinţi.

Eu m-am desprins dintre morminte,
Din cripte umede şi reci,
De unde-aducerile-aminte
Ţin straje unui gând de veci.
Şi cu fiorul care poartă
Pe cei încrezători în fraţi,
V-am plâns la fiecare poartă
Durerea morţilor uitaţi.

Azi simt cum noaptea se coboară
Pe dimineaţa mea de ieri,
Cum cântul meu se înfăşoară
În giulgiul veşnicei tăceri...
Şi printre voi îmi duc povara
Stropit de râs şi de noroi,
Căci vai de cine-şi pierde ţara
Ca să şi-o ceară de la voi...
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Numele  poetului
DUMITRU M. ION

Poet, romancier, nuvelist, eseist,
dramaturg, critic de film şi de teatru, autor
pentru copii şi tineret, traducător, editor,
academician.

Dumitru M. Ion s-a născut în data de 26
septembrie 1947, în satul Brăteşti, Curtea de
Argeş. A absolvit Şcoala Elementară, Şcoala
de Meserii şi Liceul „Vlaicu Vodă“ în oraşul
Curtea de Argeş. Între 1965-1966 urmează
Facultatea de Filologie pe care o părăseşte
pentru Facultatea de Critică de Teatru, Film şi
Televiziune din cadrul I.A.T.C. „I.L. Caragiale“
- Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1971.

Este membru al unor prestigioase
academii, societăţi, asociaţii şi uniuni de creaţie
din mai multe ţări. Din anul 2000 este membru
al Academiei de Ştiinţe şi Arte din R.
Macedonia, iar din anul 2002, membru al
Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Artă
(Oradea); Este, de asemeni, membru al

Academiei Europene „Lira lui Orfeu” din
Bulgaria; membru al Akademiei Vektor (Baku,
Azerbaijan); membru al Academiei Mihai
Eminescu (New Delhi - Bucureşti); membru al
Academiei Rom\no-Americane (New York)
etc. Din anul 2008 este Comandor al Ordinului
Cavalerilor Danubieni (Galaţi - România);
membru al Asociaţiei Criticilor şi Eseiştilor
(Paris, Franţa); membru de onoare al Asociaţiei
Scriitorilor din Muntenegru, al Societăţii
Scriitorilor din Macedonia; cetăţean de onoare
al municipiului Curtea de Argeş şi al Judeţului
Argeş; poet de onoare al oraşului Skopje etc.
etc

A debutat în copilărie (1960-1962) cu
poezie şi proză în revistele literare ale Uniunii
Scriitorilor din România (Gazeta literară,
Luceafărul, Tribuna). Anul 1966 a marcat
debutul său editorial cu volumul de versuri
Iadeş (Editura pntru literatură, Bucureşti,
1966).  Din 1967 este membru titular al Uniunii
Scriitorilor din România. Încă de la debut,
critica literară l-a considerat  o personalitate a
literaturii române contemporane. După Lucian
Blaga, poeţii avangardişti şi Nichita Stănescu,
puţini poeţi români s-au bucurat de atâta succes
şi influenţă în actualitatea literară mondială a
ultimilor aproape 50 de ani, precum Dumitru
M. Ion. Mărturie stau cele 30 de volume de
autor apărute în peste 20 de limbi.  (De pildă,
la nici 20 de ani, Dumitru M. Ion era prezent în
vestita Antologie 13 Poeţi  ai avangardei
româneşti, publicată de Barral Editores din
Barcelona, Spania, antologie care a a constituit
un şoc în lumea culturală hispanică, aşa cum
şocuri culturale aveau să constituie volumele
devenite celebre ale lui Dumitru M. Ion:
Vânătorile şi Evanghelia după Ioan Metafora
care au premers cu cca două decenii
postmodernismul românesc, (Dumitru M. Ion
de fapt impunâdu-l în forma/ dimensiunea lui
tragică, pe care a dus-o într-o extremă greu de
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egalat), pe care mai târzii postmodernişti nu au
putut s-o urmeze, ei preferând calea facilă a
ironiei, a parodiei, a exaltării derizoriului, (cale
pe care o deschisese, cu abilitate, Marin
Sorescu). Pe lângă volumele de versuri
publicate de Dumitru M. Ion se cuvin amintite
inegalabilele lui romane realist fantastice:
Paştele Cailor şi Scribul şi Închipuirea, precum
şi volumele pentru copii Farfurii zburătoare şi
În oraşul Farniente.

Până în 1989, dar şi după căderea
comunismului, a trăit exclusiv ca scriitor
profesionist. A publicat 17 cărţi de poezie, 12
romane şi volume de nuvele, 6 cărţi de poezie
şi proză pentru copii şi tineret, 3 drame şi 2
volume de eseuri; a tradus în limba română
peste 170 de volume; a tradus în alte limbi peste
20 de volume ale unor scriitori români; a alcătuit
şi tradus antologii esenţiale din lirica chineză,
georgiană, armeană, macedoneană, din R.
Moldova  şi din poezia Egiptului antic. A
publicat peste 100 de eseuri dedicate filmului
şi teatrului. Volume din lirica sa au apărut în 26
limbi. Poezia, proza şi traducerile sale au fost
distinse cu 39 premii naţionale şi internaţionale
(printre care amintim: 2 premii ale Uniunii
Scriitorilor din România, Premiul Nichita
Stănescu al Academiei Române, Premiul
Festivalului Internaţional de Poezie de la
Struga, alte mari premii în R. F. Jugoslavia,
Italia, Grecia, Turcia, Ukraina, R. Macedonia,
Tunisia, Muntenegru, Peru etc. etc.. A participat
la cele mai importante Festivaluri Internaţionale
de Poezie din Europa, Asia, Africa, America
de Sud şi de Nord.

În 1991 a fondat Editura Orient-
Occident, publicând în special carte de poezie.
Este preşedinte al Festivalului Internaţional
Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş (fondat
în anul 1997 împreună cu poeta Carolina Ilica,
devenit unul dintre cele mai profesuioniste şi
mai performante festivaluri mondiale de gen,
cu 21 de ediţii, cu peste 1.500 de participanţi
de pe toate meridianele.). Este preşedinte al
Fundaţiei şi Organizaţiei Culturale Academia
Internaţională Orient-Occident (Curtea de
Argeş), pe care a întemeiat-o tot împreună cu
poeta Carolina Ilica (1998).

Din  EVANGHELIA DUPĂ IOAN
METAFORA  (1979-1982)

Monologul Himerei

1.
Sus, sus, bunule scrib,
Sunt ele, uriaşele peşteri
Zidite-n divinele timpuri -
În urechile lor
De sfincşi ai abisului,
Pe eternele tronuri,
Stau nouri în formă de creier -
Cu ei ceru-ţi gândeşte
Sfâşierea de sine.

2.
Fructul abstract
De pe spinii Sophiei
Şi lunatecul lotus solar
Ce-şi cască precum înecaţii
Gura lui roză
Din noroaiele nopţii,
Date ţi-au fost călăuze:
În semnele lor ai deprins să citeşti
Punctele cardinale
Ale intrării şi ale ieşirii
Din pustia tăgadei.

3.
Deasupra izvorului Empatiei
Ostenit te apleci să te cureţi
De transhumanţele colbului;
O poftă mai mare decât suferinţa
Îţi ia oboseala cu mâna -
Îţi dă în schimb o speranţă
Soră cu Moartea:
Numele tainic al Poesiei
Ar putea fi chiar numele tău!

4.
Cuvintele vin să-şi primească botezul
În apele minţii:
Pe prapurii lor de porfiră,
Aşa cum dinţii seminţelor
Sunt smulşi în eter
De firul de lună,
La fel îţi brodează şi zorii
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Recolta de spice.
O, Scribule, ce mărturie
Că nu eşti singur pe lume
La utrenia imnului.

5.
Rosteşti numărul numelui
Şi-n rama iluziei
Dublul ţi-l vezi
Cu genunchiul la gură,
Ţinând în echilibru Balanţa:
Încrucişate, mâinile sale
Fac semnu-armoniei.

6.
Pe-un talger Metafora naşte -
Pe altul, în leagănul fără picioare,
Plânge Simbolul.
Scoţi de la piept o tăbliţă de lut,
În două o frângi
Ca pe-o bucată de pâine,
Fericit că ai cu cine-mpărţi
Monologul Himerei:

7.
- Eu sunt Tu, îi şopteşti
Prin sita luminii.
- Tu sunt Eu, îţi răspunde
Prin hăţişul de raze.

- Tu eşti El, te încumeţi să-ntrebi
Căutând pe furiş să-i descoperi în palme
Cuneiformele jertfei.
Dar nimeni nu-ţi mai răspunde -
Te trezeşti urcând pe Vârful Omul
Cu mâinile-ntinse în vânt.

Ioan Metafora

Ce dor mi se făcuse de tine, Io,
Ioan Botezătorul Ioan,
Ioan Scărarul Ioan,
Ioan Fără Ţară Ioan,
Ioan cel Groaznic Ioan,
Ioan Lumina Lumii Ioan,
Ce dor mi se făcuse de tine
Io, Ioan Metafora Io.

Î’i aduceam flori ofilite în mâini,
Mireasma maramelor morţii
Închinând-o pe treapta în care
Talpa atâtor picioare săpase
Spre mine-un Colisseum minor.

Ce dor mi se făcuse de tine, Io,
Mâna-mi urcând în văzduh a cosit
Aerul plin de urlet de fiare -
De frică-am uitat să mă port,
De spaimă murisem în mine!

Fie numele tău lăudat,
Floare cu gâtul tăiat,
Stâlp de Himeră-nghiţit,
Ochi ce-ngrozeşte-ngrozit,
Ţărână în care-i murit omorât,
Fragă a ciumei oprită în gât,
Vultur dinastic canonizat,
Fie numele tău lăudat!
Ce dor mi se făcuse de tine, Io,
Din pricina unei femei de pe drum -
Mergeam împotriva obrazului ei
Şi ea m-a cuprins blestemând:
- Te sărut cu gâtul întins,
Cu gâtul de spadă tăiat.
Prin vânzare să fii cumpărat!
M-aş fi lipsit chiar atunci de păcat,
În cugetul meu să rămân încuiat,
Dar Lebăda-n cer a cântat:
- Ioan Metafora, Hristos a-nviat!

Ce dor mi se făcuse de tine, Io,
Cum altora li se face urât,
Cum şi mie mi se face urât
Când fulgerul alb te hrăneşte
C-un trăsnet, Ioan Metafora, Io.

Cărările Euritmiei

Prin odăile-albastre ale Ţării de Sus
Oştiri îngereşti deretică-n zori -
Pe fereastră aruncă de la al şaptelea cat
Fragede raze:
În sunetul lor,
Printre miresme de surle mărunte
Şi speriate chindvale,
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Din spuma rănită
A minţii mele răsari
Tu, Venus Iudeopterix,
Cu anemona-nflorită
Între coapse de fier.

Liniile strâmbe ale şoldului tău
Sunt cu mult mai frumoase
Decât liniile drepte
Ale căii fără păcate
Care duc către cer.

Un ritm senzual născoceşti:
Ochii tăi - două golfuri
Unde se joacă delfinii,
Gura ta - voluptuosul coral
Care mă cheamă să eşuez:

Iei cu o mână
Laptele cald al luminii,
Cu cealaltă rupi o fărâmă
Din drojdia norului,
Cerni de pe tobă,
În ritmul ursitei,
Praful făinii -
Le pui laolaltă şi-ndelung le frămânţi
Cu unealta piciorului,
Aşezi aluatul apoi la dospit
Şi, când a crescut
Cât trupul unui copil,
Azvârli plămada cea vie
În gura cuptorului.

Dar acolo, acolo pe tavă
Tu vezi altceva rumenind
La un foc domolit
Precum al chindiei.
O, Venus Iudeopterix
Ce pâine albă vom mânca amândoi
Pe Cărările Euritmiei.

Sophrosyne

Stau cu Boierii Luminii la masă
Şi punem ţara la cale -
Toate cărţile-s date pe faţă:
Ce desfătare să unelteşti în păresimi
La fel ca în codrul fastelor zile

Cu dezlegare la fructul numit
Sophrosyne.

Există, există o frăţie de cruce
Între penele mele de scrib
Şi aripile lor
Ca nişte vechi manuscripte
Purtate în cârcă şi răsfoite de vânt -
Poate de-aceea îmi vine
Să leg mai apăsat de hârtie
Limbul* cuvântului sfânt
Sophrosyne.

La şold mi se gudură
Câinele spadei -
În trupul meu, el sigur presimte
Viitoare dâre de sânge
Şi osuare de raze.
Îl mângâi şi-l cert; ochii lui,
Două dojenite rubine,
Clipesc împăcate atunci când şoptesc:
Sophrosyne.

Stau cu Boierii Luminii la masă
Şi punem ţara la cale -
Domn îl vom aşeza pe Dracula
Pe toate cele trei tronuri
Etern Heliand.
O, câtă pâine pentru noi se va frânge
Şi cât vin pentru noi o să curgă
Întru iertarea acelui păcat:
Sophrosyne.

Un colb vesperal răzbate prin geamuri -
Boierii Luminii oftând se ridică
La semnul din ceruri.
Bătând fără vlagă
Din ostenitele aripi
Mi se duc de la masă
Spre ţinuturi divine.
Lăcrimezi după ei în scoica odăii,
Perlă a mea:
Sophrosyne.

În urma lor pământie se face
Faţa de lapte-a hârtiei.
Rămân să uneltesc mai departe
Cu Sfinxul şi Babele.
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Istorie literarã
ISTORIA UNEI REVISTE: ŞCOALA ALBEI (1934-1945)

Emulaţia spirituală creată în urma realizării
Marii Uniri  a cuprins şi intelectualitatea
transilvană care îşi propusese ca, prin scris, să
contribuie la constituirea unui învăţământ, a unei
literaturi şi arte în consonanţă cu cele din Vechiul
Regat exprimând astfel o identitate unică,
românească, a tuturor locuitorilor cuprinşi în
graniţele noului stat naţional România. Presa
pedagogică, sprijinită de asociaţiile judeţene nou
create ale învăţătorilor, cunoaşte o dezvoltare fără
precedent grupând într-un front comun
învăţătorimea satelor şi comunelor din Ardeal în
lupta pentru crearea unui nou sistem unic de
predare şi notare performant datorat în mare parte
legislaţiei şcolare a lui Spiru Haret. Această
legislaţie trebuia însă îmbunătăţită şi aplicată şi
provinciilor nou alipite trăitoare în alte contexte
socio-culturale şi politice diferite. Şansa noastră
a fost găsirea unui om instruit, cu viziune
anticipativă şi devotat şcolii, în persoana
doctorului Constantin Angelescu numit Ministru
al Instrucţiunii Publice în decembrie 1918, care

va ocupa acest post, cu intermitenţe, timp de zece
ani în perioada    1918-1938.

În perioada mandatelor sale a elaborat
câteva legi de importanţă capitală care au statuat
învăţământul românesc o perioadă de câteva
decenii (până în 1948) aliniindu-l celui european.
E vorba de „Legea învăţământului primar şi
normal primar” (1924), „Legea învăţământului
secundar” (1928), „Legea învăţământului
comercial şi industrial” (1936),etc. Prin aceste
legi învăţământul devenea învăţământ de stat
obligatoriu de 7 ani. Totodată a sprijinit asociaţiile
învăţătorilor, comitetele şcolare şi Casa Şcoalelor
îndemnând la crearea unei prese pedagogice care
să propage  reformele, noutăţile şi experienţele
în domeniu.

De bună seamă că nici comitatul Albei,
transformat în judeţ în 1919, cu reşedinţa la Aiud
până în 1929 când se mută la Alba Iulia, nu putea
să nu adere la aceste tendinţe deşi lucrurile au
fost încetinite din cauză că administraţia şcolară
românească nu s-a instalat decât în 3 aprilie 1919.
Până la acea dată învăţământul primar a fost
condus tot de fostul inspector şcolar maghiar
Albert Barcsay. La această dată preluarea biroului
şi agendelor oficiale s-a făcut de către
subprefectul de atunci al judeţului dr. Vasile Ciura
şi subrevizorul Iosif Marian înlocuit în curând
de Marian Sasu.

Înfiinţarea primei reviste pedagogice în
judeţul Alba se datorează învăţătorului Marian
Sasu numit în funcţie la 1 mai 1919. Revista se
va numi „Amicul şcoalei”, apărând la 1 mai 1925
ca publicaţie săptămânală (exceptând lunile de
vacanţă iulie-august), în 8 pagini, fiind „revistă
pedagogică, culturală şi socială” ca „organ oficial
al Revizoratului şcolar, al Comitetului şcolar
judeţean şi al Asociaţiei învăţătorilor din Alba de
jos”. Apărea în 600 de exemplare având printre
colaboratori învăţătorii Andrei Floaşiu, Justin
Sava, Ioan Raţiu, Toma Cocişiu, Ioan Aldea, Ion
Breazu, A. Duvlea, Ioan Raica, Vasile Zdrenghea.

În articolul program se precizează a fi „o
modestă tribună liberă”, având „un caracter local”
şi dovedind „seriozitate şi obiectivitate deplină”.
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Paginile ultime cuprind ordine şi dispoziţii
şcolare. În 1930, odată cu mutarea lui Marian Sasu
ca revizor şcolar al judeţului Cluj, revista se va
muta acolo continuându-şi apariţia până în 1935.

După mai multe discuţii şi amânări, la
Cercul cultural regional ţinut la Teiuş, în iunie
1933, şi la Adunarea generală a învăţătorilor din
octombrie acelaşi an se hotărăşte apariţia unei alte
reviste care să oglindească preocupările şi
aspiraţiile învăţătorimii locale precum şi multele
doleanţe sociale pe care aceasta le avea.

Primul număr al revistei lunare „Şcoala
Albei” apare în ianuarie 1934, în 16 pagini, sub
redacţia inspectorului şcolar judeţean Andrei
Floaşiu şi a învăţătorului Vasile Zdrenghea. În
mare parte colaboratorii vor fi cei de la „Amicul
şcoalei” adică Ioan Raica, R. Ionaş, P.
Petringenaru, T. Barbu, I. V. Bâtiu, M. N. Coroiu,
Gh. Cucu, V. Zdrenghea, etc. Pe parcursul
apariţiei revista va mai avea şi 24, 32 sau chiar
48 de pagini,în funcţie de numărul articolelor
primite de la colaboratori. Ca şi alte reviste
pedagogice judeţene, revista se susţinea prin
abonamente şi eventuale donaţii.

Începând cu primul număr din anul 1935
redacţia revistei va fi asumată de inspectorul
şcolar Ioan Raica, omul care devine – cu câteva
întreruperi efemere – sufletul acestei publicaţii
timp de aproape un deceniu. În 1945, în al
doisprezecelea an de apariţie, revista devine organ
al Sindicatului învăţătorilor din judeţul Alba
având ca redactor pe Ioan Albu. Cu numărul 10
din 1945 revista îşi încetează apariţia.

În articolul program din nr.1/1934 semnat
de A. Duvlea, preşedintele Asociaţiei
învăţătorilor, se spune: „Vrem să facem din
această revistă expresia crezului, care înfierbântă
tâmplele noastre, reflexul mare al sufletului
nostru preocupat de problemele mari ale şcoalei,
strigătul nostru de durere la toate nedreptăţile ce
ni se fac şi un câmp de luptă mereu deschis pentru
toţi cei care îşi simţesc datoria şi puterea de a
aduce un aport de valoare în lupta de purificare a
organismului nostru acelui neam, care prin
suferinţele lui din trecut, prin rosturile lui ca
naţiune abia întregită ar merita o altă situaţie decât
această psihoză urâtă la care sufletele drepte şi
adevărate, ori de câte ori privesc, simt fiorul celui
ce priveşte în memorie”.

Caracterul profesional al revistei se menţine
pe toată perioada apariţiei ei fiind o tribună de

largă răspândire şi popularizare a metodelor
pedagogice folosite la clasele mici din ţară şi
străinătate menite să ducă la activizarea elevilor
(„şcoala activă”), la o mai bună însuşire a
cunoştinţelor şi deprinderilor educative. Se
publică totodată iniţiative şi experimente noi,
planuri de lecţii model, toate venite în sprijinul
activităţii didactice a învăţătorilor. Se pune accent

şi pe formarea unor deprinderi practice prin
înfiinţarea de ateliere şi muzee şcolare, prin
cultivarea loturilor şcolare puse la dispoziţie de
primării. Se insistă asupra „trezirii gustului pentru
citit (Ioan E. Popa în nr. 3/1936), a importanţei
alegerii lecturii elevilor (M. N. Coroiu în nr. 3/
1935), a rolului învăţătorului de la ţară în
culturalizarea sătenilor: „cultura a fost aceea ce
ne-a dat posibilitatea să pregătim Unirea, tot
cultura va contribui la consolidarea sufletească
în graniţele României Mari” (Octavian Mitrică,
nr. 6-7/ 1934).

Revista include în fiecare număr povestiri
şcolare educative, rubrici de jocuri pentru elevi,
şi folclor. Se recenzează cărţi străine despre
educaţie apărute în diferite ţări europene sau în
America. În acelaşi timp se încurajează creaţii
proprii în domeniul poeziei (V. Zdrenghea, Gh.
Răduţiu, Corneliu Stoica, Marinn Smarand, Al.
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Drăghici) sau prozei (V. Zdrenghea, M. Lungianu,
Gh. Cucu, I. Ionaş şi Elena Botoroagă).
Debutează aici studentul Mircea Zdrenghea, ajuns
ulterior profesor la Universitatea Babeş-Bolyai,
cu un articol omagial la moartea lui G. Bogdan-
Duică. Cel mai harnic culegător de folclor se
dovedeşte a fi M. Bâtiu, învăţător din Cut, care
publică aproape număr de număr pagini de folclor
care, strânse laolaltă, ar putea constitui o culegere
interesantă.

Lupta pentru îmbunătăţirea condiţiilor
materiale ale învăţătorilor va fi cel de al doilea
deziderat al revistei.

Orientarea spre problemele stringente ale
învăţătorilor este afirmată încă din numărul 2/
1934 al revistei când redacţia mulţumeşte tuturor
celor care şi-au exprimat bucuria apariţiei
acesteia, adăugând că intenţia editorilor este să
facă din această publicaţie „o tribună liberă şi
demnă de idei care să promoveze atât ideea de
progres social cât şi drepturile noastre aruncate
în negura uitării de toată lumea”, idee reluată cu
insistenţă şi în nr. 3/ 1934 sub semnătura lui Ioan
Raica.

Multe din articole au un caracter
dezaprobator faţă de sistemul de salarizare al
învăţătorilor considerându-se că aceştia sunt „cei
mai obidiţi, cei mai nedreptăţiţi, cei mai umiliţi
şi cei mai săraci, în contrast cu idealul şi nobleţea
muncii lor” (nr. 6-7/ 1935). Se exemplifică faptul
că „un servitor de la prefectură” are un salariu de
peste 2000 de lei iar un învăţător abia ajunge la
1600 lei, în timp ce un plutonier sau un sergent
instructor câştigă cu 2200 de lei mai mult ca
învăţătorul.

Greutăţile cu care se confruntă şcoala se
datorează şi nefrecventării ei din cauza sărăciei
părinţilor elevului: „Bietul ţăran nu-i în stare să
procure copiilor nici hainele şi încălţămintea
necesară fără să mai aibă surse şi pentru manualele
şcolare. Trebuie să vândă o vacă pentru a cumpăra
cărţi şi rechizite şcolare necesare la doi-trei
copii”. (nr. 4/1935)

Preţul crescut an de an al manualelor face
ca în Adunarea generală a Asociaţiei învăţătorilor
din 1935 să se ceară „înfiinţarea unui institut de
editură care  în actualele împrejurări ar ieftini
cartea şcolară cu circa 50%.”

În multe din articole se critică amestecul
politicului în şcoală în special la nivelul
conducerii şi al controlului actului educativ. Ioan

Raica, redactorul şef al revistei, cere răspicat (nr.
6-7/1934) ca „organele de îndrumare şi control
să se recruteze de o comisie apolitică, prin
concurs, şi să fie provizorii 4-5 ani”.

În anii războiului situaţia şcolii devine şi
mai grea din cauza concentrării învăţătorilor tineri
şi suplinirea acestora cu cei rămaşi la vatră
obligaţi să facă lecţii simultane şi la patru clase.
Revista nu se implică politic menţinându-şi
neutralitatea aşa cum o făcuse şi în primii ani de
apariţie când partidele existente se roteau la
guvernare.

Manifestând o largă deschidere faţă de
problemele şcolii, „Şcoala Albei” întreţine o
strânsă legătură, prin schimburi reciproce, cu
celelalte reviste pedagogice apărute aproape în
fiecare judeţ după Marea Unire: Foaia Şcolară
(Oradea), Şcoala noastră (Zalău), Viaţa şcolară
(Satu Mare), Şcoala someşeană (Dej), Amicul
şcoalei şi Freamătul şcolii (Cluj), Vatra şcolară
(Sibiu), Plaiuri hunedorene (Deva), Ogorul şcolii
(Turda), Vremea şcolii (Brad), Vatra (Năsăud),
Şcoala primară (Făgăraş), Graiul dăscălesc
(Sighişoara), Gazeta învăţătorilor (Şimleul
Silvaniei), etc., unele dintre acestea din localităţi
foarte îndepărtate ca: Revista Asociaţiei
învăţătorilor mehedinţieni (Turnu Severin),
Revista generală a învăţământului (Bucureşti),
Catedra (Galaţi), Învăţătorimea vasluiană
(Vaslui). Aceasta din urmă, prin pana învăţătorului
P. Ciocan, scrie despre revista albaiuliană: „Această
publicaţie a învins cu mult curaj adversităţile vremei
şi oamenilor în special căpătându-şi un loc de frunte
în presa noastră învăţătorească după ce mai întâi
credem că prin utilitatea ei va fi străbătut şi în
conştiinţa colegilor din Alba, de a cărei necesitate
probabil, acum sunt convinşi”.

Străduinţa revistei de a sprijini cu
consecvenţă timp de 12 ani lupta învăţătorilor
pentru crearea unui sistem de învăţământ din ce
în ce mai performant, a eforturilor depuse pentru
câştigarea unor drepturi materiale absolut
necesare,sprijinirea culegătorilor de folclor şi a
celor care aveau creaţii personale au făcut din
revista „Şcoala Albei” o publicaţie pedagogică
prestigioasă şi indispensabilă, pentru vremea
aceea, oricărui învăţător rămânând în istoria
presei pedagogice din România ca una din cele
mai interesante şi reuşite reviste.

ION TODOR
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Hermeneuticã  sacrã
FIINŢĂ, NEFIINŢĂ, CREAŢIA DIN NIMIC

Problema: dacă este doar fiinţa şi nefiinţa nu
este, existenţa cu toate ale ei vine numai din ceea
ce este. Dar cum fiinţa nici nu se împarte (nefiind
divizibilă, nici compusă), nici nu trece în altceva
(în sine, este peste tot) aceaşi şi una fiind, nu are
margini, deci „dincolo de” nu poate fi gândit. Este
vreo ieşire din această înfundătură, presupunând-
o? Dacă nu, fiinţa şi existenţa ar fi două numeric,
deci fiecare ea însăşi. Dacă, da, în ce fel?

În simbolismul thalesian al apei, generarea
era ca o înaintare, iar pieirea ca o retragere a fiinţei.
Elementele: foc, aer, apă şi pământ care, laolaltă,
sunt apeiron, nu trec unele în altele şi nu se
amestecă. Anaximandros nu punea naşterea
lucrurilor pe seama transformării elementelor ci pe
aceea a desprinderii contrariilor: caldul şi recele,
umedul şi uscatul (A9 D.K.). Deci într-un fel,
lucrurile rezultă din ceea ce nu sunt elementele. Deşi
contrariile se desprind din el, nici cerul lui
Anaximenes, ca nume al fiinţei, nu genera
împărţindu-se ori transformându-se prin dedublarea
sa ca putere, ci se rarefia şi se comprima.

Simbolismul apei, apeiron-ului sau aerului
era sugestiv: lucrurile nu apăreau nici prin
împărţirea „principiului” nici prin transformarea sa,
totuşi în temeiul lui. Cum însă? Problema nu era
pusă ci doar presupusă. Deşi tot în schimbarea unui
element, mai mult decât că era pusă, va fi fost şi
desluşită, dar în limitele permisive ale punerii
principiului în identitatea focului.

Deşi, nominal, elementele erau doar termeni
supleanţi, opţiunea pentru unul, pentru altul, pentru
toate la un loc urma dominantei în reconstrucţie.
Analogic, apa semnifica puterea generatoare (vitală)

a apei, cele patru, în apeiron anaximandrian, apoi,
induceau la ideea ilimitării-indeterminării, ca, la
rândul său, aerul să semnifice unicitatea – unitatea.
„Anaximenes a presupus că lucrurile au un substrat
unic şi infinit” – apeiron (Simplicius, Phys. 34, 26;
A5D.K.).

Heraclit, cât îl priveşte, în pereche cu
Parmenides (acesta instituind fiinţa) legitima
nefiinţa, ceea ce era tot atât de important. Numai
că nu ontologic, „interdicţia” parmenidiană
neputând fi încălcată.

„Această lume, aceeaşi pentru toate... a fost
dintotdeauna şi este şi va fi un foc-etern-el-însuşi
aprinzându-se cu măsură şi stingându-se cu
măsură” – aptomenon... kai aposbennymenon
(B30D.K.). Unu, focul este mereu el însuşi, dar şi
în toate: „divizat-nedivizat, născut nenăscut,
muritor, nemuritor” (B50D.K.) aşa urmând a
înţelege în sinele, deopotrivă pe acela al filosofiei
(to on) şi pe acela al teologiei (Dumnezeu) având
atât regimul transcendenţei cât şi pe acela al
imanenţei. Cum însă este, necontradictoriu,
transcendent şi imanent, pentru că în mod necesar
este astfel? Doar transcendent la treapta zero a
semnificaţiei (transcendes, de la transcendo/ ere a
urca, a trece) ar fi trans dincolo de, numai imanent
(immanens, part. de la maneo/ ere, a rămâne în –
in) n-ar mai fi în sine. Dar principiul, metafizic, ca
şi teo-metafizic, Dumnezeu, este mereu el însuşi şi
în lume, „creaţie” a sa.

„Lumea aceasta”, în reprezentarea lui
Heraclit, era un foc etern el însuşi nu însă focul
însuşi, ci aceasta ca stingere-aprindere. Numai aşa
a fost, dintotdeauna, este şi va fi – all en aei kai
estin kai estoi, în deosebire de „principiu”, care,
parmenidian, nu a fost – oude pot en, nu va fi –
oud’estoi ci este mereu acum nyn estin (B 8.5D.K.).

Simbolica ajută, lumea apărând şi dispărând,
în analogie cu focul care se stinge şi se aprinde,
revenind la sine. Stingându-se, focul „moare” în aer,
prin aer, în apă iar prin apă în pământ, drumul în
jos dublat de drumul în sus, de revenire
(reaprindere), în stilistică heracliteană succesiv-şi-
concomitent.

Lumea aceasta – kosmon tonde, aşadar, este
stingere sau moarte – thanatos (pyros thanatos aeri
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genesis) moartea focului naşterea aerului
(B76D.K.),  în-fiinţare prin des-fiinţare. Lumea
este, dar ca stingere (moarte), alfel spus ca nefiinţă.
Stingere, ea nu venea din ceea ce era focul, ci din
ceea ce nu era. Cum avea să zică Anselm, lumea
venea non ex aliquo – nu din ceva iar nu ex non
aliquo, cu precauţiunile cuvenite impuse de timp
şi situare, lumea în reprezentarea lui Heraclit, ca
stingere perevenea din ceea ce nu era şi era, totuşi,
focul. Creaţia din nimic, luându-l în sens ontologic
nu are sens, dacă he d’hos ouk estin te hai hos
khreon este me einai, ceea ce nu este şi trebuie să
fie (Parmenides B2.5D.K.).

Concept vid, ontologic, nefiinţa semnifică
numai în ordine metafizică, dar nici în acesta nu
împarte primatul cu fiinţa. Alături de aceasta ar fi
totuna cu ceea ce nu este în mod abstract. Dar atunci
n-ar mai participa  la generare (creaţie). Metafizic,
termen secund, nu este fiind în temeiul celui dintâi
şi, tot de aceea, este întrucât fiinţa nu poate să
genereze ceea ce nu este în mod absolut. Este
singura limită, dacă se poate spune aşa, a fiinţei.
Cum ar putea genera ceea ce nu este? Mai înainte
de orice este o contradicţie în termeni, generarea
fiind a ceva iar nu a non-ceva.

În metafizica greacă, pentru a nu încălca
interdicţia generării prin împărţire sau trasformare,
dar pentru a da legitimitate existenţei, dinspre fiinţă,
nefiinţă, ceea ce înseamnă că doar relativ, s-a venit
cu ideea mare a medierii şi, deci, mediatorilor.

În scara platoniciană a lumii din Rep. 509 a –
511 c, obiectele matematice – mathemata fiind prin
participare nemijlocită, mijlocesc între ceea ce este
în sine şi sensibile – aistheta, cópii de al doilea grad.
Ele întrucât sunt mai „aproape” de fiinţă sunt mai
asemenea ei, dar nefiind prin ele însele, totdeodată
nu sunt, în timp ce aistheta, nu sunt-şi-sunt.
Acestea, aşadar, nu sunt cele ce sunt şi cum sunt
prin participare nemijlocită la fiinţă ci la ceea ce nu
este aceasta, deşi este în temeiul ei. Aistheta  nu
sunt prin participare  la ceea ce nu este în mod
absolut, nici însă la ceea ce este în mod absolut.

To on he on – ceea ce este întrucât este
aristotelician este în întregul său formă – morphé
şi materie – hyle, nu însă ca elemente alcătuitoare,
fiind atribute, aşa zicând, după Spinoza, infinit
nemijlocite. Astfel că, în întregul său este formă şi
în întregul său materie. Una, numeric, două doar
ca specificaţie, forma şi materia sunt de nedesfăcut
de termenul-subiect. Stând în acesta, fiindu-i
coexistente şi coeterne, forma şi materia sunt totuna
cu întregul, fără a fi însă întregul.  Atribute ele sunt

şi nu sunt întregul subiect; de aceea având dublul
regim ele mediază. Substanţa – ousia (individualul)
este în temeiul a ceea – ce – este – întrucât – este
dar mijlocit, fiind alcătuită din formă şi materie. În
ordinea ei, acestea sunt deopotrivă atribute, dar, în
mod particular, sunt elemente alcătuitoare. Faptul
acesta face ca substanţele să apară prin compunere,
nu însă nemijlocit din termenul prim ci din ceea ce
nu este el şi să piară prin descompunere.

2. „1. La început* Dumnezeu [Elohim] a
creat cerul şi pământul. 2. Şi pământul era pustiu şi
gol şi întuneric era deasupra adâncului, iar Duhul
lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. 3. Şi a zis
Dumnezeu: «Să fie lumină!» şi lumină fu...” (Gen.
1.1-3).

Dumnezeu începea creând cerul şi pământul:
„cuvântul ebraic tradus prin a crea se referă
totdeauna la o intervenţie a lui Dumnezeu” (La
Bible, TOB, 1992, n.a. 1.1). Intervenea demiurgic?
„O altă povestire, iahvistă, mult mai veche diferă
de textul sacerdoxal. Nu mai este vorba de creaţia
cerului şi a pământului, ci de un pustiu pe care
Dumnezeu (Iahwe) l-a făcut roditor...” (Eliade,
Istoria credinţelor şi ideilor religioase, I, 1991, p.
167).

Mai curând ca un demiurg ceea ce era mai în
logică mitică. Dar oricum, crea lumea prin puterea
sa. Nu lua ceva din sine ci o făcea să fie ca punere
în ordine, rânduială, poate a haosului primordial,
propriu cosmogoniilor mitice. Nu era mai puţin
creatorul lumii, în analogie cu meşteşugarul care
se foloseşte de o „materie” dar instituie în altă ordine
ontologică. Astfel poate fi socotit creator din ceea
ce nu este materia de aplicaţie.

Pământul şi cerul, din primul act al creaţiei,
erau după modul de a fi al creatorului, trecute cum
vor fi fost din starea precosmică.

În actul al doilea, Dumnezeu crea, zicând să
fie lumină, „să fie o tărie prin mijlocul apelor”,
boltind deasupra pământului cerul. Şi a mai zis „Să
dea pământul verdeaţă”, „Să scoată pământul fiinţe
vii” şi, ca încununare, „să facem om după chipul şi
asemănarea noastră” (Gen. 1.3-27).

Mitic, creaţiile ex nihilo (sau magice), în toate
variantele, presupun neantul (haosul) în varii
identităţi, care este „cosmotizat” prin zgomote
(strigăt, râs, şuierat), prin gesturi (cântec, dans),
prin transformare, prin cuvânt, prin gândire, toate
ale divinităţilor generatoare. Între toate „forma,
poate cea mai elevată a creaţiei din nimic este aceea
prin cuvânt” (Frenkian, Plotin şi Orientul, în Scrieri
filosofice, 1987, p. 373). Putând să creeze tot la fel
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cuvântul şi de-crea, dacă se poate spune aşa mişcării
inverse, de întoarcere la neant. Mai puternic  decât
toţi zeii, „Hotărârea ta Stăpâne [Marduk] este
supremă/ Nu-i decât să porunceşti a nimici ori a
crea, şi va fi/ deschide-ţi gura veşmântul va fi
distrus/ Vorbeşte iar: verşmântul va fi refăcut/ el
porunci şi veşmântul a fost nimicit/ El porunci a
doua oară şi veşmântul a fost refăcut” (Enuma eliş.
IV, 21-27).

Zeul Ptah „Marele, inima, limba Enneadei
care crea zeii”, „vede cu ochii, ascultă cu urechile,
respiră cu nasul şi cunoaşte ce este în preajma inimii
sale şi face să iasă ce a cunoscut prin limba sa, care
repetă ceea ce a gândit inima sa”; „dă nume, creează
totul”, în teo-cosmogonia memfită (Inscripţia lui
Shabaka, textul B, 51 b, Cn. Cr în Frenkian, p. 337-
338). Prajapati în Satapatha Brahmana XI, I, 6, 1-
2, „zise bhuh şi apăru pământul; zise bluvah şi apăru
aerul; zise suvar şi se născu cerul... Când vorbi
pentru prima oară, rosti cuvinte alcătuite dintr-o
silabă şi din două, pentru că era copil când a vorbit
prima oară. Când rosti cuvinte cu cinci silabe, el
creă cinci anotimpuri...” (Renou, Anthologie
sanskrite).

Într-un „scenariu” teo-cosmogonic grecesc,
„povestit„ de Phereckydes din Syros, din totdeauna
ar fi existat Zas (Zeus), Khronos şi Khthonie (ţarina
uscată, din adâncuri, khtonian stoma, intrarea în
infern, Pindar, 4, 77, asprul drum subteran –poreian
ouk khthonian, Platon, Rep. 699c). În urma
hierogamiei cu Zas, Khthonie prin darul de nuntă
geras devenea Ge, ţarina generatoare: Khtonie de
onoma egenetoGe epeide aute Zas geras didoi -
„Khthonie a fost numită Ge primind în dar (ge-ras)
ţarina roditoare” B7D.K.)..

Dar, mai cu seamă pentru resemnificările în
durată lungă, creaţia prin cuvânt din Geneza biblică
va fi devenit, întrucâtva, paradigmatică.

Miturile logopoietice presupuneau, poate, şi
o primă reflexie prin minunare asupra cuvântului
(limbajului, în genere).

Fără de nume, lucrurile nu erau scoase din
indistincţie. Cuvântul le separa ca să le lege ca într-
o gramatică. Lumea devenea un fel de carte.

Prin analogie, lumea ca ordine putea să pară
a fi un limbaj şi divinitatea creatoare rostind-o omul,
dând nume lucrurilor lumii, pe aceasta pentru el la
scara sa, zeul o crea.

La început, Dumnezeu (Elohim) crea cerul
şi pământul din ceea ce nu era el. Dar nenumit,
pământul era pustiu şi gol. „Şi a zis Dumnezeu:
«Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se

arate uscatul». Şi aşa a fost. Şi s-au adunat apele
cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.
Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea
apelor a numit-o mare” (1.9-10).

Creator omul pe măsura sa, în lumea sa, la
scară cosmică, era după măsura lui Dumnezeu,
Cuvântul participa la crearea lumii mari.

Aşadar, lucrurile lumii erau create „din ce n-
au fost” (II Macabei 7.28). „Dar formularea aceasta
este imprecisă, astfel că ideea expresă a creaţiei ex
nihilo a fost precizată abia ca specific creştină” (G.
Remete, Fiinţa şi credinţa I, 2016, p. 451).

„Dumnezeu cheamă la existenţă pe toate cele
ce nu există” (Rom. 4.17). Acela însă care ar fi
propus formula canonică: „Puterea lui Dumnezeu,
însă în aceea se arată, că face ce vrea din cele ce nu
există...” (Teofil al Antiohiei, Trei scrisori către
Autolic II, 4).

Prin analogie cu meşteşugarul care lucrează
asupra unei materii preexistente, Dumnezeu ca
demiurg urma să creeze lumea la fel. Materia,
aşadar, era necreată şi veşnică. Asemenea
demiurgului, după cum presupun aceia care
gândesc „nelegiuit”, „Dumnezeu n-ar fi putut crea
nimic, fiindcă n-ar fi avut materie cu care să poată
lucra” (Origene, Despre principii, II, 1, 4).

Cu o materie în sine şi coeternă Principiului
activ (fie el philia şi neikos empedocleene, Nous
anaxagorian, Demiurg, ca în Timaios platonician,
ca „mişcătorul nemişcat” aristotelician ori ca Zeul,
suflet al lumii, logos, în reprezentarea stoicienilor,
locul monismului îl lua dualismul, ontologic,
ruinător. Dacă „principii”, fie şi opuse, unul activ
şi incorporal, celălalt pasiv şi corporal nu numai că
se limitau reciproc, căzând asfel din condiţia
unicităţii, fundamentală în deducţia ontologică
(unul-ilimitat-indeterminat-peste tot la fel) dar,
naturi în contrast, nici nu aveau cum să „comunice”.

Alternativa este monismul, nu însă prin
opţiunea fie pentru un termen, fie pentru altul. Când
aceasta s-a făcut, filosofia a fost împărţită în două
direcţii („linii”) repugnante: materialismul şi
idealismul, numai că, ontologic, „fiinţa” doar este,
nu însă de un fel sau altul, „corporală” sau
„incorporală”. Ontologic, numai monismul este
posibil, nu şi dualismul, nesupunându-se canonului,
cei doi termeni instituiţi având naturi distincte.
„Pluralismele” (pythagorician, empedoclean,
anaxagorian, democritian, platonician), la rigoare,
sunt tot monisme, principiile fiind doar numeric mai
multe, nu însă şi ca naturi.

Aşadar, oricum l-am numi, filosofic sau
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teologic, În-sinele este totuna cu a fi: este iar întrucât
este în-fiinţează. Nu ar avea cum s-o facă asemenea
demiurgului, artizan, dincolo de sine nemai fiind
altceva. Chiar dacă ar fi,  „acoperind” ficţionalist
atributele definitorii: unicitate, ilimitare, n-ar avea
cum să fie decât contrarul a ceea ce este, ceea ce
nu este adică. Dar, parmenidian, ceea ce nu este nu
este şi nu poate decât să nu fie. Dacă am spune că
a nu fi este, tot la a nu fi revenim, pentru că, în
acest caz, nefiinţa ar trece în conceptul fiinţei:
nefiinţa este. Cum se zicea în logica tradiţională,
judecata este sintetică, subiectul neconţinând analitic
predicatul, ca în „fiinţa este”.

Creând din nimic, Dumnezeu (şi tot
asemenea fiinţa în conceptul filosofic), nimic
(ouden, nihil), ontologic, nu semnifica real.  Cum
avea să zică Alcuin, ontologic: nomine est, et re
non est, este doar nume şi nu real.

„Nimicul nu e un vid real, alături de
Dumnezeu..., un vid de care Dumnezeu ar fi
mărginit prin fire sau printr-o anumită restrângere
a lui, ca să scoată din el lumea creată”.  Nici
„nimicul”  dincolo de, nici lumea creată, între ea şi
Creator fiind distanţă „nu de loc ci de natură”, zicea
Sf. Ioan Damaschin în De fide orth., I, 15 (Stăniloae,
Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, 1987, p. 239).

Numai dacă ar fi creat-o prin împărţire sau
prin transformare, Dumnezeu ar fi trecut substanţial
în ea. Logic, panenteismul intra în grave contradicţii,
la limită ducând la destituirea onto-teologică a lui
Dumnezeu, creând prin împărţire şi transformare
ceea ce era propriu existentelor, compuse şi
mărginite.  Panenteist, Dumnezeu ar fi trecut
substanţial în lume, fiind una cu substanţa ei. Dar
„nu din substanţa” sa a creat-o pentru că în afară
de sine „n-a fost nimic”. „Doamne..., ai făcut toate
naturile şi substanţele care nu sunt ceea ce eşti tu,
şi totuşi există pentru că tu le-ai făcut”. Un singur
lucru nu este de la tine, anume ceea ce nu există...”
(Augustin, Confesiuni, XII, 8, 11).

Nefiinţa, aşadar, nefiind, nu era totuna cu
nihil din care Dumnezeu a creat lumea. N-o crea
din sine, trecând în ea, dar din ceea ce nu era el, dar
ce nu era el, nefiind totuşi în sensul în care şi teologii
se întâlnesc?

În sine, în firea lui adică, de necunoscut,
Dumnezeu se „dezvăluie” în faptul-de-a-fi, în
lucrările sau energiile sale. „Sf. Grigorie insista că

aceste energii nu sunt efecte create ale lucrării lui
Dumnezeu, ci sunt Dumnezeu cel necreat însuşi”,
distincţie pe care avea s-o consacre Sf. Grigorie
Palama (Louth, Introducere în teologia ortodoxă,
p. 81). Distincte numai ca specificaţie, iar nu
numeric, Dumnezeu fiind Un(u),peste tot la fel:
„însuşi  numele de «fiinţă» nu este altceva decât
denumirea puterii de fiinţă făcătoare a lui
Dumnezeu” –ton theon dynameos (Sf. Grigore
Palama, Dialogul Ortodoxului cu Varlamitul, 17,
în Opere complete V, 2016, p. 151).

Onto-teologic, Dumnezeu este act pur, ceea
ce înseamnă că, în aceeaşi măsură şi putinţă. Aşadar
nu mai mult act decât putinţă, nu când act când
putinţă, fiind unul, ceea ce înseamnă că, teo-
metafizic, unicul creator şi temei al lumii cu toate
cele ale sale.

Onto-teologic, una ca act şi ca putinţă, teo-
metafizic, întrucât este act-şi-putinţă este în vederea
a ceva dar în sensul în care Sf. Maxim definea
finalitatea: „Ţinta finală e cea pentru care sunt făcute
toate, dar ea nu este pentru nimic” (Ambigua, II, 7
a). Una teo-metafizic, actul şi putinţa, tot asemenea
sunt şi lucrurile lumii, numai că acelaşi dintr-o
situare este act, ca din alta să fie putinţă. Nimic nu
este fie numai act (în act) sau numai putinţă (în
putinţă).

Act-putinţă (iar nu act şi putinţă), Dumnezeu
(în limbajul filosofului, fiinţa), aşa fiind, creează
fără a trece actual în create ci, doar ca putinţă.
„Acţiunea unui lucru este într-un fel o isprăvire /
desăvârşire a puterii sale. Ea se raportează la putinţă
ca act secund al actului prim. Putinţa divină însă nu
se desăvârşeşte decât prin ea însăşi, întrucât ea este
esenţă a lui Dumnezeu, iar în Dumnezeu putinţa şi
acţiunea nu sunt distincte” (Thoma, Summa contra
Gentiles, II, 9, 3).

Aşadar, ex nihilo, din această situare, ar putea
numi creaţia nu din în sine ca act (s-ar împărţi ori
s-ar transforma, ceea ce este de neînţeles şi, deci,
de neadmis) ci din sine ca putinţă. Ex nihilo, deci,
numeşte trecerea de la ceea ce nu este, nu însă ca
nefiinţă, dacă Dumnezeu este act-putinţă, la a fi în
act, numai că în altă ordine. Createle, cum zicea
Anselm, sunt din ceva –non ex aligno, iar nu din
non ceva –non ex aliquo.

ACAD. GHEORGHE VLĂDUŢESCU
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Care pot fi motivele pentru care omenirea
s-a înstrăinat de Iisus Hristos?  Motivul
principal nu poate să fie necredinţa, căci aceia
care s-au înstrăinat de Hristos nu sunt neapărat
necredincioşi. Problema este că Iisus Hristos nu
e Dumnezeul general, nu este precum ceilalţi
dumnezei. Fiind ne-experiaţi, depărtaţi şi informi,
toţi ceilalţi „Dumnezei” (Allah, Jahwe etc.) nu
impun decât o credinţă generală, accesibilă şi
foarte fezabilă. Fiind persoană istorică şi experiată
faţă către faţă, Iisus Hristos este Dumnezeul de
care nu scapi şi care impune omului o măsură
absolută. Hristos este un fel de alter-ego al fiecărui
om, oglinda neiertătoare care te judecă şi-ţi
impune. Aşadar, primul motiv pentru care omul
vrea să scape de Iisus Hristos ni se pare pretenţia
grozavă sau presiunea mare pe care o pune
Hristos – ca măsură exemplară şi obligatorie –
pe fiecare om. Faţă de oferta împlinirii absolute,
a lui Hristos, omul preferă comoditatea unei
măsuri mai mici, fezabilă, uşoară şi plăcută.

Al doilea motiv al înstrăinării ni se pare
acela al neînţelegerii condiţiei umane, respectiv
a condiţiei istorice păcătoase . Dacă alţi
„Dumnezei” îl mântuiesc pe om dincolo, Iisus
Hristos este Mântuitorul aici. Omul modern sau
postmodern nu mai are însă nevoie de
„Mântuitor”, căci nu mai simte nevoia de
mântuire. El nu mai simte şi nu mai recunoaşte

MOTIVELE ÎNSTRĂINĂRII DE IISUS HRISTOS

condiţia istorică umană ca decădere sau păcat, ca
nefirească, deficitară sau bolnavă, ci naturală şi
chiar bună. El se simte bine în pielea lui, cu
limitele, poftele şi bolile lui, a învăţat să-şi fie
autosuficient şi să se iubească pe sine, aşa cum îi
spun toţi psihologii de astăzi. El a învăţat că viaţa
fără patimi sau sănătatea fără nici o boală este
insipidă şi plicticoasă, a prins plăcerea viciului
şi a bolii şi se distrează cu frenezie nebună în
aşteptarea morţii care, oricum, ne va lua pe toţi.
Or, e greu să-l vindeci pe bolnavul care nu vrea
să-şi recunoască boala, fuge de spital şi nu vrea
să fie pacient. Dacă ţine să se sinucidă, niciun
sinucigaş nu poate fi împiedicat şi niciun bolnav
nu poate fi vindecat cu de-a sila. Prima condiţie
pentru vindecare e înţelegerea bolii, iar prima
condiţie pentru mântuire e înţelegerea păcatului.
Întrucât nu mai recunoaşte niciun  păcat şi nicio
vină, omul contemporan nu vrea să audă nici de
mântuire, nici de Mântuitor.

Al treilea motiv, legat de al doilea, este
autosuficienţa, independenţa sau mândria
omului. Omul contemporan n-are nevoie de
mântuire, pentru că nu vrea să depindă de cineva
ci vrea să fie independent, să nu datoreze nimănui
nimic, să-şi facă singur viaţa şi să reuşească totul
singur, nu să fie „câştigat la belciuge”. Or,
problema mântuirii realizate de Iisus Hristos este
într-adevăr faptul că jertfa Lui n-a fost generală
sau simbolică, ci reală şi adresată precis fiecărui
om, că „ne-a câştigat la belciuge”. Cei care nu
acceptă dependenţa sau recunoştinţa faţă de acest
Sacrificiu pentru ei nu înţeleg însă că această
dependenţă nu este decât dependenţa de iubire,
că orice iubire te face dependent de ea, că nu poţi
avea de-a face cu iubirea decât ca dependenţă şi
recunoştinţă. Oricine vrea iubire trebuie să
accepte dependenţa şi recunoştinţa, altfel n-o va
avea niciodată. Până la urmă, refuzul acestei
dependenţe şi recunoştinţe nu este decât refuzul
iubirii, incapacitatea sau reaua-voinţă de a iubi şi
a fi iubit.

Al patrulea motiv pentru care oamenii se
înstrăinează de Hristos poate fi acela că n-au
înţeles înălţimea învăţăturii sau n-au putut
împlini poruncile ei. Deşi pare o explicaţie
minoră sau comodă, ea este foarte plauzibilă,
pentru că omul rămâne totuşi o fiinţă religioasă
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şi nu renunţă uşor la credinţă. Majoritatea
oamenilor rămân cu o credinţă, dar preferă o
credinţă comodă, ne-presantă, care să-i lase „să-
şi trăiască” viaţa de aici, cu pasiunile, poftele şi
plăcerile ei. Întrucât Hristos e prea pretenţios,
atunci preferăm să-L trecem mai în spate, în
fundalul vieţii noastre. Filosoful şi teologul danez
Sören Kierkegaard e convins de acest lucru şi
declară că „adevăratul motiv pentru care omul
se scandalizează de creştinism este că acesta e
foarte înalt, că măsura sa nu este măsura omului,
că vrea să facă din om ceva atât de extraordinar
încât să nu poată fi acceptat de mintea
omenească” 1. Faţă de aceste justificări, nouă ni
se pare că, într-adevăr, unii creştini se pot scuza
că n-au înţeles înălţimea doctrinei sau n-au putut
împlini poruncile ei, dar nimeni nu se poate scuza
că n-a auzit glasul iubirii, glasul Lui. Căci glasul
lui Iisus Hristos nu este numai glasul adevărului
sau glasul învăţăturii, ci mai ales glasul Iubirii.
Nimeni nu recunoaşte că este incapabil de iubire
sau de prietenie. Or, dacă este capabil de prietenie,
atunci este capabil şi de prietenia cu Iisus Hristos.
Iar dacă n-a ajuns la prietenia cu El, înseamnă că
n-a cunoscut prietenia, pentru că a evitat sau
neglijat pe singurul Prieten sacrificial şi absolut.
Iisus Hristos este însăşi Iubirea şi prietenia: de
aceea, cei înstrăinaţi n-au scuză şi toţi sunt
vinovaţi.

Al cincilea motiv al înstrăinării este teama
de a pierde confortul, tihna şi odihna, dacă Îl
lăsăm pe Hristos să intre în viaţa noastră şi să ne
impună gravitatea şi greutatea poruncilor Sale:
„dacă venirea Lui va însemna sfârşitul a toată
acea tihnă, rânduială pe care cu atâta osteneală
am clădit-o şi o clădim? Dacă El ne va cere să
luăm în serios viaţa … Dacă Domnul va face praf
şi pulbere toată rânduiala care ne este atât de
dragă …?” 2. Trebuie să recunoaştem că instinctul
de conservare este irepresibil iar confortul şi
siguranţa sunt esenţiale acestui instinct. Nu poţi
să condamni pe nimeni pentru că vrea să trăiască
şi să aibă siguranţa vieţii lui. Or, legea credinţei
sau legea lui Hristos vrea să depăşească acest
instinct de conservare (sau egoismul) şi ne cere
„să ne lepădăm” de noi înşine. E greu şi e mult
până învaţă omul să se autodepăşească, să se
dăruiască şi să trăiască nu pentru sine ci pentru
alţii. De aceea, prietenia lui Hristos nu se câştigă
odată, ci mereu; se poate pierde repede şi se
recâştigă greu. Legea iubirii sau a prieteniei e
absolută: dă totul şi cere totul.

Al şaselea motiv este frica de suferinţă şi
de sacrificiu. Iubirea, prietenia sau dăruirea
înseamnă asumarea pericolului, a riscului sau
suferinţei. Iisus Hristos însuşi este exemplul
convingător în acest sens: „În acceptarea
suferinţei … El este obiectul fără apărare al
neînfrântei voinţe de a se păstra în rânduiala
încrederii şi a iubirii” 3. Iubirea implică nu numai
încredere şi dăruire ci şi asumarea riscului, şi chiar
a suferinţei şi sacrificiului. În iubire nu există
jumătăţi de măsură: nu iubeşti pe jumătate, nu
iubeşti limitat. Or, dacă te-ai decis pentru iubire,
te-ai aruncat în vâltoarea riscului, a suferinţei şi
chiar a sacrificiului. Nimeni n-a dovedit mai bine
acest lucru ca Iisus Hristos. Fără a fi atins încă de
risc sau pericol, El a anunţat deja că este Păstorul
cel bun care îşi pune viaţa pentru oile Sale şi este
decis să-şi dea viaţa pentru prietenii Săi, căci „mai
mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca
sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi” (Ioan
15,13).

Iubirea sau prietenia este un risc sau o
vulnerabilitate care poate însemna orice. Ea poate
să fie numai ruşine sau dezonoare, dar poate
ajunge la excludere şi suferinţă. Cine nu e pregătit
de toate, nu e pregătit de iubire. Ruşinea,
dezonoarea sau excluderea sunt numai primele
riscuri. Iisus Hristos este insuportabil, pentru că
este unicul care a îndrăznit să precizeze chipul
iubirii: Crucea. Oamenii fug de Iisus Hristos
pentru că fug de Cruce, pentru că nu vor să
accepte că numai în Cruce este iubirea autentică
şi totală, că numele Iubirii este Crucea. Oricât s-
ar încerca încadrarea sau înţelegerea lui Iisus
Hristos în istoria credinţei şi a omenirii, trebuie
să recunoaştem că semnul lui unic şi distinctiv
este Crucea, ca semn al iubirii mântuitoare şi nu
al simplului sacrificiu: „În toată istoria culturilor
şi religiilor umane nu există un eveniment
asemănător, precum acest semn al chinului
mortal al lui Iisus” 4. De fapt, cine vrea să intre
în iubire trebuie să ştie că intră nu numai în pericol
şi suferinţă, ci chiar în moarte: dacă ai intrat în
iubire, ai murit faţă de viaţa trecută, ca să treci în
altă viaţă. Este un salt mortal, şi nu oricine e
pregătit să-l facă.

În sfârşit, al şaptelea motiv al înstrăinării
de Hristos este chiar frica de iubire, ca reţinere
faţă de celălalt, ca frică de responsabilitate.
Gabriel Marcel afirmă că „a-i spune cuiva că-l
iubeşti înseamnă a-i spune: «Tu nu vei muri
niciodată!»”. Dar ce înseamnă această
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promisiune, această pretenţie? Cum poţi să
promiţi că-i asiguri viaţa? Ni se pare limpede că
aici e vorba de garantarea vieţii ca asumare a
responsabilităţii pentru celălalt, de
responsabilitate ca esenţă a iubirii. Nu e posibil
niciun fel de iubire sau prietenie fără un minim
angajament. Or, omul vrea să fie total liber, să nu
depindă de nimic, să nu fie dator sau obligat la
nimic. De aceea, el se achită grabnic de orice
datorie, ca să nu fie dator, şi nu vrea să înţeleagă
că iubirea este o veşnică datorie şi dependenţă, şi
nu există fericire mai mare decât aceea de a
rămâne mereu „dator” prin „datoria” iubirii. A
scăpa de orice datorie înseamnă de fapt a scăpa
de iubire. Dar instinctul de conservare sau
egoismul este fiinţial, şi „nimeni nu vrea să îi
spună altuia: eşti de-al meu, îmi eşti apropiat,
pur şi simplu fiindcă eşti om şi eşti aproapele
meu” 5. Prima reacţie a unui om faţă de un
necunoscut este cea de prudenţă sau de rezervă,
dacă nu chiar de închidere sau respingere,
presupunând în orice necunoscut un potenţial risc
sau pericol. Căci, într-adevăr, aşa şi este:
deschiderea sau acceptarea celuilalt este deja
acceptarea unei minime responsabilităţi. Or,
nimic nu e mai greu decât libertatea sau
responsabilitatea: mi-e greu să-mi asum
responsabilitatea şi pentru mine, cum să mi-o mai
iau şi pentru tine?! Pentru că nu înţelegem că
asumarea responsabilităţii pentru celălalt
înseamnă deja purtarea mai uşoară a
responsabilităţii pentru noi înşine: „oricine se
smereşte pe sine, se va înălţa!”. Oricât ar fi de
greu, experienţa ne poate învăţa că celălalt e nu
numai riscul ci şi şansa noastră. Fără el, adică fără
iubire, poţi căpăta siguranţa şi comoditatea, dar
ratezi sigur deplinătatea şi minunea, adică iubirea.
Nu există iubire de unul singur ci numai în doi:
mai presus de orice risc, celălalt e unica ta şansă.

Iisus Hristos devine Străinul şi oamenii se
înstrăinează de iubire, pentru că Taina Iubirii e
Taina Străinului. Iubirea nu înseamnă acceptarea
sinelui sau a semenului, ci acceptarea celui cu
totul altul. Iubirea lui Dumnezeu înseamnă
crearea lumii din nimic şi crearea omului ca
persoană cu-totul-altcineva: nu ca altcineva lângă
El, ci ca altcineva faţă în faţă, ca partener real de
dialog şi comuniune. Numai în această capacitate
de primire, deschidere şi disponibilitate pentru
diferit, pentru altcineva, pentru străin, se
revelează iubirea.

Evanghelia după Ioan spune că „Întru ale

Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan
1,11). „Ale Sale” sunt toată creatura, iar „ai Săi”
sunt oamenii, „chipul şi asemănarea” lui
Dumnezeu. Dar ei nu L-au primit, pentru că nu
L-au recunoscut şi nu s-au recunoscut în El.
Numai smerenia recunoaşte smerenia, numai
iubirea recunoaşte iubirea: nu L-au recunoscut,
pentru că erau străini de smerenia şi iubirea Lui.
Dar această problemă a recunoaşterii rămâne
mereu. Taina Iubirii rămâne Taina Străinului,
pentru că ea este cel mai ciudat, mai incredibil şi
străin lucru pentru condiţia păcătoasă a acestei
lumi. A recunoaşte iubirea, a-L recunoaşte pe Iisus
Hristos înseamnă a recunoaşte stranietatea Lui
faţă de toată condiţia lumii. Nu numai acum două
milenii, ci permanent, pe pământ El rămâne
Străinul. Numai cine are încredere şi răbdare
poate să desluşească sub chipul Străinului
chipul lui Iisus Hristos. Într-o cântare de la
Denia Joii Patimilor, Iosif din Arimateea cere
lui Pilat trupul mort al lui Iisus zicând: „Dă-mi
pe Acel Străin care nu are unde să-şi plece
capul! Dă-mi pe Acel Străin pe care ucenicul
cel viclean l-a vândut spre moarte; Dă-mi pe
Acel Străin pe care Maica Sa, văzându-l pe
cruce răstignit, suspinând striga: «Vai mie,
Lumina mea …!»”. În această cântare este
exprimată toată condiţia stranietăţii lui Hristos
pe pământ. El rămâne mereu „Cel care nu are
unde să-şi plece capul”, care nu-şi poate găsi
adăpost decât în inima omului, şi peste tot unde
este respins, uitat sau neglijat rămâne neodihnit
şi întristat. El rămâne Străinul pe care ucenicii
cei vicleni, creştinii impostori, Îl vând mereu,
până la sfârşitul veacurilor. Dar, mai presus de
toate, rămâne Sclavul sau Străinul răstignit, de
care nu mai ştim de ce a ajuns pe Cruce, cu ce
rost şi cine L-a pus pe ea, ignorând îngrozitor
şi monstruos că toate păcatele noastre Îl
răstignesc iar El a decis să sufere, să
compătimească şi să se pocăiască pentru ele
(Rug. a 2-a de la Maslu) până la sfârşit.

Este adevărat că Întruparea l-a descoperit
deplin şi definitiv pe Dumnezeu lumii, totuşi
trebuie să înţelegem că pentru vedere este
necesară nu numai lumina ci şi ochiul sănătos.
Întruparea este arătarea lui Dumnezeu, dar
vederea ei depinde de fiecare om. Ea este un act
de libertate şi de iubire, nu de violenţă. Au fost
destui în jurul lui Hristos care nu i-au văzut
Dumnezeirea, şi sunt destui care, de-a lungul
secolelor, n-au stat fizic lângă El şi totuşi L-au
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văzut şi L-au cunoscut cu o forţă şi certitudine
mai presus de propria viaţă.

Iisus Hristos rămâne Paradoxul absolut pe
pământ, cea mai ciudată şi incredibilă persoană,
pentru că este singura Fiinţă din univers care a
arătat că Dumnezeu este mărime numai întrucât
e micime, că e măreţie numai întrucât e smerenie,
că e putere numai întrucât e iubire care moare.
Problema recunoaşterii divinităţii lui Iisus este
problema recunoaşterii smereniei ca absolut de
măreţie, a iubirii sacrificiale ca supremă putere,
şi a morţii iubitoare ca supremă viaţă. Lumea
păcătoasă ne arată ceva, iar Iisus Hristos ne învaţă
altceva. Faţă de El, adevărul lumii se arată
minciună, şi viceversa. El nu poate fi decât
Străinul, iar a-i recunoaşte Dumnezeirea
înseamnă a recunoaşte în Străinul cel umil toate
datele Absolutului, a recunoaşte în umilirea şi
mizeria Răstignitului splendoarea şi măreţia
Iubirii Supreme.

Iisus Hristos e Străinul, pentru că e Izvorul
nevăzut care dă viaţă lumii, Raţiunea prin care
lumea trăieşte dar n-o cunoaşte, şi Rădăcina
ascunsă care dă sevă mlădiţelor lumii. Omul
trăieşte şi se bucură de viaţă, considerând-o
firească, de la sine, şi uitând că lumea şi viaţa nu
există prin sine ci sunt darul Izvorului vieţii; în
această ignoranţă, El rămâne un Străin, de la care
lumea primeşte, dar nu ştie. Lumea uită că iubirea
cea mai frumoasă este cea discretă, aceea care tace
şi face, ca mama care se sacrifică deseori fără
ştirea copilului. Oamenii se  bucură de lumina
vieţii şi cred în sensul ei, dar uită că nu există
sens fără Sensul suprem, că lumea are rost şi
destin numai prin Raţiunea lui Dumnezeu care a
arătat lumii singurul rost autentic şi deplin: iubirea
sacrificială.

În sfârşit, Iisus Hristos rămâne Străinul
pentru că, oricât de puternic a revelat lumii chipul
şi iubirea lui Dumnezeu, El nu impune nimic şi
nu obligă deloc, ba mai mult, în chip incredibil,
El cerşeşte de la toţi cei pe care i-a umplut cu
darurile Sale. El cerşeşte iubirea şi este singurul
cerşetor care cerşeşte la propria poartă, aşa cum
genial a înţeles şi marele poet indian R. Tagore
(„Gitanjali”, IX). Taina lui Dumnezeu este taina
Iubirii lui Iisus Hristos, în măsura în care
Creatorul însetează după iubirea creaturii Sale şi-
şi asumă chiar riscul refuzului veşnic (cf. Paul
Evdokimov). Nu există străinie mai mare şi mai

tragică decât a părintelui între copiii care nu-l
recunosc, adică a Iubirii sacrificate între cei care
o ignoră. Şi nu există iubire mai mare decât aceea
care oferă totul şi fără întoarcere, deplin
conştientă de riscul refuzului etern.

Dar asumarea acestui risc nu înseamnă nici
slăbiciune, nici inconştienţă sau delăsare.
Răbdarea, tenacitatea, generozitatea şi smerenia
Iubirii nu sunt slăbiciune, ci Puterea Supremă care
creează şi ţine toate. Nimic nu e mai frumos, mai
bun şi mai strălucitor decât Iubirea, dar nici mai
teribil ca ea. Pe cât de bună şi generoasă e
dăruirea, pe atât de îngrozitoare este respingerea
ei. Respingerea Iubirii este respingerea adevărului
şi a vieţii: respingând-o, adevărul şi viaţa te vor
pedepsi. Atunci când o vor vedea faţă către faţă,
toţi cei care au ignorat-o, care L-au respins pe
Hristos, vor striga munţilor şi stâncilor: „Cădeţi
peste noi şi ne ascundeţi de faţa Celui ce şade pe
tron şi de mânia Mielului” (Apoc. 6,16). Căci
sângele lui Iisus Hristos este iubirea care strigă
din pământ, sângele lui Abel către toţi fraţii Săi,
Iubirea răstignită, înstrăinată şi uitată.

Respingerea, evitarea sau uitarea lui Iisus
Hristos este păcatul sau înstrăinarea cea mai
grozavă care poate exista vreodată, pentru că e
simultan înstrăinarea de Dumnezeu, de fiinţă, de
oameni şi de sine. Ea este mai gravă decât
necredinţa sau credinţele false, căci a respinge o
existenţă şi o iubire pe care o presupui dar n-o
experiezi nu poate fi o vină sau o pierdere mare.
Nu există un păcat şi o ticăloşie mai mare ca
respingerea iubirii, iar Iisus Hristos este singura
probă a iubirii lui Dumnezeu. De aceea, nu există
o vină şi o ticăloşie mai mare faţă de Dumnezeu
ca negarea sau evitarea iubirii Lui maxime, adică
înstrăinarea de Iisus Hristos.

Pr. prof. univ. dr. GEORGE REMETE
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Alba Iulia

1 Sören Kierkegaard, Maladia mortală, II,
A, 1, Editura Omniscop, Craiova, 1998, p. 77.

2 Mitrop. Antonie Bloom, Taina iubirii,
Sophia, Bucureşti, 2009, p. 21.

3 Gottfried Bachl, Der schwierige Jesus,
Verlag Tyrolia, Innsbruck-Wien, 2005, p. 96.

4 Ibidem.
5 Mitrop. Antonie (Bloom) de Suroj, Taina

iubirii, ed.cit., p. 20.
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Eseuri. Cercetãri. Studii
CE VOM FI, DE VOM UITA CE SUNTEM?

Dictonul potrivit căruia trăiam sub
vremi este acum de cea mai pregnantă, mai
apăsătoare şi mai tristă actualitate. Altfel, cum
se face că adevăruri pentru care până mai ieri
băgam mâna în foc, azi le azvârlim cât colo,
ne lepădăm de ele, ne este ruşine de ele, nu
lăcrimăm când sunt călcate în picioare. De
parcă credinţa, morala, iubirea de patrie nu
mai au azi revărsarea de frumos, de curat, de
căutare şi disperare, existenţiale; de parcă
viaţa noastră nu mai luminează azi ochilor
noştri, sublimul sincerităţii şi al jertfei, ritmuri
şi doruri şi valori care să ne îndreptăţească
să ne depăşim condiţia, uşor mizeră şi ingrată,
de inşi dubioşi, inapţi a fi măcar martorii, dacă
nu cronicarii, acestui timp istoric, demn de a
fi păstrat altisim în memorie (...) să fim într-
atât de imuni şi de slabi înaintea contrafacerii,
din perspectivă socio-istorico-morală, a
rostului nostru, încât să nu putem să ne
păstrăm măcar echilibrul emoţional, normele
morale, memoria sfinţilor şi eroilor
neamului?

Unde s-a dus, parcă pentru a nu se mai
întoarce niciodată, frumuseţea sufletului
românesc, născut din dor şi credinţă şi roua
dimineţilor şi surâsul soarelui şi pecetea
cerului? Oare putem uita atât de repede şi
definitiv că, în istorie, neamul nostru, cu o
credinţă şi îndârjire îndelung probate, a
înnobilat şi luminat universul propriului spirit
şi a înfruntat tulburările şi crizele trimise de
făcătorii de rele să rupă punţile dintre noi şi
Dumnezeu, dintre noi şi pământul acesta,
dintre noi şi Patrie? Să nu mai avem nimic
din tăria şi libertatea pe care sfinţii şi eroii
neamului au avut-o atunci când au ales
demnitatea şi onoarea şi credinţa şi, în acest
fel, să-şi salveze de la rătăcire sufletul? Oare
s-a stins într-atât în mintea noastră dreapta

judecată, de care avem atâta nevoie, spre a
putea ţine rânduiala firii, spre a putea crede
şi accepta că, în chip nevăzut, Cineva ne
sprijină şi ne ajută în tot ceea ce încercăm să
facem, că nu este rău mai mare ca acela de „a
ne amesteca la obiceiuri cu străinii”, şi de a
ne lepăda de obiceiurile noastre, de a nu mai
şti care ne este datina, de a uita prea repede
că acasă înseamnă doar locul de unde am
plecat în lume, şi vom pleca din lume.

Cuvintele de mai sus, şi cele ce vor
urma, ar putea fi luate ad literam sau pot fi
expresia unui suflet „furat” de retorică, a unui
excurs istoric-interferent-sacerdotal care nu-
şi ascunde stigmatul unei dureri greu de
tămăduit; sau poate fi strigătul la deriva spre
care ne îndreptăm acum la „muchia dintre
epoci”; sau, de ce nu, perplexitatea dinaintea
unor conştiinţe lipsite de repere, aflate în
cădere liberă, într-o Românie care, iată, tot
mai greu răzbeşte la lumină. Mai mult, azi,
arareori mai putem vorbi, altfel decât
amăgindu-ne, de „suflete măreţe, de caractere
drepte, de puritatea moravurilor, de acel
respect de sine care face sufletul aşezat, senin,
superior, de strălucirea inteligenţei, cea de
esenţă divină”. Sau poate, într-un timp cvasi-
previzibil, gândindu-ne la cum a fost odată
România, să ne surprindă faptul că „numărul
băncilor este copleşitor mai mare decât cel
al librăriilor şi al muzeelor”, că duhovnicii
vor fi socotiţi personaje exotic-istoric-vetuste,
că bisericile se vor a fi mai mult închise, de
parcă Dumnezeu şi sfinţii ne vor fi cerut să îi
baricadăm şi exilăm”; pentru că nu poţi fi
decât siderat înaintea inepţiilor
reprezentanţilor aşa-ziselor societăţi
academice române(?), care, cu emfază, cu
suficienţă, cu lejeritate, cu superioritate şi cu
atât de multă iresponsabilitate afirmă că
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societatea pe care o doresc ei va să fie una în
care Biserica să aibă un rol secundar, sau să
nu mai însemneze nimic, adică o societate
ludică, impudică, neuro-vegetativă, non-
spirituală, cvasi-bestială, non-contemplativă,
sordidă, agonică, non-sensibilă, lipsită de
sens şi rosturi, concupiscentă, laxă, falsă,
oţelită, dezaxată, cenuşie, perisabilă,
ficţională, secundară, absurdă, nudă,
mitomană, dubioasă, periculoasă, non-lucidă,
barbară, gregară, non-morală, bolnavă, fără
niciun Dumnezeu, amăgitoare, subterană,
non-transcendentă, tăcută, suspectă, abisală
– pe cale de consecinţă. Şi, poate doar din
România de altădată ne vom mai aminti de
bunătatea şi prieteniile frumoase, de
frumuseţea şi genuinul copilăriilor care nu
mai sunt; de neprihana cu care ne încredeam
în Dumnezeu, de speranţa care nu ne părăsea
nicio clipă, şi care „era şi leac de vindecat
sufletul de tristeţe şi amar”. De Crăciunul şi
toate celelalte petreceri cu sfinţii din
calendar, între neamuri şi vecini şi prieteni,
când se încingeau deopotrivă vorbe şi
amintiri, şi, nu o dată, se legau iubiri care
durau în veci.

Oare uită atât de repede intelectualii
anti-clericali şi anti-eclesiali că viaţa ne aşază
în permanent „pe un câmp de paradoxuri, că
voluptăţi nemijlocite, iată, convieţuiesc cu
inima şi sufletul însetat de sublim, cu un
rafinament aristocratic, tocmai pentru a
paradigma şi rândui formule aşezate spaţiului
şi veşniciei tradiţiei”? Că există în viaţă şi
decalogul aşteptării, antamat tocmai pentru
a proba că înafara credinţei asumate şi a
Evangheliei, ca fiinţă generică, omul se
dovedeşte rău construit, incapabil să reziste
la încercări; că nu poţi fi un evazionist al
credinţei şi moralei, fără a eşua în disperare
şi non-sens finalmente, că toţi suntem datori
cu o recunoştinţă fundamentală faţă de cele
câteva lucruri elementare – dar care sunt
daturi de sus – cum ar fi însăşi viaţa, existenţa
omului, emoţia, disperarea ca şi încrederea,
la care noi trebuie să adăugăm numaidecât

memoria istorică, în toată grandioasa,
dureroasa, ingrata ori nobila ei desfăşurare;
şi să nu uităm că pe pământ ne risipim doar o
parte de rost şi, petrecând cu amintirile, să
fim admiratorii istoriei mari. Pentru că
Biserica, totuşi, dimpreună cu sfinţii, eroii şi
bărbaţii de stat ai Neamului, au făcut, dar,
Istoria Mare (câtă vreme politicieni de stirpea
celor care aproape de trei sferturi de veac ne-
au încarcerat rostul, au făcut istoria mică, atât
de mică, încât este uşor subsumată conturilor
lor bancare şi canonului vieţii lor profund
imorale). Să fim părtaşi, aşadar, cu dorul în
tristeţi şi visări, şi să nu uităm că omul este
fiinţa căruia îi este dat să aştepte toată viaţa,
să-şi scrie şi rescrie, citească şi recitească,
cu sufletul la gură, dorul ca pe o iubire
imaginară – fără să o poată face altfel decât
prin „evocarea şi inventarea de confruntări
iluzorii, pe motive dintre cele mai serioase”.

Altcum, în toată vremea, suverana şi
majestuoasa învăţătură a Mântuitorului
glosează pe primariatul profilării unor
caractere, a unui cod comportamental, unui
registru atitudinal rezonabil, acceptabil, şi
finalmente onorabil şi chiar admirabil; chiar
dacă, „din coalescenţa obligatorie a
diversităţii eului ies scântei; chiar dacă intuiţia
metafizică este lezată de trivialitatea presiunii
şi efectului fizic, pământesc, cotidian, al
existenţei umane”. Nimeni, dar, mai bine ca
Mântuitorul nu citeşte şi nu tâlcuieşte mai
corect firea omenească; fire, care, se vede
treaba, bate multă monedă pe sofisme, pe
false responsabilităţi, preocupări, griji, şi
nelinişti. Şi aşa, omul, la început coroana
creaţiei, abandonează condiţia demnă, eroică,
a fidelităţii, sincerităţii, jertfei, şi apucă pe
varianta decăderii, disimulării, laşităţii,
minciunii, pierderii de sine, însingurării,
devenind în cel mai fericit caz demn de
compasiune. Tocmai, că nimeni din câţi există
nu fiinţează, reverberează, cugetă, râd,
disperă, lăcrimează, coabitează, şi nu pot trăi
în afara adevărului, potrivit căruia se află în
noi un altceva ascuns, sălăşluit în adâncul



58

fiinţei. Şi acel altceva este tocmai pecetea de
sus, care menţine în noi, evident dacă
subscriem, starea de veghe, luciditatea,
firescul, frumosul, candoarea, buna rânduială,
iubirea, capacitatea înmulţirii darurilor, ştiinţa
de a şti să asculţi, sau să te faci ascultat, să
cauţi permanent în tine însuţi; să te
mulţumeşti, şi să mulţumeşti lui Dumnezeu,
că trăieşti tu în privilegiul şi splendoarea lumii
şi fiinţelor dragi; şi chiar dacă nu toţi ne
luminăm întreaga noapte cu rugăciunile
închinate mântuirii lumii, musai trebuie să
ştim să ne îngrijim şi înmulţim darurile, să
fim treji la glasul chemării de sus, şi să ne
apărăm simbolurile, care pe veci sublimează
în metafore şi frumos istoria şi lumea noastră
românească.

Până la urmă, a-ţi îngriji şi înmulţi darul,
ori a răspunde chemării lui Hristos, înseamnă
a-ţi lumina viaţa de strălucirea Lui; înseamnă
a-ţi deschide inima şi sufletul şi a te consacra
lui Dumnezeu în fiecare zi; înseamnă a crede
şi a mărturisi că Hristos este prezent în darul,
în ascultarea, în durerea, în bucuria, în
speranţa şi credinţa Poporului Român al lui
Dumnezeu. Sfintele învăţături, relatări de o
mare frumuseţe, cu atât mai mult cu cât sunt
împărtăşite de Însuşi Hristos, sunt alcătuite
întotdeauna într-o cheie cu tâlc duhovnicesc
şi o concluzie practică; ele au rostul de a
moraliza şi a stâmpăra, pe cât posibil, trivialul
vieţii,  printr-o abordare analogic-
condescendentă, prin nuanţarea menită să
susţină speranţa că nu este totul pierdut şi,
subliminal, să ne reamintească de rostul ales

şi de potenţialul pe cât de inepuizabil, pe atât
de infinit din noi. Ele, învăţăturile, sunt şi un
exerciţiu de întâmpinare a rigidităţilor de
orice fel, o colecţie de ziceri poetice, deloc
lipsite de emoţie, de culoare şi adevăr, de
graţie, de farmec – cu alte cuvinte o sinteză
de real şi ideal, o evocare şi invocare a
conştiinţei; sunt şi un excurs în lumea
destinelor, tocmai pentru că nu o dată
destinele oamenilor se succed cu o
simultaneitate caracterologică (ne)fericită, pe
de o parte; pe de altă parte, chiar dacă trăiesc
la mari distanţe, destinele se intersectează în
ideatic; sau, în chip fericit, cel care îşi
înmulţeşte darul şi răspunde chemării de sus
se poate învrednici de înainte-vedere şi de
posibilitatea de a tâlcui semenilor măreţia şi
veşnicia unei clipe, tristeţea bucuriei şi
bucuria tristeţii, uşurinţa greutăţii şi greutatea
uşurinţei de a-L iubi pe Dumnezeu. Aşadar,
acest canon al paradoxului in actu este
preludiu şi lumina şi lacrima şi înfiorarea şi
veşnica metamorfoză a fiinţei omeneşti. Sau
parafrazându-l pe părintele Sofronie, în
iubire, în lucrarea duhului şi ascultare, se cere
autocontrol, pacea interioară, lepădare de
sine, smerenia, înţelepciunea şi credinţa cea
din povăţuirea şi purtarea de grijă a
Mângâietorului / Duhului Adevărului (...) Nu
în cele din urmă, dorim să credem că, fie şi
în chipul unui adagio, am reuşit să stârnim
vâlva acelui disconfort ablativ să ameninţe
ridicolul propriei ignoranţe şi suficienţe.

PR. IOSIF ZOICA,
Teiuş
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În ultima perioadă se vorbeşte tot mai mult
despre faptul că religia creştină este în scădere
sau pierde teren pe continentul european în faţa
altor mişcări sau organizaţii religioase. O serie
de analize ale unor cercetători identifică şi
evidenţiază faptul că există o mişcare a religiilor
dintr-o zonă în alta, de pe un continent pe altul,
mişcări cauzate de efectul globalizării. Unii dintre
cercetători susţin faptul că Europa ar putea deveni
un front de luptă al islamului, situaţie în care
soluţia paşnică pentru rezolvarea conflictului ar
fi reprezentată de integrarea musulmanilor care
trăiesc pe teritoriul european în societatea
occidentală. Alţi cercetători, mai sceptici,
dezvoltă o ipoteză conform căreia acest continent
european, cu profunde rădăcini iudeo-creştine,
se va transforma în doar câteva decenii într-o zonă
în care religia musulmană va deveni majoritară,
iar numele Europa va deveni Eurabia. Datele de
la care se pleacă în această analiză sunt
diminuarea sporului demografic al populaţiei
europene şi creşterea continuă a diasporei
musulmane. Cu toate acestea, chiar dacă aceste
configurări, ipoteze, teorii sau calcule nu se vor
adeveri în totalitate, totuşi, există anumite
semnale care atrag atenţia sau vorbesc despre un
„schimb” geografic al centrului de gravitate al

RELIGIA CREŞTINĂ ŞI POSIBILITATEA UNEI MIŞCĂRI
GEOGRAFICO-DEMOGRAFICE A CREŞTINISMULUI ÎN

LUME

creştinismului din Europa spre continentul
african. În acest sens, menţionăm un studiu din
anul 2004, realizat de către Todd M. Johnson şi
Sun Young Chung, care a urmărit centrul de
greutate al creştinismului, începând din perioada
apostolică şi până în prezent, cu o proiecţie a
repartiţiei geografice şi a mişcării populaţiei
creştine până în anul 2100.

Respectivii cercetători au înregistrat
evoluţia centrului geografic al vieţii creştine,
afirmând faptul că, în anul 33 d.Hr., inima
comunităţii a fost în Ierusalim, iar pentru primul
mileniu a rămas Orientul Apropiat (adică partea
de vest a continentului asiatic). Continuând cu
anul 1000, centrul statistic al populaţiei creştine
a traversat Bosforul în Europa de sud-est. În
următorii 900 de ani, prin creşterea populaţiei în
Europa, prin expansiunea colonială a imperiilor
europene şi prin eforturile misionare la nivel
mondial ale Bisericilor şi misiunilor europene şi
nord-americane, centrul creştinismului s-a mutat
pe continentul european. La începutul secolului
al XX-lea, centrul de greutate a început să se
deplaseze constant spre sud, ajungând pe coasta
Africii Occidentale – în jurul anului 1960 –, după
care a trecut cursul sud-estic al continentului
african, menţinându-se până în zilele noastre1. Cei
doi cercetători menţionaţi mai sus preconizează
faptul că, până în anul 2100, inima geografică a
creştinismului va fi localizată undeva în nordul
Nigeriei.

În acelaşi sens vin şi opiniile cercetătorului
David Barrett, în „World Christ ian
Encyclopedia”, care configurează o serie de date
statistice cu privire la numărul creştinilor de pe
glob, începând cu anul 1990, când în lume erau
aproximativ un miliard de creştini, dintre care mai
mult de 40% erau prezenţi în Europa şi America
de Nord, puţin peste 15% fiind pe continentul
african. Autorul, în urma cercetării întreprinse,
susţine că, în anul 2025, vor exista aproximativ
2,6 miliarde de creştini, cu aproximativ 33% (o
treime) în Europa şi America de Nord şi 25%
(un sfert) în Africa. Dacă aceste tendinţe vor
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rămâne „în picioare”, Barrett afirmă că, până în
anul 2050, vor exista aproximativ trei miliarde
de creştini în lume şi mai mult de jumătate dintre
aceştia vor trăi în Africa2. După continentul
african, cei mai mulţi dintre creştini vor fi situaţi
în America Latină şi Caraibe, apoi în Asia şi, în
cele din urmă, în Europa şi America de Nord.

Trebuie să stabilim de la început faptul că
tendinţele demografice nu explică totul despre
conţinutul şi aspectele religiei creştine, însă,
totuşi, aceste statistici sugerează factori
importanţi care vor provoca Mişcarea Ecumenică
şi dialogul dintre religii în următorii ani. În mod
literal şi figurativ, harta creştinismului şi viaţa
Bisericilor Creştine vor fi „redesenate”
semnificativ3.

După cercetările şi statisticile expuse
anterior, dorim să analizăm care ar fi cauzele şi
problemele ce ar putea duce la o asemenea situaţie
de nedorit pentru noi, creştinii europeni. Astfel,
aşa-zişii profeţi din zilele noastre intenţionează
să Îl trimită „la moarte” pe Dumnezeu, fiind
perceput de către aceştia ca un concurent. Omul
recent Îl resimte pe Dumnezeu ca fiind un duşman
al libertăţii sale, potrivit ideologiilor prezente în
ultimele decenii. Teologiile predestinării precum
şi disputele occidentale asupra libertăţii şi a
harului au creat terenul de unde s-a născut
ateismul modern. Procesul intentat lui Dumnezeu
de ateismul modern nu face altceva decât să
reducă istoria şi destinul fiecărei persoane la un
joc de marionete, astfel încât, în ecuaţia
respectivă, Dumnezeu este Cel Care apare ca fiind
singurul şi Cel mai mare vinovat de existenţa
răului din lume4.

Mergând mai departe pe firul aceleiaşi idei,
observăm faptul că, în întreaga lume, există
ameninţarea unei noi îndoieli universale pe care
filosofii, dar şi teologiil, o denumesc ca fiind
nihilismul. Dacă în trecut oamenii se îndoiau de
existenţa lui Dumnezeu, aceştia, totuşi, aveau un
set de valori la care se raportau, chiar dacă nu
credeau în Dumnezeu, ci în „altceva”: în educaţie,
într-un sistem politic, în artă etc. Constatăm faptul
că, permanent, a existat un cadru în care omul
putea să-şi trăiască viaţa ca structură socială şi
cu un oarecare sens, chiar dacă nu exista
certitudinea sensului final, adică Dumnezeu. În
societatea actuală, însă, se pare că, din ce în ce
mai mult, alternativele par a fi doar două:

Dumnezeusau nihilismul, exprimat în  limba
engleză prin expresia „nothing at all”, adică
„absolut nimic”5.

Însă, cu toate acestea, teoria nihilistă nu
este şi nici nu poate fi propusă de către cineva ca
fiind un fenomen absolut, deoarece, chiar dacă
ar reuşi să realizeze acest lucru, de fapt nu
realizează şi nu propune nimic. În viziunea unui
teolog contemporan, acest fenomen nu înseamnă
negarea tuturor valorilor, ci răsturnarea sau re-
valorizarea celor perimate, tocmai pentru a veni
şi a propune alte valori. În realitate, însă, nihiliştii
n-au fost mari diabolici sau păcătoşi, ci mari
revoltaţi. Autorul face o remarcă pertinentă între
cele două categorii, evidenţiind faptul că marii
revoltaţi nu sunt marii diabolici, căci diferenţa
dintre ei este exact diferenţa dintre Nietzsche şi
Hitler, Camus şi Lenin sau Cioran şi Stalin. În
continuarea discursului său, autorul menţionează
că este foarte adevărat şi nimeni nu tăgăduieşte
faptul că primii au fost mari revoltaţi, mari
disperaţi şi mai chinuiţi în societatea în care au
trăit, dar care, totuşi, n-au omorât şi persecutat
oameni, pe când cei din a doua categorie au trecut
la fapte, adică la persecuţii şi crime odioase. În
concluzie, diferenţa este imensă şi poate proba
faptul că nihilismul, ca filosofie, nu poate fi o
negaţie absolută, ci reprezintă, fără doar şi poate,
o revoltă şi o provocare6.

Remarcăm faptul că societatea prezentă
dezvoltă ideea unei interpretări a Evangheliei doar
pe orizontală, fiind preocupată exclusiv de relaţiile
interumane, pierzând interpretarea pe verticală a
acesteia, respectiv acţiunea mântuitoare a lui
Dumnezeu în viaţa oamenilor şi lucrarea
oamenilor în viaţa lui Dumnezeu. Un creştinism
care îşi pierde dimensiunea verticală îşi pierde
esenţa, adică „sarea”, şi, astfel, devine insipid, şi,
până la urmă, inutil pentru lume. Însă, cu toate
acestea, şi un creştinism care ar folosi
preocuparea pe verticală, doar ca mijloc de a
scăpa de responsabilitatea sa pentru viaţa
obişnuită a omului, devine, în cele din urmă, o
negare a Întrupării, respectiv a iubirii lui
Dumnezeu pentru lumea răscumpărată de către
Iisus Hristos. Prin urmare, atuul credinţei creştine
este acela că îl are pe om ca persoană în centrul
atenţiei, deoarece omul este considerat ca fiind
coroana creaţiei divine. Acest lucru demonstrează
faptul că persoana, la rândul ei, se centrează şi
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are ca model suprem viaţa şi lucrarea Persoanelor
Sfintei Treimi. Nu putem vorbi despre Hristos ca
o Persoană a Treimii, Care S-a înomenit ca om
pentru întreaga lume, fără a vorbi despre El ca
Dumnezeu-Omul7.

În cadrul vieţii spirituale, omul, ca persoană
eclesială, trăieşte un mare paradox. Pe de-o parte,
primeşte pe Sfântul Duh, prin harul sălăşluit în
om, iar, pe de altă parte, omul se oferă şi el, la
rândul său, cu toată fiinţa şi puterea sa, lui
Dumnezeu. În spiritualitatea ortodoxă este
prezentă această dublă mişcare: a omului către
Dumnezeu şi invers. În acelaşi mod, putem spune
faptul că, şi la nivel trinitar, Fiul primeşte Duhul
pe care-L odihneşte şi Îl dă Tatălui prin strălucirea
Duhului din El. Paradoxul principiului primitor
şi dăruitor ne situează în comuniune atât cu
Dumnezeu, cât şi cu semenii. Acest lucru îl putem
trăi la intensitate maximă doar în Biserică,
deoarece este mediul plenar în care are loc
schimbul de daruri8. Astfel, în Biserică, Duhul vine
trimis de Hristos, care este Izvorul Darului, iar
noi, în acelaşi timp, Îi aducem darurile noastre,
fie în cadrul Sfintei Liturghii, fie prin toate
aspectele care ţin şi fac referire la sfinţenia vieţii
noastre.Trebuie să amintim faptul că problemele
din societatea actuală depind de relevanţa
mărturiei creştine în lume, iar acest lucru poate fi
uşor ilustrat prin nedreptăţile sociale la nivel
global: foamete, ritmul lent de dezvoltare ale unor
ţări, războaie şi tensiunea tot mai ridicată dintre
ţările cu un trai de viaţă foarte dezvoltat şi cele
care trăiesc în condiţii de sărăcie.

Proclamarea unităţii şi solidarităţii umane
este dată de către Mântuitorul Iisus Hristos prin
manifestarea iubirii Sale pentru întrega lume. El
moare pentru toţi şi inaugurează, prin moartea şi
Învierea Sa, noua umanitate, fiind considerat al
doilea sau noul Adam. Când se spune că
Dumnezeu face toate lucrurile noi, aceasta
înseamnă, mai presus de toate, faptul că, prin
Hristos, Dumnezeu re-creează omenirea ca o
familie unită sub stăpânirea Sa. Omenirea este
una nu în sine sau din cauza propriului ei merit

sau calităţi, ci datorită manifestării iubirii lui
Dumnezeu ca acţiune salvatoare. Omenirea este
una datorită chemării sale comune, iar
dimensiunea verticală a unităţii sale determină
dimensiunea orizontală9.

RĂZVAN BRUDIU

Note

1 Todd M. JOHNSON / Sun Young CHUNG,
“Tracking Global Christianity’s Statistical Centre
of Gravity, AD 33-AD 2100", International
Review of Misssion, 93:369, April 2004, p. 166-
181.

2 David B. BARRET / George T. KURIAN /
Todd M. JOHNSON, eds., World Christian
Encyclopedia, A comparative survey of churches
and religious in the modern world, 2nd ed., New
York: Oxford University Press, 2001, p. 12-25.

3 Samuel KOBIA, “Ecumenism in the 21st
Century”, in The Ecumenical Review, Geneva:
World Council of Churches, 70:1, March 2018,
Oxford, John Wiley & Sons Ltd, p. 23.

4 Olivier CLÉMENT, Adevăr şi libertate.
Ortodoxia în contemporaneitate – Convorbiri cu
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, trad. Mihai
Maci, Sibiu, Editura Deisis, 1997, p. 101.

5 Eugene Carson BLAKE, “Is It Still a
Movement”, in The Ecumenical Review, Geneva:
World Council of Churches..., p. 96.

6 George REMETE, „Credinţa”, în Fiinţa şi
credinţa, Bucureşti, Editura Paideia, 2016, p.
565-566.

7 Willem A. VisserĽt HOOFT, “Mandate of
the Ecumenical Movement”, in The Ecumenical
Review, Geneva: World Council of Churches...,
p. 111-112.

8 Mihai HIMCINSCHI, Doctrina trinitară ca
fundament misionar. Relaţia Duhului Sfânt cu
Tatăl şi cu Fiul în teologia răsăriteană şi
apuseană. Implicaţiile doctrinare şi spirituale ale
acesteia, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2004,
p. 362-363.

9 Willem A. VisserĽt HOOFT, art. cit., p. 113.



62

Motto:
„. Nu există nici libertate, nici cultură fără

muncă. Cine crede că prin  profesarea unei serii
de fraze a înlocuit munca, deci libertatea şi
cultura, acela se prenumără fără s-o ştie între
paraziţii societăţii omeneşti, între aceia care
trăiesc pe pământ spre blestemul, ruina şi
demoralizarea poporului lor”

(M. Eminescu, “Studii asupra situaţiei”,
în “Timpul”, februarie, 1880)1

Mentalul românesc chiar din timpul vieţii
lui M. Eminescu a fixat imaginea poetului şi
poeziei sale într-un cadru de permanenţă trecând,
ast fel,  înt r-un con de umbră activităţile
publicistice, un capitol ce are dimensiunea unui
“roman fluviu”, fiind o cronică vie a timpului
său, despre frământata realitate românească în
relaţie cu istoria sa, cu istoria europeană şi de
dincolo de hotarele Europei. În această direcţie,
ziaristul M. Eminescu este “monstruos” de
informat: economie, ştiinţe juridice şi politice,
istoria românească şi universală, sociologie,
psihologie, religie, istoria culturii (antichitate şi
modernitate), pedagogie, lingvistică, filozofie,
etc…

În zilele noastre un curs la filologie,
jurnalism, drept, istorie, ştiinţe politice şi

DIN ACTIVITATEA DE GAZETAR A LUI MIHAI
EMINESCU LA ZIARUL „TIMPUL”

administrative despre activitatea de ziarist a lui
M. Eminescu ar fixa “un model” de
profesionalism şi deontologie unde informaţia
asupra unui eveniment, argumentaţia logică în
susţinerea unei teme, frazarea şi vocabularul, cum
numai în articolele lui I. Maiorescu le găsim în
epocă, expunerea conform naturii lucrurilor, fără
a căuta senzaţionalul, riguros ca un matematician,
impun un jurnalist unic în cultura română, mai
ales prin ţinuta morală, spiritul critic şi bagajul
lingvistic.

Ziaristul, pentru fiecare articol realizează
“un studiu: tit lul constituie tema, apoi,
aprofundează cazul”, mai întins sau de mai mică
întindere, după cerinţele scopului propus şi textul
în final se constituie într-un întreg bine articulat
urmând ca cititorul să formuleze concluziile sale.

Ioan Slavici, unul dintre cei mai apropiaţi
colaboratori şi “analist” al personalităţii
scriitorului în volumul de “Amintiri” ne relatează
că alături de I. L. Caragiale, “ luaseră asupra lor
sarcina (la ziarul “ Timpul”, n.n) de a-şi da seama
despre cele ce se petrec în viaţa comună şi de a
spune adevărul asupra faptelor săvârşite de
contemporanii lor cu trecere”. 2

Activitatea de ziarist este definită ca “un
îndârjit luptător împotriva aşa-zişilor democraţi
din timpul său, fiind în fiecare articol o nesecată
comoară de ştiinţă şi de îndemnuri
binecuvântate.”3

Ziaristul Eminescu-structural, temperamental
şi compoziţional se deosebeşte fundamental de
poetul cufundat în “ceruri-nalte” pătruns de
melancolie şi idei filozofice kantiene,
schopenhaueriene, deoarece studiul articolelor
fixează un eu pragmatic care trăieşte evenimentele
timpului său într-un mod analitic, se desprinde
ca un critic nemilos, al corupţiei, minciunii,
demagogiei, oferă soluţii (valabile şi azi !) în
chestiuni economice fundamentale, în politică,
învăţământ, administraţie. Tematica articolelor se
îndreaptă spre toate compartimentele vieţii:
politica partidelor, presa timpului, învăţământul,
viata culturală  a românilor din ţară şi a celor de
dincolo de graniţele României mici, chestiunea
istorică a Basarabiei, politica alianţelor europene,
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“cestiunea dunăreană”, analiza reformelor
necesare în toate domeniile, tonul presei maghiare
în epocă, ironizează fanteziile politice ale
partidelor, activitatea guvernului, crizele
ministeriale, “ ziarele austriece şi germane, balanţa
comercială a ţării, prelegerile d-lui Maiorescu”,
statornicia principiilor în politică, administraţie,
presă, economie şi altele tot atât de importante.

Din punct de vedere jurnalistic remarcăm
“incipitul” articolelor ca metodă de a canaliza
atenţia cititorului spre esenţă:

“Criza ministerială continuă întru
aşteptarea noului ministru flotant” (vol XI,
p.126),

“Alaltăieri, sâmbătă s-a închis sesiunea
corpurilor legionare printr-un mesaj domnesc,
citit la Senat de M. Cogălniceanu, la Cameră de
d. Stolojan” (vol.XI, p.129),

“Un nou program? va intreba cititorul ,
devenit neîncrezător prin pompoasele liste de
făgăduinţe şi de vorbe mari, câte au văzut până
acum lumina zilei “ (vol XI, p.17).

“Sunt în lumea aceasta oameni care în limba
originală şi energică a poporului nostru se numesc
năzuroşi” (vol XI,p. 32), “

“Iar o criză ministerială” (vol. XI, p. 36)
“Mai nimerită ni s-ar părea ecuaţiunea la

termenii: producţiune, consumaţiune şi
reproducţiune “ (vol. XI, p.41),

“Publicul cel mai ales, domni şi doamne,
inteligenţa capitalei, cât a putut cuprinde
neînduplecat al Salei Anteneului, a ascultat
alaltăieri admirabilele şi instructivele explicări
date de d. Maiorescu asupra visurilor” (vol XI,
p. 46),

“Aparţine tradiţiunilor partidului de la
putere de-a întuneca adevărul, de a-şi atribui lauri
nemeritaţi şi de-a respinge solidaritatea faptelor
acelora care-l privesc numai pe el” (vol XI, p.
60).

Am citat mai multe texte de început pentru
a sesiza modul direct şi natural de construcţie
ziaristică, prin intrarea direct în “subiect” ca un
chirurg maestru în operaţii care ştie bine ce are
de făcut.

Venirea lui M. Eminescu la ziarul “Timpul”
alături de I. Slavici şi I. L. Caragiale a însemnat
o “extindere” aplicată a jurnalismului şi spiritual
critic maiorescian la modul cum trebuie privită
istoria românilor, şi, mai apoi, privind cultura

românească, învăţământul, politica partidelor, a
guvernelor, economia şi instituţiile statului care
ţinteau “progresul”, dar nu în salturi, ci cu
moderaţie, prin preluarea atât a “formelor“
moderne cât şi a “fondului” corespunzător.
Deviza sa era după cum mărturiseşte I. Slavici în
vol. “Amintiri” că “ nu scriem nici pentru
bucureşteni, nici pentru munteni şi moldoveni, ci
pentru toţi românii şi nu numai pentru cei de azi,
ci şi pentru cei viitori”.4

Ca ziarist, M. Eminescu era un fel de
“bibliotecă ambulantă”, întrucât analiza
conţinuturile articolelor probează
enciclopedismul autorului care transformă o
“temă” (eveniment, analiză, ştire din presa vremii,
situaţie politică, economică, etc..) într-o proză
captivantă unde vorbele curg firesc aşa cum
vorbeau românii de pretutindeni într-o formă
generalizantă. Profilul de ziarist- unic în felul său
în ziaristica românească se impune, mai întâi, prin
temperament:

“El toate le făcea cu toată inima lui, toate i
se prezentau în dimensiuni mari; pe el toate-l
mişcau în întreaga lui fiinţă; la el toate porneau
din convingerea adâncă şi clar formulată;  era cu
desăvârşire intelectual şi obiectiv şi nu se simţea
niciodată personal atins, nu-şi pierdea bunul
cumpăt şi nu-mi aduc aminte ca el să se fi supărat
pe cineva vreodată ori să fi fost violent. Era
necruţător şi de o asprime adeseori nemiloasă
când vorba era să spună adevărul dar în relaţiunile
lui personale-l ştim numai om blajin care nu e-n
stare să insulte şi primeşte orişice insultă cu un
zâmbet de compătimire”.5

Toate aceste “informaţii“ coagulează două
“Euri”: Poetul şi Ziaristul. Primul era grav-
melancolic din cercul schopenhauerian şi kantian,
al doilea voios şi cu inima deschisă ce ştia a
valorifica cunoştiinţele acumulate datorate unei
memorii de excepţie recunoscute de toţi biografii
şi criticii literari ai operei poetice.

Ziaristul M. Eminescu ştia să transforme o
ştire într-un eveniment cu implicaţii profunde, mai
apoi, din istoria românilor: este vorba despre un
articol dedicat lui Simeon Balint, luptător în
revoluţia de la 1848 - alături de Avram Iancu şi
Axente Sever. Succintul articol într-un
documentar istoric şi literar - o personalitate pe
care ar trebui s-o descoperim în manualele de
istorie a românilor din zilele noastre “ Simeon
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Balint, cunoscutul luptător de la 1848 în contra
insurecţiunii maghiare, fratele de arme al lui
Avram Iancu şi Axente , a murit acum patru zile
în vârsta de 70 de ani. Decorat de către împăratul
şi distins cu rangul de “cavaler”, Balint a trăit
onorat de toţi, ca protoprezviter în Roşia din
munţii Abrudului. Una din dorinţele sale cele mai
vii fusese a vedea odată Bucureştii, dar nu şi-a
putut-o împlini. În viaţă fiind, el a devenit de mult
obiectul doinelor populare, ca şi Avram Iancu.

“Balint bea Balint plăteşte ! Bani în pungă
tot găseşte”  începe cântecul lui, ale cărui cele
dintâi două versuri se disting prin nimerita
aliteraţiune. Balint se putea lauda de-a fi ospătat
pe împăratul: când, în anii din urmă, împăratul a
venit la Sibiu pentru o revistă militară a fost primit
de către mitropoliţii şi clerul superior român.
Mitropolitul recomandă pe domnitorii
bisericeşti.Când ajunse rândul lui Balint,
împăratul, fără s-aştepte recomandarea îl
recunoscu numaidecât:

- Uite, zise, şi bătrânul Balint, cu care am
călărit atâta împreună în munţi.

- E mult de-atuncea împărate,
- Douăzeci şi patru de ani “6

Acum la momentul aniversar - O sută de
ani de la Marea Unire - articolul lui Eminescu
din “Timpul” luminează o “pagină” din cartea
zbuciumatei noastre istorii printr-un text foarte
asemănător cu structura naraţiunilor din “O samă
de cuvinte”, de I. Neculce.

Ce “onoare” pentru Simeon Balint pe dată
recunoscut de împărat, ce surpriză pentru împărat
că a reîntâlnit un vechi cunoscut, ce memorie avea
împăratul, ce personaj important este românul
Simeon Balint!

Articolele lui M. Eminescu de la “Timpul”
(şi de la alte publicaţii ale timpului) ar necesita
un studiu amplu organizat pe teme, capitole şi
subcapitole, o lucrare de mult folos generaţiilor
tinere (şi nu numai !) pentru ca efortul ziaristului
să primească locul cuvenit în cultura română, în
evoluţia naţiunii către progres şi civilizaţie atâta

vreme cât acesta corespunde “legilor naturale“
căci   “inteligenţa nu creşte şi nu se-ntăreşte decât
prin asimilarea principiului înnăscut al judecăţii,
precum orice moment al creşterii e o conservare
a celor câştigate în trecut şi o adăugire a
elementelor cucerite din nou, astfel adevăratul
progres nu se poate opera decât conservând pe
de o parte, adăugând pe de alta, o vie legătură
între prezent şi viitor, nu însă o serie de sărituri
fără orânduială.

Deci, progresul adevărat fiind o legătură
naturală între trecut şi viitor, se inspiră din
tradiţiunile trecutului, înlătură însă inovaţiunile
improvizate şi aventurile hazardate”.7

Chiar argumentaţia ziaristului M. Eminescu
din “Studii asupra situaţiei” solicită cu necesitate
cunoaşterea şi analiza articolelor pentru varietatea
subiectelor şi bogăţia lingvistică a fiecărei
compoziţii.

VICTOR ZAHARESCU
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Restituiri esentiale
RADU GYR: BALADĂ PENTRU EMINESCU

Te-au slăvit în cărţi şi în poeme
Şi ţe-au înălţat iconostas,
Ca să fulgeri tânăr peste vreme,
Cu vecii de cremene sub pas.

Te-au văzut voevodând voroave,
Ciobănind genune şi zăpezi,
Potcovar de fum bătând potcoave
Negurilor strânse în cirezi.

Te-au crezut gigantic Sfarmă-Piatră
Care sparge piscul viforos,
Şi fierar înfierbântând pe vatră,
Mările călite sub baros.

Împărat, ţi-au scris pe tâmple steme.
Făt-Frumos, ţi-au pus în mâini hanger.
Şi-au cules, din pana ta, blesteme,
Viscole şi răzvrătiri în cer.

Ci, netrebnic, eu adulmec zării,
Paşii tăi pe unde te-au fost dus,
Şi-nsetat pe drumurile Ţării
Dibui urma ta de blând Iisus.

Caut picurii de sânge, neşterşi încă,
Ai crucificării pe furtuni
Şi sărut lumina lor adâncă
Şi-i ating cu mâini de rugăciuni.

Trist Iisus cu umbra de tămâie
Dăruind azur din mâini subţiri,
Sfânt, bătut, pe veacul tău, în cuie,
Scânteind, înalt, din răstigniri.

Frânt de-o stea şi-ngenuncheat de-o floare,
Biruit de ramuri de arin,
Îndulcit cu dor de moarte-alinătoare,
Ars ca Nesus în cămaşă de venin…

Nu, tu nu eşti meşterul, ci cneazul,
Nu eşti înstelatul împărat.
Sfâşiat ţi-i pieptul şi obrazul.
Tu eşti marele însângerat !

Te-ncrustăm, zadarnic, în agată
Şi-n icoane noi pe flori de crin.
Crinii nu vor stinge, niciodată,
Umbrele cununilor de spini.

Eu nu-ţi pipăi steme şi nici lauri…
Numai rănile mă plec şi ţi le strâng
Şi le fac medalii mari de aur, –
În genunchi, le-nchid în inimă şi plâng.

RADU GYR
Convorbiri literare, 15 iunie 1939

,
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Tot mai citesc măiastra-ţi carte,
Deşi ţi-o ştiu pe dinafară:
Parcă urmând şirul de slove,
Ce-a tale gânduri sămănară,

Mă duc tot mai afund cu mintea
În lumile de frumuseţi,
Ce-au izvorât, eterni luceferi,
Din noaptea tristei tale vieţi...

Şi te-nţeleg, te simt aproape:
Cu-aceeaşi suferinţă-n faţă,
Cu ochii gânditori şi galeşi,
Sătul de trudnica-ţi viaţă.

A, nu mă mir că ţi se dete
O zodie atât de tristă,
Că, zbuciumat de-atâtea patimi,
Râvneşti pe cei ce nu există,

Şi că potop de negre gânduri
Se strâng şi ţi se zbat sub frunte:
Pe veci întunecaţii nouri
Sunt fraţii vârfului de munte!

O, dacă geniul, ce scoase,
Ca din adâncul unei mări,
Din fundul inimii zdrobite,
Comoara asta de cântări,

ALEXANDRU VLAHUŢĂ: LUI EMINESCU
Nu te-ar fi ars zvâcnindu-ţi tâmpla
De flăcările năbuşite,
Ce-ţi luminau ale gândirii
Împărăţii neţărmurite,

Şi de-ar fi fost lăsat prin lume
Să treci ca orice om de rând,
Ce lesne-ai fi pus frâu durerii
Şi răzvrătitului tău gând!

Şi cât de fără de păsare
Ai fi privit atunci la toate
Mizeriile-n cari lumea
Ursită-i pururea să-noate!

Dar ţi-a fost dat să fii deasupra
Acestor inimi seci şi strimte.
Şi tu să-nduri toată durerea
Pe care lumea n-o mai simte.

Să plângi tu plânsul tuturora...
Din zbuciumul eternei lupte.
Să smulgi fulgerătoare versuri,
Bucăţi din inima ta rupte...

S-aprinzi în bolta vremii astri
Din zborul tristului tău gând...
Văpaie!... Ce-o să-i pese lumii
Că tu te mistui luminând?
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Terra mirabilis
VASILE REMETE - POEZII

Istorie

Un împărat mongol în veacul al XIII-lea
visează un palat pe care îl construieşte
conform viziunii visate.
În veacul al XVIII-lea, un poet englez
care n-a avut cum să ştie că acea zidire
şi-a avut obârşia într-un vis,
visează un poem despre palat.
Primul vis a adăugat realităţii, un palat.
Al doilea vis care s-a petrecut
cinci secole mai târziu – un poem,
inspirat de un palat.
În 1691, P.Gerbilon în “Compania lui Iisus”
confirmă că:
Din palatul lui Kublai Han,
nu a mai rămas decât ruine.
Din poem ştim că abia s-au salvat
cincizeci de versuri.
Primului visător i-a fost hărăzită,
în timpul nopţii viziunea palatului
şi el l-a construit.
Celui de-al doilea, ce nu ştia
despre visul primului visător,
I-a fost hărăzit poemul despre palat.
Un cititor al poemului Kublai Khan
va visa, într-o noapte, aflată la secole distanţă
o bucată de marmură sau un fragment muzical
Şi acesta nu va şti
Că alţii doi au visat -
Poate că şirul viselor

Nu are sfârşit –
Poate că  tocmai în ultimul vis,
Îşi va afla dezlegarea.

Istorii

Contemporan cu Hanibal – Shih Huang Ti,
rege în Tsin – aboleşte istoria.
Îngrădeşte o împărăţie – cu zid -
Infinitul zid chinezesc.

Porunceşte ca toate cărţile până la el să fie arse.

Trei lungi milenii numără China,
Dar Shih Huang Ti porunceşte ca istoria să înceapă cu el.
Poate zidul a fost o sfidare,
Dar Împăratul şi-a spus:
Oamenii iubesc trecutul
Şi împotriva acestei iubiri
Nu am nici o putere, însă într-o bună zi
Va apărea un om care va simţi ca şi mine
Şi omul acela va distruge zidul meu.
Aşa cum am distrus eu cărţile
Şi omul acela va şterge amintirea mea
Şi va fi umbra mea şi oglinda mea fără s-o ştie.

Zidul tenace,care în clipa aceasta
Şi în toate clipele care vor fi
Îşi va răsfrânge umbrele peste pământuri
Pe care nu le voi vedea nicicând

Sistemul lui de umbre, e umbra lui Cezar
Poruncind ca rasa cea mai plină de cuviinţă
Să-şi azvârle trecutul în flăcări.

Istorii

Giuseppe Tartini a visat că diavolul
Execută la vioară o prodigioasă sonată.
La deşteptare, el reuşi să extragă din vis
“Trilul Diavolului”.
Tartini, treaz fiind, a vrut să imite
Muzica visului.
Lui Stevenson visele i-au oferit subiecte.
Venerabilul Beda i-atribuie lui Caedman
Magistrala inspiraţiune verbală.
Caedmn era un simplu păstor,
Trecut de vârsta tinereţii...
Într-o noaptese strecură pe furiş
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De la o petrecere, presimţind că urmează
Să i se ofere harfa.
Şi ştiindu-se incapabil să cânte
Se culcă într-un grajd printre cai.
Şi în vis cineva îl chemă pe numele său
Şi-i porunci să cânte.
Caedman răspunde că nu ştie,
Dar celălalt îi spune: “Cântă începutul firii!”
Caedman, atunci, rosti versuri
Pe care nu le auzi niciodată.
Nu le uită la deşteptare şi izbuti
Să le repete în faţa călugărilor
De la apropiata mănăstire din Hild.
Nu ştia să citească, însă călugării
Îi explicau pasaje din cărţile sfinte,
Şi el “le rumega asemenea unui animal curat”
Şi le preschimba în versuri de mare dulceaţă.
Şi astfel izbuti să cânte
Facerea lumii şi a omului
Şi întreaga Geneză
Şi exodul fiilor lui Israel
Şi întoarcerea lor în pământul făgăduinţei
Şi multe alte fapte din Scriptură
Şi Întruparea şi Patimile şi Învierea
Şi Înălţarea Domanului
Şi Pogorârea Sfântului Duh
Şi învăţătura apostolilor
Şi totodată groaza Judecăţii de Apoi
Spaima de chinurile iadului
Binecuvântările cerului
Şi mila şi judecata lui Dumnezeu.

Istorii
(Despre mânie)

Altisane, un rege persan, a tăiat nasul
Unui întreg popor din Siria
Încântat foarte de acest fel,
De pedeapsa născocită de el.

Mânia lui Cambyses, etiopianul, sporise, încât
Fără provizii, târa prin regiuni nepătrunse,
Necunoscute, aride,
Războinicii săi.

La început, înşelau foamea
Cu frunze, cu muguri, apoi,
Rozând curele înmuiate în foc.

Când au ajuns în deşert,
Nevoia cumplită i-a făcut
Să tragă la sorţi
Pe fiecare al 10-lea,
Obţinând, astfel, un aliment
Mai îngrozitor decât foamea
Şi setea ce-i mistuia.

Mânia îl împingea şi mai tare pe rege,
Cu toate că pierduse o bună parte
Din războinicii săi.
Şi pe mulţi îi mâncase.
Până când s-a temut
Să nu fie tras el însuşi la sorţi.

Cambyses s-a mâniat împotriva unui neam,
Necunoscut şi nevinovat, dar înzestrat cu simţire.

Cyrus, însă, s-a mâniat împotriva unui fluviu.
Având de gând să asedieze Babilonul,
A incercat să treacă fluviul Gnydus,
Revărsat într-o albie largă,
Lucru cu puţini sorţi de izbândă,
Chiar dacă era vară
Şi apele secaseră mult.

Atunci unul din caii înhămaţi la carul regal,
S-a înecat, fapt care l-a înfuriat straşnic pe rege.
A jurat aşadar,
Ca acest fluviu să fie secat,
Astfel încât să poată fi trecut şi străbătut
Cu piciorul, chiar de femei.
A adus la fluviu toate uneltele sale,
Îndemnând necontenit, furios, soldaţii la treabă.

Au săpat astfel,
O sută optzeci de şanţuri
Şi au împărţit albia
În trei sute şaizeci de pârâiaşe,
Secând apele şi împrăştiindu-le în toate direcţiile.

A pierdut aşadar timpul
Şi forţa soldaţilor săi,
Irosită fără folos.
Purtând cu un fluviu, războiul
Pe care îl declarase unui duşman.

Caligula a distrus vila cea mai frumoasă
De la Herculanum, doar fiindcă
O stăpânise înainte de el, mama sa.

Alexandru, elev ieşit din mâinile lui Aristotel,
L-a străpuns pe Clitus,
Cel mai bun prieten al său,
Pentru că nu-l linguşise îndeajuns
Şi nu voia să se schimbe
Din macedonian liber,
În sclav persan.

Aceasta-i cruzimea dintotdeauna,
A marilor despoţi,
Pe care nimic n-o poate lecui.
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Rezonante lirice,
TEOFIL RĂCHIŢEANU - POEZII

Somn de voevod

În poezia din acest ciclu voevodal,
alcătuind o trinitate arhitectonică
conceptuală, cele trei ţări române se regăsesc
purtînd efigia lor originară prin apelul la
pământul-obîrşie al latinităţii şi dacismului
nostru. Păstori vechi şi bărboşi, zei bătrîni
neguroşi ca timpul nesfârşit pot fi întîlniţi
simbolic cutreierînd peisajul selenar sau solar
al unui tărîm de Ur-Fenomene, de sorginte
eminesciană. Nici un poet român modern nu
a fost mai pătruns de sentimentalitatea şi
vizionarismul eminescian în litera şi spiritul
lui ca poetul acesta sihastru din Munţii
Apuseni, care trăieşte înfrăţit cu codrul,
izvoarele, norii şi fenomenalitatea specifică
a locului. Culoarea locală transmisă de poezia
sa provine din profunzimile unei gene
originare, care răbufneşte la suprafaţă în mari
dezlănţuiri poetice, purtătoare de nostalgie,

melancolie, tristeţe metafizică,
peste care se suprapune un
sigiliu voevodal inconfundabil.

(Mircea Popa, Mitul
voevodal la Teofil Răchiţeanu)

Identificăm în acest
plâns voevodal marca
originalităţii orfismului lui
Teofil Răchiţeanu. Eminescu i-
ar spune somn arheic, ca
singura realitate pe lume în
universul contemporanului
nostru. Din afundul somnului
răzbate plânsul cornului

eminescian către cerbul lunecător din moarte:
,,Suna un corn prelung în prea departe./ Părea
un glas prea blând cerşind durere./ Lunecător
un cerb, ieşind din moarte, / Mai străveziu
venea ca o părere.” (Somn de voevod). Vaierul
străbate codrii bătrâni, cu tot cu bătrânul
zimbru: ,, Şi umbre cad pe ape şi, bătrâni,/ A
jele codri tânguiesc şi sună/ Şi-un ochi prin
nouri amurgeşte lin/ Şi zimbrul sfânt
boncăluieşte-n lună…” (Lin privegheat de-o
tulbure lumină). Ornicele vechi nu măsoară
timpul cotidian, ci picurile plânsului, precum
clopotele în tăcerea ruginindă a bisericii
ctitorite de voevod: ,, În nimb de aur chipul
zugrăvit,/ Al Ctitorului, pe-nvechitul mur./
Clopotul stins, în turlă, de un veac,/ Neagră,
tăcerea ruginind în jur.” (Vechi, ornicele
picură de plâns).

(Th. Codreanu în Bucovina literară
nr.7-8, iulie-august, 2016)
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Tânăr voevod de Alba

Tânăr voevod de Alba
Prin streini sufletu-şi frânge
Muma Ţară, Muma Ţară
Ca pe-un fiu pierdut îl plânge…

Întristat e-adânc pribeagul
Prăvălit sub greaua-i soarte,
Parcă pe un tărm ar zace,
Mult pustiu, al Mării Moarte…

Muma Ţară, Muma Ţară
Din adânc, cu-amar, îl plânge.
El, de jalea ei, ca Marea,
De ţărmuri sufletu-şi frânge…

În margină de râu de prea mult plâns

O, doamne, de prea mult prinos
Al lacrimilor, se porni-ntr-o seară
Un râu, pe ţărmul căruia migrând,
A pustiire îngerii strigară.

În margină de râu de prea mult plâns,
Albastre ruguri ei îşi înălţară.
Suave foarte, trupurile lor
Arzând înalt, de lut se scuturară.

Prea lin pe ape nălucind atunci,
Stoluri de lebede cîntară.
Plutind uşor ca urne mari de plâns,
Biserici vechi spre cer se ridicară…

Ci ochiul lui în vis i se deschide

Ci ochiul lui în vis i se deschide.
În codri vechi se nălucesc fântâni.
Bourul sfânt, boncăluind în stele,
Se duce iar spre tăinuite stâni.

Dumbrăvi în munţi lucesc înrourate,
Cu stea în frunte dalbe ursitori

Destin de aur îi menesc. Ca-n racle
În albe trunchiuri se închid, în zori.

Lumini de aur susură prin cetini.
Se-aud în munţi măiestrele cântând.
Reci râuri curg prin el însomnorate.
Din nouri chip străbun veghează blând…

Linu-i lin, suflete, lin!

Linu-i lin, suflete, lin,
Că n-ai stare, nici alin
De nesomnul gândului,
De plângerea vântului,
De tăcerea pietrelor,
De pustiul vetrelor,
De linu-nserărilor,
De zbuciumul mărilor,
De taina-Orionului,
De zvonul Eonului,
De spaima genunilor,
De vaierul lumilor…

La vînătoare de îngeri

   În memoriam Cezar Ivănescu

La vânătoare de îngeri venise Moartea atunci
Îngerii îmblau pe pământ fără să ştie
Că sânt vânaţi. Cohorte întregi, ei cântau,
Pe unde îmblau, a nesomn, a pustie…

Lovit cu săgeata de-argint, unul doar
Căzu, în final, la acea vânătoare.
Văzutu-i-am chipul mărmurat de dureri-
Don Cezar, Don Cezar, al tău era, -mi pare…

Voevodul Melancoliei

Lunecau, lunecau, precum vis prin vis, norii.
Ca în jale pluteau, ca în greul somniei…
Se arăta, deodată, cu lungi plete-n flăcări,
Ca-n strană de aur şezând,

Voevodul Melancoliei…
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DUMITRU MĂLIN - POEZII

Mi-am făcut casă într-un spin

Mi-am făcut casă-ntr-un spin
Rouă vând şi cumpăr chin.

Cine vrea să-mi vadă casa
Să-şi lase la prag mireasa
Că mi-e casa-n două fire
Lăcomie de iubire.

Cine n-a iubit devreme
Nu-l aud, să nu mă cheme;
Cine a iubit târziu
Să mă cheme şi-o să viu.

Cine s-o lovi de prag
Să ştie că nu mi-e drag
Şi lăsându-mi rana mie
Să plece, să nu mai vie.

Lângă spinul casei mele
Nu sunt păsări şi nici stele
Că la mine-n bătătură
Vine cerul şi le fură.

Nu ţin fete-n casa mea,
Mamă-mi este nimenea
Şi mi-e frate orişicine
A iubit şi-a plâns ca mine

Că mi-e casa într-un spin
Rouă vând şi cumpăr chin.

Întoarcerea lui Ulyse

Priviţi, Ulyse s-a întors la Troia,
De-abia plecase pe o cale lungă.
Se vede, însă, că-i fusese voia
Numai să plece, dar să nu ajungă.

Pentru că iată-l, s-a întors şi plânge
Îngenunchiat pe lespezile line,
Stropite cu mânie şi cu sânge
Şi cu păduri de zei fără ruşine.

De ce s-a întors poetul nu întreabă,
El a încheiat această Odisee,
Eroii săi îşi văd acum de treabă
Visând un alt război pentru-o femeie.

Dar cu Ulyse totuşi ce se-ntâmplă,
De ce nu-l duce către casă voia -
Un cal de lemn i s-a aprins în tâmplă
Şi îl întoarce veşnic către Troia.

Cântecul vântului

Vântul cânta, era vântul,
se căţărase pe casă.
Negru cânta şi cântau
greierii-n neagra răcoare.
Vântul cânta, era vântul,
cânta pătimit. Noaptea-n strună
uitase să-l ţină legat.
Cânta lâng-o casă de lună.

Negru cânta şi-ai fi zis
c-are să spargă fereastra.
Noaptea-l chema lângă stânci
cântecul negru să-i culce...
Vântul cânta şi cântau
greierii-n neagra răcoare.
Noaptea s-a frânt. A căzut
casa de lună-n izvoare.

Toate se pot odihni

Soarele-n nori încâlcit,
Sângele-n mine sub roată –
Cine coseşte pe deal
Umbra de prânz o aşteaptă.

Piatră la capăt de loc
Inima ierbii oprită.
Sare-o scânteie din gând,
N-are pe cine s-aprindă...

Până departe sub spini
Deapănă cântec izvorul,
Ca şi pe mine iubind
Vinele, inima doru-l.

Sus, lângă pasărea lui
Vântu-şi usucă veşmintele;
Toate se pot odihni
Numai să plece cuvintele.
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LORENA CRAIA - POEZII

Dramatic

ştii cum e să calci
pe bumbi de tăceri
în tandem cu morţii
care bat
în tavanul pământului?
ştiu
cum să nu ştiu
tocmai de aceea
ne îngropăm sistematic
de la stânga
la dreapta
când n-ai ce face
scrii
şi când n-ai ce spune?
mori

Sonet pentru mama 

De ce n-au scris poeţii despre tine?
De ce Chopin nici azi nu te-a cântat?
Pe chipul tău atât de nuanţat
Văd timpul, care pare că se-abţine.

Peretele odăii s-a zvântat,
În lipsa mângâierilor puţine;
Tu, dragă mamă, nu-ntreba de mine,
Iubirea din iubiri m-a-nveşmântat!
 
Eu mă-ncălzesc la piept străin şi dulce,
Cu inima în basorelief;

Tu, dragă mamă, timpul să opreşti
 
Şi seara, lasă luna să se culce
Pe chipul tău – lumină şi sidef.
Să nu tresari când pleci, doar să zâmbeşti...

Cât de frumoasă

Cât de frumoasă eşti, cumva, femeie,
Atunci când mă atingi ca o atee,
Cât de frumos îţi pică părul des
Pe umărul pe care l-ai ales!
 
Cât de înaltă pari de-aici, de jos,
De unde se dezleagă ce-i frumos,
De unde mă dezleg şi eu, femeie,
Când noaptea ne închide cu o cheie.
 
Şi cât de verde-i drumul către pat,
Şi cât de verde sunt şi dezlegat
De mâinile femeilor mârşave,
Premisa unor boli atât de grave.
 
Cât de frumoasă eşti cumva, mereu,
Atunci când te ating ca un ateu,
Cât de înaltă pare umbra ta
Pe umbra mea, închisă undeva.

Cântecul safirelor

Se tem cocorii de-orizonturi drepte,
Se tem copiii de un zmeu înalt,
Se tem părinţii. Cine să-i aştepte,
Cu mâna-ntinsă către celălalt?
Atât a fost! Un episod tâmpit
Din viaţa patrupedelor terestre,
Cu botul sângeros şi umezit,
Se scurg în ploaia verzilor ferestre.
Şi urci cu fiecare pe un deal,
Ca mai apoi să-ncerci să îl cobori
În mijlocul pământului real,
Acolo unde suntem muritori.
Şi târâi umbra netedă şi albă
Ca pe un sac din care nu mai ai
Puterea să-ţi apropii până-n barbă
Femeile cu părul lor bălai.
Eşti mâine, şi eşti azi, şi eşti mereu,
De când te-ai întrebat, copilul meu,
Un lup fără un ochi în lună plină,
Un surd ce-ngână veşnic în surdină
Un fel de-apocaliptic Dumnezeu.
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Prozã
ULTIMA SCRISOARE DIN AMERICA (II)

(Continuare din nr. 10)

La biroul din Viena se-ntâlniră, cum de
altfel se petrecu cu toţi cei ajunşi aici dintr-această
parte a Imperiului Austro-Ungar, cu agentul de
peste ocean al companiei navale, pregătit pentru
recrutarea forţei de muncă proaspete de pe
continentul european, înainte de toate, călători
mânaţi de alte interese fiind prea puţini. Ştiau prea
bine situaţia pălmaşilor din Imperiu, sărăcia şi
lipsurile lor, dorinţa de câştig, curajul şi hărnicia
cu care ei se avântau la muncă. Şi, peste toate,
preţul scăzut al mâinii de lucru. Îi aştepta, aşadar,
cu mult interes. Că de drag…

Optară pentru vaporul care-i ducea direct
de la Hamburg la New-York. Nu încercau prin
alte părţi, pe ruta asta plecând cea mai mare parte
a celor ce le-au premers, în apropierea New-
Yorkului, aşezându-se mai apoi, pe la Cleveland,
Chicago, Detroit, Ohio, pe unde, se vede, că şi-
au găsit mai uşor de lucru şi puteau comunica
unii cu alţii, spiritul de turmă, de într-ajutorare,
crescând de cum se afundau în timp şi spaţiu.

Marea! Oceanul! Apă cât vezi cu ochii!
Mergea apa asta, apă şi iar apă, până la marginea

lumii! Ce minune! Că în Purpura lui doar când
venea râul mare, după ploi ce ţineau cu zilele,
mai vedea ceva întindere de apă. Şi când privea
balta de la Moara de apă, oleacă mai întinsă şi ea,
se mira de nu mai putea. D-apoi în faţa unei aşa
minunăţii?! Acum, de-a dreptul uluit, sta-n loc şi
se crucea. Nu tu deal, nu tu vale! Nu tu pom, nu
tu cale bătucită! De unde-or şti pe unde să meargă
ăştia, Doamne?!, îşi zicea în sinea lui de multe
ori. Că pe pământ aveai la îndemână totdeauna
ceva după care să te orientezi! Ori aici?! Soarele
răsare din apă şi se duce să se culce tot în apă.  La
prânz te orbeşte cu razele lui şi de sus, de pe cer,
şi de jos, din apă, de nu ştii cum să te mai fereşti
din calea lui. Acasă el ieşea de după Pădurea lui
Virgil, dimineaţa devreme, în faptul zilei,
găsindu-l mai totdeauna cu plugu-n brazdă ori
cu poloagele de iarbă răsturnate unul după altul.
De acolo, din orizontul înroşit, se urca încet, greu
la deal!, către crucea amiezii, după care îşi pornea
coborâşul. Iar aici? Văzu cum apa se-ncingea ca
focul înainte de a se ivi Sfântu Soare, cum îl vedea
şi-l simţea el, de părea că se aprinde totul în jur.
Ca seara, după o zi de suiş ostenitor şi coborâş
grăbit către asfinţit, să facă apa iarăşi de foc. Cât
de plăcut trecea acasă după Dealul Mare
întorcându-se pe răcoare cu juncanii de la lucrul
câmpului! Totul i se părea acum ciudat, dar mai
ales, să iasă soarele din apă şi să se culce tot în
apă, asta n-avea cum s-o înţeleagă.

Şi-apoi, atâta apă sărată! De unde atâta
sare?! Că el de-abia reuşea să cumpere de la
prăvălia lui Valere atâta cât să umple solniţa de
deasupra sobei, că dacă voia să mai cumpere şi-
un bulgăre de cea neagră pentru vaci şi oi, de-
abia se putea descurca. De se zgârcea întruna să
nu se termine, şi una, şi cealaltă. D-apoi
necuprinsul ăsta de apă, de unde, Doamne iartă-
mă! îşi ia atâta sare?!

Atâta apă şi totuşi pe vapor e criză de apă!
Câte lucruri neînţelese pentru o minte ca a lui!

Primiră la îmbarcare, la clasa a treia,
bineînţeles, că de unde bani pentru ceva mai sus?!,
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un pat şi o pătură, o gamelă, o lingură, o furculiţă,
un cuţit şi o cană, de ele folosindu-se tot drumul.
N-aveau de unde şti cum o să călătorească, în ce
condiţii, la suma pe care o achitaseră. Găsiră
paturi goale, de scândură, suprapuse, două sau
trei aşternute pe verticală, pătura servind şi de
aşternut, şi de acoperit, iar bocceluţa de acasă,
drept pernă. Oase bătucite, dureri prin trup, răul
de mare, toate, tot mai greu de suportat.  Ziua-
ntreagă şi-o petreceau în interior, în condiţii
inumane, în hărmălaie şi haos, lumina ajungând
până la ei prin gemuleţele din pereţii navei, în
care băteau aproape tot timpul valurile. Cu
numele de hublou se familiarizase abia mai apoi.
Începea să reţină, atât cât putea, cuvinte noi,
pregătindu-se pentru lupta cea mare odată coborât
pe pământ străin. Avea el nădejde în capacitatea
tovarăşului de drum, dar or fi ei tot împreună?!

Sosea prânzul. Cu toţii se-nşirau în faţa
paturilor, de unde urma să treacă prin faţa
cazanelor mari, cu gamela şi cana în mână, ca să
primească, în gamelă, porţia de mâncare, iar în
cană, porţia de cafea. Treceau, după servirea
mesei, prin spălătoare să-şi spele vesela, ca, din
nou să se retragă la paturi, într-aceleaşi dormitoare
reci şi neprimitoare. Prinseseră vremurile când
companiile industriale americane erau în căutare
febrilă de oameni şi-atunci, companiile de
transport nu puneau nici un preţ pe condiţiile de
mers, că, oricum, clientelă aveau din belşug.

Obişnuit cu privaţiuni de tot felul, trăit în
sărăcie stânjenitoare, Iliuţ nu ridică glas, pentru
el totul se reducea la dorinţa acerbă de a ajunge
şi de a porni lucrul. În lucru îşi punea toată
speranţa. Speranţa de mai bine.

Cum şi aici era chemat mereu la lucruri fel
şi fel, asta fiind una din cerinţele puse atunci când
i se acordase ajutorul de drum: să lucreze ceea ce
i se cere, la timp şi cu toată priceperea!

Un incident petrecut pe punte îl frământă
câtăva vreme. Cât de mult se ruga el pentru
curmarea din faşă a cuvântului necugetat, ca să
prevină situaţii nedorite şi totuşi… Iute de fire,
ce s-o fi întâmplat de-a ajuns să se ciocnească cu
un negru, nimeni nu putea pricepe, că doar limba
nu şi-o ştiau ca să se fi ciondănit laolaltă. Îi pusese
şi ăstuia, una-două, mâna în gât, de mai-mai să
dea bietul om ortul popii. Adică să se dea el bătut
în faţa unui tuciuriu?! Că şi pe cei de acasă odată
îi punea la punct, de nu mai îndrăznea mai mult
să i se opună cineva. El nu avea o forţă fizică
neobişnuită, dar împins de-un curaj, uneori de-a

dreptul prostesc, rar încleştare pe care să n-o
câştige.

Avu parte şi de-o furtună, cu vreme tare,
cu vânt şi vijelie mare, de se clătina şi mai cumplit
vaporul, speriindu-l de moarte. Ape despicate de
lumina orbitoare a fulgerelor, bubuituri de se
cutremurau adâncurile, valuri răscolite până la cer
spărgându-se asurzitor de pereţii vasului, şuvoaie
aruncate pe punte voind parcă a-i smulge de la
locurile lor, nori învolburaţi dându-şi mâna cu
apele-nvrăjbite, zguduiau necuprinsul din temelii.
Şi, peste toate, buimăceala în care căzuse. Se
clătina lumea cu el, pântecele i se întorsese pe
dos, capul i se învârtea ameţitor, urechile-i
vâjâiau, picioarele şi braţele nu-l mai slujeau.
Devenise un om de nimic, fără vlagă, căzut în
neputinţă. De răul ce-l trăise atunci, nicicând nu
voia să-şi mai aducă aminte. Că doar mai trecuse
el prin asemenea vremi, cu fulgere şi trăsnete, cu
coadă de balaur, că nu era doar de ieri, dar aşa
ceva…

Cum drumul nu se mai termina, închis ca
într-un ţarc de-atâta vreme, mereu cu acelaşi
peisaj înainte, apă, apă şi iar apă, începu să cadă
pe gânduri. Îl cuprinsese urâtul şi totul de-acum
părea puţin mai altfel ca la început. Partea plină a
paharului începu şi ea să sufere.

Vaporul îi deşertă la New-York, nu înainte
însă ca funcţionarii vamali şi inspectorii biroului
de emigrări să facă vama şi controlul
documentelor de călătorie. Cei de la clasele I şi a
II-a, ca şi o parte a celor de la clasa a III-a, non-
emigranţii, coborau aici. Restul călătorilor, într-
o larmă asurzitoare cu toate limbile pământului
amestecate, fuseseră trecuţi pe vase mai mici spre
a fi duşi la Ellis Island, o insulă la un kilometru
şi jumătate de New-York, devenită cu timpul cea
mai mare staţiune de emigrare din lume. Numele
provenea de la proprietarul iniţial, Samuel Ellis,
de la care guvernul Federal o cumpără dându-i
destinaţia de fort şi depozit de armament, până la
începutul emigrării când şi-a căpătat o nouă
destinaţie. Aici Iliuţ fu supus unui tir de întrebări
şi cerinţe, unui adevărat interogatoriu. Cum şi
ortacul lui de acasă, şi toţi ceilalţi veniţi odată cu
ei. La subsolul clădirilor li se făcu examinarea
medicală, pe unii trimiţându-i din nou pe vapor
din pricina igienei corporale (râie, păduchi)
pentru dezinfectare, pe alţii (alcoolici,
handicapaţi  fizic sau mintal, epileptici,
prostituate, bolnavi TBC şi tot ce ar putea deveni
povară publică sau persoană indezirabilă)
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expediindu-i către ţara de baştină, înapoi, de unde
au venit, pentru ei visul la pământul făgăduinţei
sfârşindu-se fără a fi nici măcar început.

Trecură amândoi cu bine de asta şi
ajunseseră în biroul inspectorului de emigrări,
unde, cu ajutorul unui translator, cât şi cu cel al
braţelor – vorbiseră  într-atâta că-i dureau mâinile
- fuseseră supuşi unui riguros interviu. Atâtea
întrebări nu căzuseră pe capul lui de când se ştia:
cum îl cheamă, câţi ani are, dacă este căsătorit,
ce este de meserie, dacă are vreun semn particular,
dacă ştie citi şi scrie, de ce naţie este şi din ce
ţară provine, dacă are cei 50 de dolari de siguranţă,
dacă vine la vreo rudă sau prieten, numele şi
adresa acestuia. Aici făcu o mică pauză. Să spună
că are aici neamuri ori ba? Dacă s-ar duce la ei, la
cumnaţii Cristina şi Vasile, cum niciodată nu s-
au avut bine, ce-o păţi? Hotărî după câteva
momente să renunţe la ei, să spună că vine pe
cont propriu, nechemat de nimeni. A plecat de
unul singur, de unul singur vrea să se şi descurce.
Ultimul hop îl pusese iar în încurcătură: vrea să
rămână în America pentru totdeauna sau doreşte
să se întoarcă acasă când va socoti de cuviinţă.
Din câte ştia de pe la cei ce-au fost pe aici înaintea
lui, traiul pe pământul ăsta era cu totul altul şi
nu-i trebuia prea multe ca să se facă şi el domn.
Aşa ca Oancea dascălul. Ar purta şi el haine
nemţeşti, pălărie domnească cu boruri largi şi
pantofi sclipitori, şi-ar da atunci cu opincile de
nici să nu mai audă de numele lor. Ba, după un
timp, ar aduce-o şi pe Maria cu copiii. De asta,
îndoindu-se pentru o clipă, o mai vedea el! Îi
rămăseseră toate astea la inimă din poza primită
de Maria de la fraţii ei, cu costum şi cravată, cu
rochie întreagă, tot una de sus până jos, cu părul
făcut altfel decât acasă, al cumnatei, tăiat scurt şi
încreţit. Chiar ca la cucoanele cele mari, cea a
doctorului de oameni din sat, rupându-i inima de
câte ori o vedea, pe frumoasa Rozika. Păcat că
rămânea prea puţin pe-acasă, ea ducându-şi
veacul mai mult prin Budapesta, în dezmăţ şi
desfrâu, doctorul, mult mai în vârstă decât ea,
purtându-i tot mai puţin grija. Şedea acasă până
ce mai vindea câteva iugăre de pământ ca apoi,
cu banii pitiţi la loc ferit, s-o ia iarăşi din loc. Şi,
iată, acum, ce domni mari au ajuns şi ăştia! Se
trezi din visare strigat de cei din faţa lui: să spună
de rămâne ori ba! Găsi cu cale că aşa s-a legat în
faţa alor săi că o să se întoarcă după ce va face
bani. Trebuia să se ţină de cuvânt. Mă duc înapoi,
domnule!, răspunse în cele din urmă c-un uşor

tremur în glas. Primi răspunsul pe loc din partea
oficialului american: se-mbarcă pe vapor pentru
New-York!

Îşi făcu din nou cruce şi răsuflă uşurat c-a
scăpat cu bine şi că n-a bătut degeaba atâta cale.
Cu atâta cheltuială! Îl trecuseră toate sudorile
până a i se da verdictul Doar atâta i-ar mai fi
trebuit: să nu-l primească şi să facă şi calea
întoarsă. O uşoară undă de regret se adăugă stării
celei noi, simţită pentru prima oară pe vapor, cu
cât simţea că se depărta de casă şi de ai lui,
pierzându-i parcă pentru totdeauna şi cu cât se
afunda, tot mai abitir,  în necunoscut. Prinseseră
a-l încerca aduceri aminte care de care mai calde
şi mai plăcute şi, de n-ar fi fost cu atâta lume în
jur, poate ar fi scăpat chiar şi câteva lacrimi. Pe
cât se credea el de tare…

Luat de val, urcă din nou pe vaporul mare,
laolaltă cu toţi cei admişi, gata să-nceapă
aventura. Se lăsă în bătaia vântului, conduşi fiind
cu toţii de unii ce cunoşteau rosturile, fie că or
mai fi fost pe aici, fie că chiar cu asta se ocupau,
făcând din aşa ceva meserie. Pesemne, tocmai de
aceea i s-a cerut mărunţişul acela la îmbarcare.
N-avea ce să comenteze, că, fără ei, ce s-ar fi
făcut?! Goliţi aşa de-a valma în lumea cea nouă,
atât de imensă, de diferită şi necunoscută cum i
se arătă, de bună seamă că nu le-ar fi fost uşor,
oricât de isteţi s-ar fi socotit.

Aşa ajunseseră la unul din borturile (aşa le
ziceau noii sosiţi caselor de ajutor, Boarding-
House) deschise la marginea oraşului Cleveland,
nu departe de ţărmul estic, de românii mai vechi
aşezaţi acolo, deja americanizaţi, pentru găzduire.
Şi cărora le mersese vestea pentru grija ce-o
purtau celor oropsiţi, veniţi de acasă, străini şi
însinguraţi, rupţi de limbă şi de-ai lor. De
altminteri, cei aşezaţi acolo pentru prima oară îşi
aveau originea într-un sat de pe Târnava Mare,
aşa că erau oarecum de-ai casei. Cum se arătă şi
Manoilă, stăpânul bortului la care fuseseră aduşi
de trimisul său.

Găsiseră o clădire de scânduri, cu parter şi
nivel, cu cerdac în faţă pe toată lungimea clădirii,
căruia îi ziceau porci (după engl. Porch - pridvor),
la parter având o bucătărie mare, cu albii mari
pentru spălat rufe, alături, sala de mese, cu o masă
lungă şi scaune simple pe margini, acesta fiind
prânzitorul şi, mai departe, baia. La etaj erau
camere cu mai multe paturi, la nevoie, şi pentru
economie, un pat putea fi folosit de două
persoane, dacă lucrau în schimburi diferite. Erau



76

acolo doar ardeleni de-ai lor, din sate apropiate,
alcătuind o colectivitate apropiată sufleteşte, vreo
25-30 la număr, al căror suflete se lipiseră mai
ceva ca animalele aflate-n pericol. În schimbul a
10 dolari pe lună stăpânii le ofereau pensiune
completă: casă. masă, spălat, servicii medicale.
Mâncau unii chiar mai bine decât acasă,
dimineaţa, ouă fierte sau prăjite, mezeluri, cafea
şi altele, iar pentru prânz li se puneau pachete, la
fel de consistente, pe măsura lucrului greu la care
se angajau. Masa de duminica era şi mai
consistentă, ca la mama acasă!, cu supă de tăiţei,
cu carne şi găluşte, la ziua de salariu stăpânul
cinstindu-i cu un butoiaş de bere. Trai şi tratament
omenos, cu toată grija aplicate de stăpâni. În
primă fază totul părea bine, ei mai rămânând din
câştigul lunar cu alţi 10-20 de dolari. După cum
porneau lucrurile, făcând în grabă o socoteală
simplă le-ar fi trebuit cam 6-7 ani până a face
mia de-ntoarcere şi banii de drum .

Greu! Dar, se-mbărbătau ei, ăsta-i doar
începutul. Poate mai încolo or câştiga ceva mai
bine şi or scăpa mai devreme. Asta îi silea să se
avânte la lucrări şi locuri unde câştigul să fie mai
mare, în ciuda riscurilor de tot felul. Muncă multă,
bani puţini, asta-i soarta noului venit. Rămânea
ca timpul şi norocul să decidă.

Aveau aici în Cleveland de ales între a lucra
la fabrica de automobile sau la cea de locomotive.
Mai erau ele şi alte fabrici, dar astea deţineau
locurile prioritare, aici fiind cerere de mână de
lucru aproape permanent. Se gândi Iliuţ încotro
s-o apuce. La automobile i se părea peste puterea
şi priceperea sa, de astea aproape că nici nu văzuse
pe-acasă. Locomotive mai văzuse prin Blaj şi i
se păreau mai uşor de abordat lucrul la ele, mai
palpabil, mai brut, aşa cum o făcea cu braţele lui
vânjoase în ograda sa.

Porni din cap de săptămână către fabrica
de locomotive. La poartă lume destulă. Cum îi
vor alege, la ce îi vor pune să lucreze, a reuşi
oare să prindă un loc? Erau întrebări ce-l măcinau
aşteptând, dându-i frisoane ce-l zgâlţâiau mai-mai
să se trădeze. E lipsă de oameni la foarfeca de
tăiat ţevi. Cine se pricepe să poftească în curte!
Se auzi glasul unui boss, urcat pe-o ladă, pesemne
să fie auzit şi văzut mai bine. Intraseră câţiva. Ce-
o fi asta? Chitea în sinea lui Iliuţ. Se uită şi la
ortacul de-alături, se-nţeleg din priviri, ca şi cum
ar fi zis: asta nu-i de noi. Cine poate căra fier
topit de turnat în forme să intre!  Altă
îndeletnicire, pe cât de grea, pe atât şi de

periculoasă. Se gândi că la cărat cu roaba tot o
mai poate oblici cumva. Aşa vedea munca asta
judecând totul prin prisma experienţei de viaţă
de acasă. De unde să ştie ce fac ăştia pe aici. După
o uşoară ezitare, dar şi de teama de a nu rămâne
pe dinafară, se desprinsese din mulţime şi porni
hotărât, pe ce-a fi, înăuntru. Doar să care cu roaba
o fi-n stare. Şi-apoi, el de aceea a venit, să lucreze,
să facă dolari, că doar nu l-or pune ăştia în
fereastră! Luă de unul singur decizia, ortacul
aşteptând altceva. De parcă ştia că ar anunţa ceva
mai bun! Îl învăţaseră cei mai vechi să se angajeze
la ce-a găsi că altfel poate sta mult şi bine pe la
porţile fabricilor. Doar ce auzea: Restul pe
altădată! Şi cădeau zăvoarele. Pe drumul către
locul de muncă, se minuna întruna cum de-o fi
nimerit chiar din prima încercare, când alţii caută
de săptămâni. Cum-necum, se-apropie de boss
şi, din banii de siguranţă, reuşi să-i strecoare şi
ăstuia ceva mărunţiş, ca să-l aibă în grijă atunci
când i-a stabili locul şi sarcinile de lucru. Îl
învăţaseră tot cei vechi, trecuţi şi ei prin aşa ceva,
învăţaţi la rândul lor de alţii. Era în floare, se vede
prea bine, şi pe-acolo bacşişul! Se pare că bossul
fu mulţumit ori că-i căzu cu tronc la inimă, că-l
repartiză la lopată, la încărcat şi descărcat nisip,
pe care să-l folosească mai apoi la formele în care
urma să se toarne fierul topit. Las că nu-i rău!,
îşi zisese el, lopata cunoscând-o prea bine de
acasă. Laolaltă c-un cântec al americanului
reîntors  printre ai săi: Foaie verde mărgărit,/
Auzit-am, auzit,/ Auzit-am prin Ardeal,/ De
şoafălă şi vilbar…/ Vilbarul e roaba rea,/ Duc
feară grele cu ea,/ Iar şoafăla e lopata/ Care-mi
încârligă spata.

Se văzu dincolo de poartă, în grupul de la
roabă cum şi-l închipuia el.

De-a doua zi, îmbrăcat în haine de lucru,
în auveral – aşa a înţeles că i-ar zice ţinutei celei
noi, date de bossul pe care deja îl ştia şi căruia
iarăşi a înţeles că ar trebui să i se adreseze cu
apelativul mistăr Jon – porni lucrul, ba să
pregătească formele, ba să bată cu ciocanul fierul
încins – aşa cum o făcea şi la covăcia lui Mielu
de peste Podul Ţiganilor când îi trăgea şina pe
roata carului ori îi ascuţea fierul de la plug încins
de jarul cărbunilor, potoliţi din când în când cu
paftoriţa umezită să nu dea-n flacără, ba să încarce
cu cărbuni cuptoarele imense. De lucru era, cum
şi cerinţe tot mai insistente veneau din toate
părţile.  Autput! Autput! - auzea mereu, cerându-
li-se să dea cât mai mult, să producă cât mai mult.
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Mereu în praf, de toate soiurile, de nisip, de
cărbune, de fumul cuptoarelor, hainele prinseseră
să se înnegrească, ca şi mâinile, şi faţa, şi mustaţa,
din galben-aurie căpătând cu zi ce trecea culoarea
paiului de grâu bătut de ploi. Veneau căniţi cei
mai mulţi, de să nu-i mai cunoşti, doar albul
ochilor şi al dinţilor rămânând neatins. Aşa,
bortăresele, ca să-i vadă curaţi, lucrau zi şi noapte,
lucrau pe brânci: găteau, spălau, făceau curăţenie,
ca totul să fie în ordine. Avu noroc cât a lucrat
acolo că nu s-a accidentat aşa cum au păţit mulţi
ortaci de-ai lui: ba au călcat pe fier topit
producându-le răni şi suferinţe îngrozitoare, ba
li se aprindeau hainele de-atâta căldură de la
cuptoare, ba le cădeau muşchii de-atâta ridicătură
la încărcatul în vagoane a fierului… Acasă, când
i-ar fi fost greu, şi-ar fi scos pipa şi-ar fi odihnit
oleacă, să se refacă. Aici însă, nu mai poruncea
el. Fusese el rezistent, dar…

Luase cu el aproape degeaba cele câteva
pipe, că răgaz de ele nu prea era. Avea de unde
alege că în laviţa înfundată din fundul casei
dinainte zăcea un morman de astfel de unelte: pipe
de lemn, unele încrustate cu motive precum bâtele
ciobăneşti, ce lemn o fi fost de nu se ardea, cine
ştie!, altele din lemn brut, mai rudimentare; pipe
de metal, se pare un aluminiu, dat însă în negru
de-atâta fum; pipe de porţelan, de marmură, cum
îi zicea el, unele de-un alb, alb, imaculat, altele
cu vinişoare negre şi roşii petrecute dinspre buze
către fund; pipe de pământ ars, desigur nu orice
fel de pământ, ci vreun pământ special; unele cu
capac, altele fără, capac cu găurele sau dintr-o
bucată; unele cu coadă de lemn, cu guler la partea
de sus, pesemne s-o prindă mai uşor cu dinţii,
altele cu coadă de metal, dreaptă şi nu îndoită ca
a celor de lemn, unele mai mari, altele mai mici,
se pare după cum stătea şi cu tutunul. Că nu era
de ici, de colo procuratul tutunului, preţul fiind
destul de ridicat. Dar, dacă vrei s-arăţi lumii cine
eşti…  Încărcatul pipei îl făcea după un anume
ritual: apuca din pungă, o pungă din piele întoarsă,
pe care el o numea jaşcău, o cantitate mică de
tabac, o strângea binişor între degete, cupă care
o lăsa să cadă în pântecele pipei, operaţiunea
repetând-o până ce o umplea. Deţinea un adevărat
meşteşug în a o încărca, altfel nu ar fi luat foc şi
nu întreţinea arderea. Alături lor, instrumentele
de curăţat alcătuiau un adevărat arsenal, cu care
efectua operaţiunea de la coadă la cap. Desfăcea
coada, petrecea prin ea un fir de fuior tare de
cânepă ca să ia cu el nicotina depusă, iar cu un

cui îndoit şi lăţit la un capăt, o lopăţică uşor
arcuită curăţa corpul propriu-zis al pipei.

Fuma pe îndelete, când vacile se odihneau
la plug, după ce mânca, dar mai ales duminica la
poartă, în văzul trecătorilor, pipa, socotind el,
dându-i o notă aparte, de nobleţe. Bine asortată
chipului său atrăgător.

Aici, răpus de oboseală, seara nu mai avea
timp să simtă tăria patului de scândură. Cădea
frânt. Vorba unuia la fel de oropsit ca şi el: şi la
casa nouă, ca şi la casa veche, tot calul asudă şi
nu stăpânul! De la o vreme se trezea, visuri care
de care mai răscolitoare măcinându-i somnul. Cu
ochii pironiţi în tavanul încăperii – el îşi alesese
un pat suprapus, în cel de jos lăsându-l pe ortacul
lui, căruia îi purta un fel de respect ştiindu-l cu
ceva mai sus – vedea imagini de-acasă, de prin
ogradă sau de la câmp, alături cu juncanii alb-
gălbui, pieptoşi şi mari, pe care-i lăsase ca scrişi,
credincioşi, cunoscându-şi datoria faţă de el,
stăpânul lor. Şi ochii parcă prindeau a i se umezi.
Încerca să-şi mute gândurile într-altă parte, la ceva
mai luminos, s-alunge întunericul ce i se aşternea
peste sufletul împovărat. Urâtul însă nu-l părăsea,
ba poate, cu câte îi veneau în minte, sporea
necontenit. Nesomn, neodihnă şi chin ca şi cum
cele de peste zi nu-i erau de ajuns. Pleca de multe
ori buimac la lucru, cuprins de osteneală de parcă
n-ar fi fost în cap de zi. Nici nu se instală bine că
în lăuntrul fiinţei sale se porni o luptă, o luptă
mare, cum nu mai trăi alta: să mai rămână ori să-
şi ia tălpăşiţa pe calea de-ntoarcere. Luptă de care
nu va scăpa cât va sta pe acolo.

Sfârşitul de săptămână îl întrista de cele mai
multe ori, golul apărut prin nemersul la lucru
pricinuindu-i supărări, un sentiment de pustietate
învăluindu-l mai totdeauna copleşitor. Rareori şi
cu greu se desprindea din şirul gândurilor rele,
încât s-ar fi bucurat nespus de-ar fi avut lângă el
măcar pe Maria lui, căreia pe-acasă prea puţin o
băga-n seamă. Ce bine i-ar fi prins de-ar fi avut-o
alături acum!

*
Goran plecase ceva mai devreme în

America şi i-a trebuit câtăva vreme lui Iliuţ până
să-i dea de urmă. De felul lui un om greoi şi-ncet,
c-o existenţă calmă şi meticulos rânduită, ştiau
cu toţii că nu prea asuda el la lucru, nici pe-acolo,
cum nici pe-acasă n-o prea făcuse. Bani însă avea,
mai totdeauna purtând cu el o sumă frumuşică,
ceea ce pe Iliuţ tare-l mira: sudoare ba, bani da!
De unde atâta bănet la trândavu ăsta?! - se-
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ntreba el nu de puţine ori, ştiindu-i felul, că de
puturos ce era şi pământul de sub picioare îi
mirosea. Iar acum…

Cum băutura făcu ravagii prin America
sfârşitului de veac 19, mai cu seamă prin partea
sa răsăriteană, riscând s-arunce o pată neagră
asupra tuturor statelor ei, cei din Maine au instalat
prohibiţia, de aici pornind interdicţia fabricării,
vânzării şi consumului de băuturi alcoolice, ca
mai apoi, tot de aici, să se extindă, la scurt timp,
în toate statele americane. Pornită cu gânduri
bune, bazată pe raţiuni sănătoase, acţiunea se
dovedi a avea efecte contrare, căci contrabanda
şi gangsterismul au proliferat în aşa măsură încât
viaţa începea să se abată de la cursul ei firesc, aşa
încât, în cele din urmă, preşedintele Roosevelt
fu silit s-o abroge pe la începutul celui de al
patrulea deceniu al veacului trecut.

Era el, Goran, greoi la trup, dar la minte
se-arăta ager tare. Cu mintea odihnită, unul ca el
era-n stare de te miri ce. Cum de-acasă porni să
facă bani, căuta acum calea cea mai lesne de
înavuţire. Fără sudoare şi osteneală, dacă se poate,
după de-astea umblând de când se ştia: Du-mă,
Doamne, unde-i cucu/Unde-i plată şi nu-i lucru!

Se-nhăită în trupa lui Americanu, român şi
el, din satul vecin, cu care intrase în legătură de
ceva vreme. Ăsta, chiar că numai după pungăşii se
purta. Ce şi-o fi zis omul? „Nu-s ei destui proşti în
lumea asta să-şi rupă oasele – răbufnea şiretenia şi
viclenia din el - io la ce s-o mai fac?!” Vedea şi simţea
că se poate şi altfel! Drept urmare, se-nfăţişa mai
mult pe la cules şi mai niciodată pe la lucru.

Cum reţeaua de canalizare a oraşului era
aşa de vastă, ce şi-au pus ei în gând? Să încerce
s-o folosească, s-o facă de trebuinţă, să scoată ceva
bănuţi, dacă o fi cu putinţă. Şi-au căutat un cotlon
acolo, sub pământ, ferit din calea lucrătorilor de
pe dedesubt, şi-au pornit la treabă. Şi-au instalat
cazanele de fiert în apropierea bidoanelor cu
borhot, căci marmeladă era din belşug ca s-o pună
la dospit, şi, nu mult după asta, vinarsul porni
către piaţă. Către piaţa neagră, se-nţelege. Şi banii
au început să curgă mai ceva ca băutura. Căci
lumea, dorită de-un pahar, o căuta mai abitir ca
pe aer. Unii o preparau, alţii o distribuiau şi treaba
mergea din plin, ca pe roate. Banii se strângeau
grămadă. Americanu dirija bine gândit toată
afacerea. Din umbră, pregătea şi împlinea totul.
Se pusese bine la adăpost de căutările tot mai
aprige ale autorităţilor. Trimitea porunci în stânga
şi-n dreapta, se lăsa tot mai greu vederii şi puţini

îi mai ştiau acum culcuşul. Părea detaşat de tot
ce se întâmpla, în afara circuitului ce se crease,
în hora căruia era prinsă mulţime din ce în ce
mai largă.

În ziua cu pricina, Goran era de rând la
cazan. Urmărea firul licorii străvezii, gustându-i
din timp în timp tăria şi-aroma. Din pipă trimitea
fum înecăcios către zidurile umede şi reci,
devenite adăpost de-o vreme încoace. Rezemat
în speteaza scaunului, cu capul aţintit când către
ţeava-izvor de bunătate şi de belşug, când către
bolta de-aproape ce-i închidea privirea către cer,
dus pe gânduri, mai că nu băgă de seamă
apropierea străinilor. Doar cu ei în preajmă se trezi
din amorţire. Deşi Americanu îl avertiza de fiecare
dată când pornea la lucru să fie numai ochi şi
urechi, să nu care cumva să cadă în plasa
oficialilor, c-a fi bai mare atunci. Şi cum de-atâta
vreme totul mergea ca pe roate, nici prin gând
nu-i trecea acum c-ar putea păţi ceva. Care să
dăuneze nu doar lui, ci să mişte toată construcţia
din loc. Că, de-ar fi căzut numai el, treacă-meargă!
Dar lanţul lor avea multe verigi şi-odată una
destrămată, le făcea şi pe celelalte
netrebuincioase, ba mai mult le punea-n pericol
de moarte pe toate. Ştia prea bine ce are de făcut
în caz că este dat la lumină. Să tacă şi iar să tacă.
Că, pe urmă, cei rămaşi afară or vedea ei cum l-
or recupera. Că doar chiar asta le era şi făgăduinţa,
să facă ce-o şti de s-o întâmpla ceva, să fie salvaţi
şi repuşi în libertate.

Goran tăcu până-n pânzele albe. Mai fusese
el înghiontit, dacă nu chiar binişor scuturat de
praful de pe spinare, mai şi îmbrâncit, dar vorbă
din gura lui nu reuşi să afle nimeni. Zăcu câteva
zile bune la răcoare, îndărătul uşilor zăvorâte, sub
pază şi grijă mare. Căci legea era negrăit de aspră
în atari situaţii. În zadar se luptau ei şi încercau
să prindă firul, că-şi dădeau prea bine seama de
reţeaua largă în care era înşurubat, căci Goran se
ţinea bine pe picioare. Se încontra, se eschiva în
fel şi formă, ba că nu înţelege, ba că nu ştie cum
curgeau lucrurile mai departe, că sarcina lui doar
asta era, de a supraveghea făcutul băuturii şi nimic
altceva. Pe-afară treaba era a altora, pe care el nu-
i ştia nicicum. Îl ameninţau cu ani grei de temniţă,
cu expulzarea de pe pământul lor, dar la toate
deveni imun. Nu şi nu, nu şi nu! El nu cunoştea
pe nimeni, menirea lui era doar să păzească acel
cazan. Fu mult reţinut în anchete şi sâcâit cu
întrebări fără de număr, la care însă răspunsul, fie
că întârzia, fie că nu venea deloc. Făcea pe
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neştiutul, schiţa gesturi apatice, rătăcea cu privirea
peste anchetatori, scăpând astfel de sub ochii lor
ameninţători, în toate jucându-şi rolul cum nu se
putea mai bine. Un suflu de oboseală şi-
ncrâncenare se-aşternea până la urmă peste toţi
şi, nemaigăsind soluţii de reuşită, n-aveau decât
a-l trimite înapoi, îndărătul lacătelor şi-al
zăvoarelor.

Timpul lucra în folosul lui Goran şi al
celorlalţi ai săi.

În taină, Americanu şi-ai lui trudeau fără
odihnă să-l scoată până nu-i prea târziu pe Goran
de la răcoare. Căci mult se temeau de vreo
mărturisire, de vreo vorbă necugetată, scăpată fără
de voia lui, sub ameninţări şi presiuni fel şi fel.
Care vorbă i-ar fi putut costa pe toţi, legaţi şi
osândiţi la ani buni de temniţă, în deşertăciune
totală căzându-le aventura lor de peste ocean. Ba
încă să-ntunece şi mai mult vieţile celor rămaşi
acasă cu necazul lor. Ca şi cum lipsa de-acasă nu
le-ar fi fost îndeajuns ori plecarea lor în lume nu
le-ar fi fost un rău îndestulător.

Cum-necum, Goran se văzu la lumină. Tras
la faţă, şters şi-ncercănat, supt şi sleit de puteri,
mai că pierdu şirul zilelor, ori al săptămânilor?!
de când fu mutat din răcoarea canalului în cea a
temniţei, rupt de lume şi de viaţă. Cum l-or fi
dobândit ai săi, cât or fi plătit pentru el, că auzise,
tot de pe la ai lui, cum că ai putea fi scos de la
necaz cu bani, nu mai avea acum importanţă. Bine
că trecu acest hop, defel de neluat în seamă, doar
acolo, la ananghie dându-şi seama cât de
periculoasă le fu acţiunea lor nesăbuită. Şi cât de
scump i-ar fi putut costa!

Trecu ceva timp până ce Iliuţ îl reîntâlni.
Mai să nu-l recunoască, din omul uriaş pe care-l
ştia mai găsind doar umbra celui de odinioară.
Se vede că l-au prelucrat bine pe unde-o fi fost,
de l-au coborât într-atât din statura şi mărimea lui
impozante, în care-l pomeni de altfel. Şi ce-l mira
mai tare era faptul că nici afară nu-şi revenea, că
doborârea lui continua fără de oprire. De chiar îl
pusese pe gânduri. Cu ăsta nu-i a bine! I-or fi dat ei
drumul, dar cine ştie ce i-au făcut şi ce i-au hărăzit
pentru mai târziu! – gândea el doar pentru sine.

Numaidecât pricepu de unde-i veneau lui
Goran banii şi ce scump îi plătea acum. Nu, cu
aşa ceva el n-o să se îndeletnicească niciodată,
chiar de-o fi să moară de foame. Că tot mai scump
îi traiul în slobozenie şi liniştea fiinţei sale decât
toate.

Păţania lui Goran îl descumpăni şi-i dădu
primul semnal despre câte s-ar putea întâmpla pe
pământ străin. O fi el al făgăduinţei, dar parcă nu
curgea nici pe-acolo doar lapte şi miere. Asta îi
întărea şi mai mult gândul de-ntoarcere acasă,
încolţit nu mult după venirea lui prin străinătăţi.
Juca el şi petrecea, părea el tare la natură, dar în
momente de răgaz, de dreaptă cumpăneală, se
vedea de cele mai multe ori învins. Bani în pungă
nu, rost şi oameni de aproape nu, doar viaţă amară
şi pustie! La plecare văzu totul în roz, şi chiar ar
fi fost, dacă ar fi reuşit să treacă hopul cel mare
din vârful urâtului. E drept că el nu se-amestecase
în afaceri necurate, aşa cum o făcuse Goran, el
respingându-i din capul locului propunerea: Îi
ajunge acasă, măi ortace, plin de bani! Şi nici
nu trebuie să-ţi mai rupi oasele, cum o faci acum!,
încerca el să-l ademenească. Stăruitor, Goran îl
puse şi pe el în legătură cu Americanu. Doar-
doar… Să-l ajute să facă bani, bani mulţi, cu care
să se vadă odată plecat de pe-acolo. Şi într-adevăr,
ar fi făcut dacă s-ar fi lăsat prins în hora lor. Numai
că ei nu ştiau cu cine au de-a face, că Iliuţ se vroia
liber, cât se putea de liber, mai liber şi decât
pasărea cerului. Aşa că la scurtă vreme îi părăsi,
lepădându-se de bani, de câştiguri umilitoare şi
de tot ce-i oferise. Îşi pusese nădejde în ajutorul
lor, dar când văzu sub ce riscuri i-ar fi venit
câştigul, îi părăsi numaidecât.

Dar, cum s-ajungă iarăşi acasă? Căci
agoniselile nu-i sporeau defel, ba din contră,
coborau din zi în zi. Cine l-o fi învăţat, de pe
unde o fi aflat că ar putea face calea-ntoarsă cu
fermentiş, ai lui n-au ştiut niciodată. Şi chiar de-
ar fi ştiut de felul ăstora nu făcuse, dar nici
umblând pe la casele altora nu era el prea liniştit
şi cu atât mai puţin fericit. Trăia fericirea de
moment, e drept, dar apoi cădea la fel de repede
în neagra amărăciune. Căci oricând putea fi dat
în vileag, oricând putea fi surprins prin culcuşul
cald al vreuneia, şi atunci... Nici nu voia să-şi
continue gândul, având  ăştia pistoale şi puşti
de toate felurile. De altfel, doar una era de
ajuns, ca s-ajungă acasă doar înştiinţarea căderii
sale la datorie acolo pe pământ străin şi
îndepărtat. Să-l plângă Maria şi ai ei, că tare
drag i-a fost!

(Continuare  în numărul următor)

IOAN POPA
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Viena – oraşul muzicii, Viena – oraşul
spectacolelor! Aşa şi este. La tot pasul te invită diferiţi
indivizi la diferite spectacole oferindu-ţi pliante.
Hoinărim prin centru şi admirăm ce vedem. În câteva
locuri, estrade improvizate oferă trecătorilor sau celor
care au timp de privit, spectacole teatrale. Pe alte
estrade sunt concerte sau grupuri corale acompaniate
de orchestre. Din loc în loc, dar nu la distanţe mari,
vedem plantate tot soiul de persoane îmbrăcate în cele
mai diverse şi bizare costume, mânjite pe faţă cu
pudră sau vopsea albă, stând în cele mai neaşteptate
atitudini. Un fel de menestrel îmbrăcat cu o pelerină
neagră lungă până la călcâie, cu o tichie - tot neagră,
franjurată - mimează pe o vioară un cântec. Se
opreşte, stă complet nemişcat un timp, mai trage cu
ochiul fetelor care trec pe lângă el, apoi mimează din
nou cântecul la instrument. La picioare, lângă micul
soclu pe care este cocoţat, o cutiuţă aşteaptă dania
trecătorilor. Cutiuţele acestea le observ, cu ceva
mărunţiş în ele, la picioarele fiecărei persoane din
această categorie de-alungul şi de-alatul centrului.
Un fel de cerşetorie mascată? Cred că da. Impresia
mi se transformă în certitudine când grupul – vorbind
româneşte – trece pe lângă două frumuseţi vopsite pe
faţă şi îmbrăcate în nişte haine strălucitoare de epocă.
Sunt cu soţia la o mică distanţă de grupuleţul de
români care le-a depăşit şi auzim pe una din prinţese
spunând româneşte celeilalte: uite la nesimţiţii ăştia,
n-au pus nimic în cutie. Râd şi le trag cu ochiul.

- Noi venim de pe baricadele tranziţiei, fetelor,
de acolo de unde aţi fugit voi! Fetele îşi întorc capetele
şi chicotesc.

- O cerşetor ie lustruită, îi spun soţiei
continuându-mi constatările de mai înainte. O
cerşetorie mascată, o cerşetorie fără zdrenţe, una hai
să-i zicem domnească, dar tot cerşetorie. Constatarea
îmi lasă un gust amar şi dintr-odată hainele prinţeselor
de pe micile socluri nu-mi par aşa de strălucitoare,
frumuseţea chipurilor a pălit, iar amărâţii îmbrăcaţi
într-un fel de anterie sau fracuri negre, mi se par destul
de jalnici.

Se tot vorbeşte în Europa asta unită de
cerşetorii din România, de cei care s-au revărsat peste
graniţe cu tânguirile lor obişnuite nouă: Dă-mi
doamnă o mie să iau de mâncare, cu mâini întinse
spre cei care trec prin faţa lor. Nu se vede, sau nu
vrea să vadă nimeni cerşetoria „mai avansată” în haine
şi coafuri sofisticate, cu pretenţii de artă, dar care
rămâne în final tot cerşetorie.

Mergem prin oraş, admirăm ce este de admirat,
facem poze şi ne întoarcem la locul propus pentru
întâlnire. Marina ne numără: lipsesc trei persoane.
La despărţire ghida a avut grijă să anunţe numărul ei
de pe mobil pentru a fi apelată în cazuri de forţă

HOINARII (Jurnal)

majoră. Telefonul ei bâzâie şi Marina ascultă
încruntată.

- Aşteptaţi aici, ne spune şi pleacă alergând.
După vreo treizeci de minute apare cu cei trei rătăciţi:
un bărbat şi două femei. El, mic şi bondoc, cu o burtă
rotunjoară, ele mici şi durdulii. I-am văzut stând tot
timpul împreună chiar şi prin camerele de hotel şi
bănuiesc că una este soţia durduliului, iar cealaltă
sora lui sau sora ei. I-am botezat imediat „Bibilicii
rătăciţi”.

Facem turul oraşului pe ringul vienez şi Marina
ne face cunoştinţă cu ceea ce este mai important de
văzut şi reţinut: Statuia lui Radestky, Muzeul de artă,
Piaţa Maria Tereza, Parlamentul, Palatul Hofburg,
Opera, Universitatea, Catedrala Sfântul Ştefan,
Palatul Belvedere, astăzi Muzeul barocului, Castelul
Schönbrunn, în baroc târziu, turnul de televiziune
(300 m). Artă şi istorie, istorie care a schimbat graniţe
prin Congresul din 1814, în care s-a vărsat sânge şi
au murit milioane de oameni, asediată de turci, centrul
luptei revoluţionare din 1848-1849, capitală de
imperiu aproape 100 de ani, ocupată de trupele
hitleriste în martie 1938, eliberată în 1945 de trupele
sovietice, Dictatul din 30 august 1940 prin care
Transilvania este smulsă României.

- Istorie şi sânge, istorie şi morţi, istorie şi
miloane de oameni rămaşi schilodiţi, sărăciţi,
înfometaţi. Şi pentru ce?

- Vezi cum arată Viena? spune Tudorel cu faţa
acră. A trecut prin multe, dar a şi jefuit popoarele din
imperiu. Cât aur românesc şi câte bogăţii ale ţării
noastre au supt ăştia . . .

Autocarul goneşte din nou pe autostradă.
Peisajul ni se prezintă la fel de încântător:  ordine
austriacă, ordine şi curăţenie desăvârşită.

- Ne apropiem de Alpi, anunţă Marina. În
partea cealaltă vom intra pe teritoriul italian.

Munţii Alpi, aşa cum îi ştiam din ilustrate sau
pliante, domină orizontul cu zăpezi pe ei de la vârf şi
până aproape de poale. Încep tunelurile, unele
kilometrice. Încep împreună cu Vichi, să le numărăm:
17 în partea austriacă. Trecem graniţa unde un simplu
înscris mare anunţă: Italia. Tunelurile continuă şi de
partea asta a Alpilor, pierdem şirul numărătorii pe la
al cincisprezecelea. Autostrada este de-adreptul
spectaculoasă: între două tuneluri, viaducte care
traversează hăuri care îţi strâng inima într-o teamă
permanentă de prăbuşire. Ne îndreptăm vertiginos
spre şes şi spre Veneţia. Emoţia întâlnirii cu acest
oraş aproape legendar este indescriptibilă. Încerc să
mi-l imaginez aşa cum l-am văzut secvenţial în
stampe, vederi, reviste: Ponte Vechio, Ponte Rialto,
Ponte dei Sospiri, Canal Grande, canaletti, gondole,
vaporetti . . . Piaţa San Marco . . . Palatul Dogilor .
. . Muzeul . . .carnavaluri . . . doamne misterioase şi
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vicioase, grandoarea pierdută a unei Republici
puternice şi strălucitoare.

- Vom dormi la Dolo, ne anunţă Marina. Mâine
dimineaţă la 8:30 luăm micul dejun iar la ora 9 plecăm
spre gară de unde vom lua trenul spre gara Santa
Lucia din Veneţia unde vom ajunge în jurul orei 9:30.
Vom pleca pe jos în grup până la Piaţa San Marco.

Ajungem aproape de miezul nopţii la „Eur
Hotel” în Dolo. Cu toate că este târziu, ne înţelegem
cu Mocanii – care şi-au luat cameră alături de noi –
să vină să mâncăm împreună după ce facem câte un
duş. Apar în pijamale cu o pungă de plastic.
Improvizăm rapid masa pe care punem hrană rece
din provizii. Vichi scoate şi ultimele trei roşii pe care
le mai aveam.

- O să le împărţim frăţeşte, spune, după ce le
spală şi le taie în bucăţi.

- Ce, voi mâncaţi roşii? se miră Tili.
- Sigur că mâncăm, eu cel puţin toată vremea

– iarnă, primăvară, vară – mânânc dimineaţa. Ştii,
îţi uşurează tranzitul intestinal şi n-ai nici o problemă.

- Dar sunt scumpe în perioada aceasta, încheie
Tili cu voce înceată.

- Să ştiţi că Tili are probleme cu treaba asta,
zice Tudorel, de trei zile n-a mai ieşit afară.

- Acum să nu credeţi că mâncăm din greu toată
iarna roşii, spun, îm fiecare zi câte o jumătate de
căciulă şi nu cumpărăm roşii din alea mari, luăm mai
mici să fie mai multe. dar se cheamă că mâncăm,
închei victorios.

- Vai de cozonacul vostru, zici Tudorel
cumpăraţi roşii cât nucile şi mâncaţi câte o jumătate
fiecare. Noi bem câte un pahar de bulion si suntem
mai câştigaţi.

- Ai dreptate, îi spun după ce am stat pe gânduri
câteva momente, uite că la asta nu m-am gândit.

Mi-s dragi aceşti prieteni, cu toate diferenţele
în modul nostru de a gândi.

- Voi cheltuiţi mai mult decât câştigaţi, zice
odată Tudorel, lucru evident inexact, însă largheţea
mea faţă de mâna lui strânsă, pare să ducă la această
concluzie. Am fost colegi de servciu, soţiile au fost
colege de facultate şi prietene în tinereţe, aşa că aceste
moduri de a ne caracteriza, nu ne deranjează.

- Dă-i un supozitor – două, îi spun soţiei, n-o
s-o lăsam aşa încuiată.

- Anul trecut în Grecia, într-o săptămână n-
am fost decât o dată afară, zice şi-şi încreţeste gura
la amintirea evenimentului.

- Ar fi fost bună un pic de udătură, zic eu, o să
cumpăr o sticlă de ceva mâine seară să gustăm înainte
de mâncare.

- Am eu ceva, spune Tudorel, credeam că scap
hă! hă! hă!

Îşi afundă capul în punga de plastic şi
pescuieşte ceva de pe fundul ei. Scoate la lumină o
sticluţă ca acelea de medicamente şi o ridică privind-
o în zare.

- Este ţuică făcută de mine, zice agitând-o. Am
făcut multă în toamnă, am avut recoltă bună de prune
la Sădânca, este cam slabă, mie aşa îmi place şi apoi
faci şi mai multă.

Privesc cu stupoare recipientul, Tili observă
şi intervine:

- Noi nu bem, zice în numele la amândouă,
împărţiţi-l voi doi.

La pofta pe care o aveam în acel moment cred
că aş fi consumat cu vrednicie conţinutul a vreo 4-5
sticluţe din acelea, mai ales că ţuica nu era prea tare,
după cum a caracterizat-o Tudorel la început.

- Lasă că îi destul . . spune Tudorel, nu trebuie
să bem mai mult că-i târziu, pe mâine seară mai am
cam pe atâta. Trebuie să consumăm cu măsură.

- Lasă că am să cumpăr eu o sticlă mai mare,
spun întărâtat. O să o cunsumăm cu măsură până o
terminăm. De ce n-ai luat, omule, vreo trei-patru litri
de ţuică de-asta, chiar şi aşa slabă cum este, dacă
zici că ai făcut aşa de multă? Mai bine nu mai luai
atâta apă de băut după tine.

- Mi-a fost teamă că mi-o ia la vamă, zice
conspirativ Tudorel turnând aproape picătură cu
picătură conţinutul sticluţei în două pahare de plastic.

- Ţi-o ia dracu, izbucnesc furios. Cine crezi că
se leagă de ţuica ta? Şi pe vremea lui Ceauşescu aveai
voie să ai în bagaje un litru de băutură de fiecare
persoană. Acum cu U.E poţi să treci prin vamă cu
butoaiele în spate.

- Aşa o fi, zice Tudorel oarecum pişicher. Duce
paharul la gură şi tot bea câte o picătură.

- Fraţilor, acum la culcare, spun simţind că
mâncarea şi oboseala zilei încearcă să mă răpună.

Ne culcăm şi încep să visez la Veneţia pe care
– în sfârşit! – o s-o văd a doua zi. Veneţia pitorească,
misterioasă, unică. Şi femeile veneţiene, pitoreşti,
misterioase, unice . . . Adorm în gând cu versurile lui
Ranetti dedicate lui Dom’Paladu:

Am întâlnit-o la mansardă
Îşi cumpăra o pălărie
Şi i-am făcut o propagandă
Dă se făcuse stacojie.

Mariţa o cheama, Mariţa
Un nume să te lingi pe buze
Mai dulce decât e halviţa
Şi-ntâi voia să mă refuze

- Consimte ah, Mariţo neică!
Îi zic ciupind-o dă turnură
Ea-mi oferi a ei iubire,
Eu o juma dă băutură.

- Fericitule, norocosule, Dom’Paladule, suspin
şi adorm.

OVIDIU  I. BUCUR
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Românului îi place să audă sau să citească ştiri care să-i facă plăcere. E
o problemă de psihologie socială, ar zice unii. Cum să nu te bucuri când auzi
că ce ţi se pare greu de împlinit devine realitate, sau că ce considerai altă dată
ca absurd capătă forme, structuri, care îţi încântă ochii şi-ţi ia o piatră de pe
inimă.

Pentru unii, dacă mărturiseşti un asemenea gând, este o provocare:
„Dumneata nu vezi în ce lume trăieşti?” E primul răspuns la gândul mărturisit.
O asemenea vorbă îţi taie elanul, devii circumspect, începi să crezi cu adevărat
că nu tot ce zboară se mănâncă sau că timpul lucrează şi altfel de cum crezi
sau ai dori să lucreze.

Constat de la o vreme că cel mai uşor lucru de realizat e să cultivi  neîncrederea în oameni. Dar şi acest
lucru e tot voinţa şi scopul urmărit de unii oameni. Aceştia ce nădăjduiesc, ce vor, ce intenţii au, ce urmăresc,
unde vor să ajungă? Lucrează ei de capul lor?

Punându-mi aceste întrebări, mă macină gândul că e mai bine să fiu absent la tot ce se petrece în jurul
meu, că sunt alţii care cu tot dinadinsul vor să gândească pentru mine şi pentru cei care îmi împărtăşesc
temerile, neajunsurile şi gândurile stocate undeva şi nerostite de teamă să nu tulbur apele unei noi ordini pe care
n-o înţeleg, dar care mi se impune. Cel mai adesea această nouă ordine e numită globalizare. Aud cuvântul,
mare lucru nu pricep din ce ar însemna, îl caut în dicţionar, dar şi definiţia de acolo parcă îmi ascunde ceva.
Când vreau să mă lămuresc mai bine, abia mi se oferă nişte exemple care nu mă satisfac pe deplin, pentru că nu
au atingere directă cu mine. „Lasă că ai să te lămureşti cât de curând, îmi spune cineva care pare mai informat.
Problema nu vizează doar persoana, ci se extinde pe spaţii largi, care nu cunosc graniţe. Globalizarea poate fi
asemuită cu o molimă, cu o catastrofă ecologică, care la nivel de individ provoacă pierderea identităţii”.

Cuvintele astea mă neliniştesc în aşa măsură, încât îmi revin cu greu. Am în minte unele stări de lucruri
pe care le-am trăit şi pe care le trăiesc. Încerc să presupun un scenariu cu care cred că am putea să facem faţă
unor asemenea provocări, care cultivă nesiguranţa ca fapt cotidian, fără vreo încredere într-o perspectivă benefică.
Mă gândesc la majoritatea căpătuiţilor noştri de pe urma tranziţiei, care şi-ar putea da mâna, cooperând, să
reînvie nişte sectoare de producţie care să îndulcească ceva din starea generală în care ne aflăm. Asta ar însemna
să investească sau să aducă acasă ce au depus prin bănci străine la scuteală, dar fără să fie urmăriţi juridic. Văd
la periferia marilor oraşe, ca să nu mai vorbesc de căile de acces în capitală, mari construcţii metalice, pe care
le bănuiesc ca fiind spaţii de producţie, dar în realitate sunt depozite pentru mărfurile aduse din străinătate şi
scoase la vânzare în marile complexe comerciale aparţinătoare unor firme străine.   S-a urmărit şi se urmăreşte
etichetarea noastră ca popor consumator şi mai puţin ca producător de bunuri necesare oricărei societăţi moderne.
„Ne concentrăm pe dezvoltarea serviciilor” a fost un concept vehiculat în urmă cu vreo douăzeci de ani şi mai
bine, în vremea când dispăreau uzine şi fabrici care erau o mândrie naţională.

I-am auzit de curând pe unii protestatari ieşiţi în stradă că nu au piese de schimb ca să poată continua
lucrul. Aflu din ziare că autobuze, tramvaie, autocamioane, locomotive şi tot felul de maşini unelte ajunse la
radierea din inventar sunt reţinute pentru componente folosite ca piese de schimb. Dar, gândesc eu, asemenea
maşini  au fost construite cândva la noi de fabricile care asigurau şi piese de schimb pentru înlocuirea celor
uzate. Au dispărut fabricile, a dispărut şi sursa care producea piese de schimb.

Îmi vine în minte proverbul cu buturuga mică, aceea care răstoarnă carul mare. Aşadar, ca să ai piese de
schimb fără de care nu poate funcţiona un flux tehnologic, e nevoie de o fabrică al cărei scop, printre altele, e să
producă şi piese de schimb, e nevoie de materie primă pentru ea, asigurată de o societate comercială metalurgică
şi care, la rândul ei, e aprovizionată cu produse fabricate de una siderurgică, unde e topit minereul de fier cu
ajutorul cărbunelui cocsificabil. Recunosc că toate astea presupun funcţionarea unui sistem industrial.

Dacă milionarii noştri ar deveni investitori naţionali, că de cei străini ne-am convins de bunele lor intenţii,
am ajunge în final să nu ne mai îngrijorăm de lipsa pieselor de schimb.

„E multă îndrăzneală în ce gândeşti, parcă îmi şopteşte cineva, dar ce spui tu este o utopie, e în deplină
contradicţie cu ideea de globalizare. Ce spui tu ar fi o parte din politica economică a statului, dar şi statul nostru
este supus unei structuri suprastatale. Aceasta are regulile ei, pe care ni le-am asumat fără comentarii,  şi mai
sunt şi interesele unora şi altora”.

„Bine-bine, gândesc tot eu, dar cum rezolv problema pieselor de schimb, dacă aici am tot ce îmi trebuie?”
„Încă mai ai, nimic de zis, vine răspunsul, dar, totuşi,  mai lipseşte ceva...”

TEODOR OANCĂ

PIESA DE SCHIMB
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TOAMNĂ ÎNTRERUPTĂ

DEBUT:

Este o dimineaţă rece de toamnă. Stau pe peronul unei gări aşteptând trenul cu care voi
ajunge la Iaşi la o vizită medicală.

Aruncând o privire destul de amplă asupra acestui cadru, văd aceeaşi privelişte dezolantă pe
care o observă cu toţii în gările din România. Hârtii, ambalaje şi coji de seminţe călcate în picioare
de fiecare călător şi de roţile fiecărei valize târâte pe acest peron mizerabil. Împreună cu acest decor
se amestecă scâncetele unor biete animale schiloade, ce încă mai poartă pe pielea lor subţire urmele
lăsate de bastoanele golanilor care au stat pe băncile măcinate de timp. Când mă uit la cer căutând
o scăpare din acest loc ostil nu văd decât nişte nori plumburii, a căror greutate mă zdrobeşte şi mai
tare.

Brusc, o vibraţie puternică intră în mine. Pământul se zgâlţâie. În sfârşit, trenul a ajuns.
Luându-mi valiza şi punând un picior pe treapta scării vagonului, arunc o ultimă privire

asupra gării, după care încep să păşesc pe îngustul coridor, căutându-mi compartimentul. În cele
din urmă îl găsesc. Acolo văd o doamnă înaltă cu bucle maronii lăsate pe umeri subţiri şi delicaţi,
uitându-se la peisajul de pe geam. Cu toate că timpul mi-a modelat chipul şi corpul, vocea mea a
rămas la fel de timidă şi amărâtă ca şi cea de pe vremea lungii şi ostilei mele adolescenţe.

- Bună ziua, îi spun. Pot să iau loc lângă dumneavoastră?
Se întoarce spre mine uitându-se confuză, după care o puternică supărare îi îngheaţă privirile,

care pătrund în mine ghicind fiecare emoţie prezentă şi trecută. O lumină albă învăluie tot
compartimentul; brusc mă trezesc în bancă şi o văd stând la catedră. Atunci realizez cum timpul
ştersese acest chip, la fel cum valurile mării macină fiecare scoică, transformând-o în nisip.

          - Îmi pare rău că nu v-am recunoscut, îi spun pe un ton timid, dar şi glumeţ. Numai
acum îmi dau seama cum v-aţi schimbat în tot acest timp. Oricum, îmi pare bine să vă revăd.

- Şi eu mă bucur să te reîntâlnesc, îmi răspunde pe un ton plin de căldură. Ia loc unde doreşti.
Mă aşez pe scaunul din faţa ei, punându-mi valiza în apropiere. Astfel începe o discuţie

minunată cu o tovarăşă grozavă de compartiment.
Se aude un zgomot ciudat.
- Ce se întâmplă? o întreb cu o îngrijorare care îmi pigmentează puternic tonul vocii.
- Nu ştiu, îmi răspunde cu o nelinişte la fel de puternică.
Valizele noastre cad pe jos. Impactul căzăturii ne împrăştie lucrurile prin tot compartimentul.

Se aude un ţipăt:
- Trenul deraiază!
Un obiect oarecare mă răneşte şi totul devine roşu. Roşul se transformă într-un negru strident,

după care devine un alb lăptos. Încetul cu încetul albul se evaporă, lăsându-mi ochii să se ospăteze
din cel mai frumos peisaj pe care l-am văzut vreodată. Sunt înconjurată de trandafiri, lalele şi mii de
alte flori, iar deasupra capului meu o coroană de flori de cireş îşi împrăştie petalele croind un covor
nespus de mângâietor.

Îmi aştern corpul încet peste acest covor moale şi călduros, la fel cum firele de praf cad
încetul cu încetul peste obiectele care stau singure în colţul lor fără să fie băgate în seamă şi admir
acest paradis în care urmează să petrec o veşnicie.

SABINA-MARIA LAZAR,
elevă, 13 ani
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În lumina cãrtii

Poetă, romancieră, critic, eseist şi traducătoare, Sonia
Elvireanu rămâne şi prin recentul volum bilingv Umbrele curcubeului/
Les ombres de l’arc-en-ciel  înscrisă lirismului impresionist cu inserţii
reflexive, aceeaşi sensibilitate sinestezică, temeinic cultivată, fără a
da senzaţia de livresc,  o fire nostalgic-meditativă, aşezată sub pecetea
reveriei şi a percepţiei cromatice rafinate a lumii. Rod al dureroasei
dispariţii a fiinţei iubite căreia îi este dedicat, volumul „cântecul casei
mele însingurate”, recviem închinat „curcubeului”: Doamne,/  dă
seninătate  gândului meu/  ca nicăieri limpezimea lui/ să nu cadă în
drum,/ să se deschidă lin sub atingerea ta/ petale înrourate/ în cerul
din palmă,/ irisul cu zvâcnet de curcubeu/ izvorând lumea,/ şi peste
lume/ surâsul tău.” (pp. 71-72), simbol nu doar al soţului trecut în
eternitate, ci al cuplului integrat lumii, o trinitate sacralizată de forţa
iubirii, eternizată prin poezia în care este sublimată viaţa: „Cuvintele
rămân lângă tine,/ caută psalmul albastru din Marea Egee,/ risipit

printre crengi de măslini,/ singura cale spre tine: iubirea.” (p. 72)
Curcubeul, l’arc-en-ciel,  atât de expresiv în franceză, nu-i doar fenomen optic de forma unui

imens arc multicolor desfăşurat pe cer, datorat reflexiei totale şi dispersiei luminii solare în picăturile de
apă din atmosferă, ci o trinitate simbolică pentru cuplul proiectat în universul etern cu lună, stele, mare,
cer: „marea mea şi-a pierdut vălul purpuriu,/ l-au tras în adânc peştii, poate l-au înhăţat/  stelele pentru
calea lactee,/ îl învăluie în albul începutului/ ca într-o ceaţă buimacă,// vălul de foc se răsfiră în cer,/ îl
mistuie dorul pământului,/ îi adulmecă mireasma în umbra de pe lună/ şi se preface în curcubeu.” (p. 10)

Titlul volumului îşi relevă semnificaţiile cu fiecare context în care apare peisajul antropomorfizându-
se: „Răsăritul mi se strecoară prin pori,/  se aşază pe pajiştea din adânc,/  mană cerească creşte în trup,/
inima mi se face cristal,/ sângele are mireasmă de floare,/ plămânii respiră aerul diafan,/ creşti în celulele
regăsite: / curcubeu.” (p. 26)

Fiecare poem e înscris recviemului înstrunit din sincronizarea cântecelor de iubire şi de durere
ale sufletului încercat de prematura stingere a „soţului meu Mirel” (nume ce conţine în sine mirarea în
faţa misterelor lumii, ale existenţei în care s-a înscris plenar), implorare a Divinităţii, rugăciune pentru
conservarea „surâsului peste lume”, nu răspicat spus singurătăţii care nu trebuie să copleşească fiinţa în
momente cruciale.

În stare de cumpănă, Sonia Elvireanu găseşte în cuvânt, în poezie, nu numai calea de a reda
meandrele sufletului şi îşi dezvăluie  luminile interioare, ci şi puterea de împăcare cu viaţa, cu lumea:
„Privesc dintr-o realitate în alta,/ nu mai ştiu care e de vină/ că întâlnirea noastră e doar gând,// în urmă,
absenţa nu mai trece,/ e o boală ce coboară în inimă,// preaplinul din prima realitate/ s-a mutat în
imaginar,// trăiesc în două realităţi deodată,/ nu mai ştiu care din ele e reală,// te-ai retras într-o a treia,/
trecem dintr-una în alta,/  dar ratăm întâlnirea,// umbra realităţii dintâi ne caută/ rătăcită în golul absenţei.”
(p. 52)

Cu Umbrele curcubeului/ Les ombres de l’arc-en-ciel, Sonia Elvireanu proiectează un eveniment
existenţial dureros într-o lirică rafinată, emoţionând lectorul până la lacrimi: Umbrele nu se fac trup,/ nu
se lasă strânse în braţe,// uneori i se arată în vis,/ îl mai caută încă,/ îi murmură vorbe uitate,// surâde,
coborând prin viile verzi, // aşteaptă clipa/ când pleoapele se ating:// lumina cântă, / se frânge în psalm.”

IRONIM MUNTEAN

RECVIEM “CURCUBEULUI”
,
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Pe sub semnul unui motto prin care se
revelează funcţia ludică a creaţiei a cărei valoare
este dată de respectarea regulilor anterior
stabilite volumul: „Poezii finite”, Editura Eta,
a lui Constantin Rîpă se înscrie liricii reflexive
prin care existenţa umană perisabilă este pusă
în relaţie cu timpul în curgerea lui
ireversibilă.Cele peste 100 de poeme
configurează „O lume ideală” pe care „El era
faimos / Pentru că inventase o lume / De toate
genurile, / A cărei psihologie o stăpânea /
Inclusiv destinele individuale / Ale memoriilor
ei / ... / Pe care o dirija / Pe o direcţie neabătută,
/ O lume care trăia permanent  / Într-o continuă
splendoare / Într-o continuă revelaţie / În care
valorile supreme / Se ofereau instantaneu /
Doar prin existenţa însăşi / A acestei lumi şi a
indivizilor ei / De toate genurile” (Faimos, p.
6). În această lume, se naşte, trăieşte, iubeşte,
gândeşte, crede, omul – fiinţa perisabilă -, cu
trecerile, tristeţile, fericirile, neîmplinirile sale.

Lumea – o imensă scenă – pe care omul
este şi actor şi spectator: „Omul îngenunchiat /
Se roagă Domnului / Sau se umileşte...
omului?” (Ghiceşti, p. 8). Îşi joacă rolul
încredinţat în care „Toate replicile îmi vor veni
instantaneu / Precum nişte rugăciuni / Pe care
le formulezi automat / Ca-ntr-un dicteu /
Repetat mereu / Până când rugăciunea / Se
transformă în blestem / În care orice floare
sângerează / Iar puţina lumină / Se întunecă
spre un haos / Refuzat de orice testament / Vechi
sau nou / Chiar de orice dumnezeu / De a avea
un asemenea rol / De repetare / A unei etape
creatoare” (Dilema actorului, p. 105). Supus
veşnicei treceri într-un „mit al eternei
reîntoarceri” omul aparţine unei lumi a
contrastelor, opoziţiilor, antitezelor: viaţa –
moarte – înviere, lumină – întuneric, fericire –
suferinţă, prietenie – duşmanie, adevăr –
minciună, singurătate – comunitate,
generozitate – egoism, bunătate – răutate, dar
mai ales rai – iad.

Poezia lui Constantin Rîpă este mai puţin
confesivă, eul liric este în fericită alternanţă cu

JOCUL CU PARADOXURI

persoana epică (a III-a) în text narativ de severă
concizie sau în dialog concentrat de o supremă
expresivitate. Dedublat, poetul îşi face
autoportretul şi-şi compune poemele dense
spiritual, cu ecouri din marea poezie a lui
Lucian Blaga („Doar Pan cel orb / Să-mi dea
toiagul immugurit / Ca stăpân peste miei”
(Aprilie, p. 38), George Bacovia (Deplângere,
p. 26-27; Plumb p. 28), Emil Cioran
(Domnişoarele Domnaru, p. 79-80) dar şi din
literatura populară valorifică motive, vers, eroi,
sonorităţi şi stilul paremiologic (Ziceri, p. 99).

Meditaţii elegii, pasteluri poemele lui
Constantin Rîpă abordează condiţia umană din
perspective multiple surprinzând fiinţa efemeră
în raport cu divinitatea care o protejează, dar şi
în relaţiile ei într-o lume – ca teatru, în care:
„Spectator biet eu sunt / Comediei nesfârşite /
Care mai joacă. / Întâmplările celor în care
mă aflu / Stârnesc râsul ucigaşului trufaş /
Nepăsător şi cinic / Pentru căînlăuntrul meu /
Îl port comic şi laş” (Spectator, p. 20).
Meditaţiile sunt concise, stilul de maxima
expresivitate prin definiţie metaforică, aforism
şi cultivarea paradoxului: „Viaţa-i o moarte
trăită / Asemenea unei oglinzi / Ce reflectă vieţii
murită” (Oglinda dublă, p. 82). Poemele de
dragoste au rezonanţe ale „farmecului dureros”,
eminescian: O nefericire proaspătă / Îmi
provoacă desfătarea / Unei dureri vinovate”
(O, p. 32) Pastelurile sunt urbane evocând peisaj
sinestezic în anotimpurile preferate: primăvara,
toamna, iarna corespunzând vârstelor
existenţiale, plastice prin imagini cu forţă
sugestivă: „Neîmpăcat mă află / Şi acest aprilie
/ Cu tropotul primăverii lui / Făcând apelul
pomilor / Ce-şi freamătă seva / Sub vântul cald
/ Care-i aleargă pe loc” (Aprilie, p. 33).

Un poem „Final pare a justifica opţiunea
creatoare a lui Constantin Rîpă:

„- Nu înţeleg poezia aceasta!
- Înseamnă că nu trebuie înţeleasă!
(Trebuie doar să-ţi placă!)”

IRONIM MUNTEAN
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Cronici literare. Recenzii

Curiozitatea firească trezită
de titlul volumului de poezii
ISTORII (subintitulat ,,poeme”), al
poetului Vasile Remete,  s-a
dovedit a fi îndreptăţită, primul
gând al cititorului îndreptându-se
spre temele posibile ale acestor
istorii constituite în poeme.
Surpriza vine când lectorul
constată că, exceptând opt creaţii
ce se pot încadra în epos, poeziile
sunt de un lirism covârşitor, putând
fi considerate frânturi de suflet, de
gând, de vis, istorii ale
sentimentelor. Poemele,
caracterizate prin discursivitate,
organizate pe structuri narative tradiţionale, prin
tehnica enunţului evocativ-enumerativ, urmăresc
istorii (întâmplări, fapte, păţanii - unele onirice) ale
unor ,,personaje” cu existenţă reală, atestate istoric,
prin care cunoştinţele de cultură ale cititorilor sunt
puse la grea încercare. Împărtăşind, voit sau
întâmplător, concepţia lui Quintilian (expusă în
Instituţio oratoria), conform căreia ,,istoria trebuie
să fie făcută pentru a povesti, iar nu să dovedească
ceva”, poetul Vasile Remete povesteşte istoria prin
intermediul unor întâmplări petrecute-dacă nu în
vremuri insondabile, cel puţin pierdute în negura
anilor - în Persia, Mongolia, China (Tsin), Siria,
Anglia, Saxonia, Normandia, puse pe seama unor
regi, împăraţi, scriitori. Aceştia pot fi poziţionaţi,
pe scara evoluţiei temporale, prin trimiterea la
numele unor ,,eroi” cunoscuţi ai istoriei sau ai
culturii universale. Astfel Shih Huang Ti a fost
contemporan cu Hanibal; numele lui Kublai Han
poate fi asociat cu cel al lui Marco Polo; în Umar
ben Ibrahim îl descoperim pe cunoscutul Omar
Khayam, datorită trimiterilor la cele cinci sute de
catrene, cunoscute azi ca ,,rubayate”; numele lui
Cyrus este legat de asedierea Babilonului, cel al lui
Clitus e pus în legătură cu Alexandru Macedon,
elevul lui Aristotel. Astfel, naraţiunile capătă
autenticitate, nerămânând doar poveste, fiind
,,istorie povestită”. Unele istorii au ca punct de
plecare visul, fie acesta telepatic, prin care se
stabileşte o legătură de gândire şi de simţire între

O  ISTORIE  A  ISTORIILOR FIINŢEI

persoane aflate la mari depărtări
(în timp şi în spaţiu), fie
presentiment care duce la intuirea
unor întâmplări de care cineva
vrea să scape, fără să reuşească.
În primul caz, este vorba de un
rege mongol (Kublai Han) care
visează că va construi un palat
fără seamăn (şi-l construieşte), iar
peste cinci sute de ani, un poet
englez visează că a scris un poem
despre palatul respectiv (şi-l
scrie). Din palat vor rămâne doar
ruine, din poem se vor păstra doar
cincizeci de versuri. Nu
întâmplarea în sine contează, ci

consideraţiile profunde ale poetului asupra visului
şi a funcţiei acestuia. Al doilea vis îi aparţine lui
Caedman, un păstor care, presimţind că i se va cere
să facă ceva ce-i va depăşi posibilităţile, fuge, se
ascunde într-un grajd şi adoarme; în vis aude o voce
care-i porunceşte să scrie, deşi el nu ştia carte,
versuri despre începutul firii. Aflând de la călugări
pasaje din cărţi sfinte, el le-a ,,tradus” în versuri
pline de ,,dulceaţă”, prezentând Geneza, iadul şi
raiul, judecata de apoi. (Caedman e primul poet
englez, cunoscut prin imnurile sale religioase, scrise
după motive biblice). Este cu totul originală (şi
ingenioasă) modalitatea prin care cititorilor li se cere
să dezlege veritabile enigme, pentru a căror
rezolvare trebuie să se documenteze serios: ,,un rege
saxon (?) care l-a biruit pe un rege norveg (?) a fost
biruit de un duce normand (?). Aşadar, ghiciţi
ghicitoarea ,,sa”! Surprinzătoare sunt gândurile
poetului preocupat de probleme filozofice, ca
reîncarnarea, sugestive fiind versurile despre
Empedocle care a cunoscut mai multe identităţi, de-
a lungul vieţilor sale (în Epos); de teme
cosmogonice, pe care le prezintă cu un ton didactic,
oferind informaţii despre ,,organizarea” lumii
cosmice şi a celei pământeşti (în Dante); de motive
religioase, pe care le prezintă cu atitudinea pedantă
a unui magistru ascultat de discipoli (în Evangheliile
Apocrife)); este vorba de treizeci de evanghelii
atribuite apostolilor lui Iisus, găsite în Egipt, la
Marea Moartă).  Istoriile au aspectul unor proze,
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nerespectând, deci,  particularităţile prozodice ale
poeziei, dar având  o  anumită melodicitate, care
aminteşte de fragmente din proza ritmată din opera
lui Sadoveanu sau Fernando Pessoa (de exemplu),
bine articulate pe o cadenţă cu efecte stilistice;
acestea se datorează şi alternanţei verbale dintre
imperfect, ca timp al evocării continue, şi perfectul
compus, ca timp revolut al închiderii definitive a
întâmplărilor într-un trecut irecuperabil. Au aceste
creaţii ale poetului Remete farmecul desuet al
vremurilor de poveste, dar unele cuprind şi
adevăruri de necontestat, care sună asemenea unor
concluzii: ,,aceasta-i cruzimea dintotdeauna/ a
marilor despoţi/ pe care nimeni n-o poate lecui”,
iar altele adâncesc atmosfera de mister, în cea mai
bună tradiţie a literaturii onirice: ,,Poate că şirul
viselor/ nu are sfârşit/poate că tocmai în ultimul vis/
acesta-şi va găsi dezlegarea”. Aceste poeme sunt,
dacă ţinem seama de o afirmaţie a lui Al. Philippide
(în Spontaneitate şi concepţie) rezultatul unei munci
mentale.

 Toate celelalte poezii sunt expresia nevoii
spirituale de a trăi în alte dimensiuni ale existenţei
şi a unei simţiri adevărate, acestea stând sub pecetea
frumosului poetic, a  lirismului accentuat (derivând
din neliniştea şi din căutările unui suflet împovărat
de toate problemele unei lumi ce i se pare un bâlci)
şi a harului cu care a fost înzestrat. Firul ariadnic al
acestor creaţii este existenţa umană, văzută din
perspectiva unui ,,plugar” ce ară în Sahara,
conştientizând inutilitatea faptei şi  zădărnicia
idealurilor; din perspectiva  unui ,,bufon”, deloc
vesel, meditând asupra morţii, care este adevăratul
criteriu ce desparte lumea în două şi  din perspectiva
unui ,,proscris”, a cărui viaţă este otrăvită de cucuta
amară, care îi oferă şi şansa de a vedea ,,raiul”;
cele trei ipostaze sunt, de fapt, voci lirice ale poetului
înstrăinat de sine şi de ceilalţi, dar încercând să se
regăsească şi să scape de obsesii. Una dintre acestea
este Timpul, văzut ca vreme ce curge indiferentă,
egală şi monotonă spre eternitate, dar şi ca mister
de nepătruns, imprimând dramatism existenţei.
Dând glas unor motive de circulaţie universală
(gloria-i trecătoare, trece ireparabil timpul,
identitatea omului cu lumea şi a acesteia cu individul
şi egalitatea oamenilor în faţa morţii), Vasile Remete
pune amprenta tristeţii sale iremediabile pe tot ce-l
înconjoară, trăind blestemul timpului ,,ipotetic şi
iluzoriu”. Are convingerea că acesta îi cutreieră
trupul, pentru a i se opri în suflet; e  o căutare dublă,
reciprocă, timpul urmărind fiinţa, iar aceasta,
măsurând timpul, încearcă să-l amăgească (şi să se

amăgească), deşi îl simte ,,mai subţire decât o
iluzie”. Poetul disociază între timpul etern, cosmic
- râu absolut şi timpul măsurabil al omului - râu
muritor. Simţindu-se agresat de ,,ucigaşul timp
flămând”, ca orice fiinţă, omul are impresia că
trăieşte ,,ultima zi în sufletul meu/fiecare clipă e
ultima clipă în sângele meu”/, dezvăluind acea
spaimă faţă de ,,Marele”, asemenea lui L. Blaga.
Trupul, o mână de lut, se joacă zilnic cu Timpul,
deşi ştie că nu are cum să câştige jocul; murmurul
timpului e vuietul mulţimii, iar viaţa eului (sufletul
poetului) se identifică dureros cu cea a lumii.
Curgerea timpului  închide în sine tinereţea care
este lumină, bătrâneţea care e ceaţă şi  moartea ce
devine pierdere şi retrăire în elementele naturii: ,,e
târziu şi mă voi pierde/ fân cosit sau iarbă verde”.
Accente tânguitoare, ca în Psalmii lui Dosoftei (,,că
mi-s zâlele ca fumul/ Oasele  mi-s răci ca scrumul/
Ca neşte iarbă tăiată/ -mi iaste inima uscată”), se
simt în unele dintre poeziile sale ,,omul ca iarba, ca
fumul/timpul îl stinge, îl năruie”/.  Trăind o criză
existenţială, poetul este obsedat de moarte, poeziile
pe această temă, având tonalităţi de rugăciune sau
de umilinţă: ,,Fă, Doamne, să nu mă mai întâlnesc
niciodată cu mine,/cunosc gustul morţii/nu mai pot
crede/ că am trăit vreodată/fără să-l ştiu”. Cu ton
stănescian, îşi mărturiseşte atitudinea faţă de neantul
morţii, căreia încearcă să-i dea materialitate: ,,o văd,
o fug, o apropii”/. Vasile Remete, trăind neliniştea
necunoaşterii şi teama de ceea ce ar putea fi
,,dincolo”, consideră că moartea este o taină a
tainelor, transcendenţa fiind inutilă cât timp nu poate
descifra misterele. Cu totul neaşteptată este
conceperea unei Morţi mereu ,,proaspete”, deşi e
veche de când lumea, gata să treacă, din spaţiul
consacrat ei, în conştiinţa omului, pe care o adoarme
definitiv.  (Imaginea morţii  ca fiinţă duioasă, tânără,
cu grijă infinită pentru cei pe care îi conduce în cer,
apare şi într-un roman al lui   Markus Zusak, Hoţul
de cărţi). Neliniştea dramatică întreţinută de gândul
morţii devine înţelepciune calmă, când simte viaţa,
zorile vieţii fiind ca un ,,cireş înflorit”, în timp ce
umbrele morţii sunt ,,sicriu spânzurat”, ca un fel
de sabie a lui Damocles, veşnică ameninţare. Dar
rareori viaţa îi apare frenetică, iar atunci  poetul
simte că-i clocoteşte sângele, dar nu de patimi, ci
de gânduri.  Sângele gânditor surprinde minunea
inimii care gândeşte (idee admirabil dezvoltată de
Andrei Pleşu în ,,Despre inimă şi alte eseuri”),
motivând existenţa, care e suma vieţii, în care totul
se repetă, şi a morţii, care este mereu egală cu sine,
nimicul nefiind repetabil. Aceste consideraţii
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amintesc versurile Glossei eminesciene: ,,toate-s
vechi şi nouă toate”, iar ,,viitorul străvechi”-
originală alăturare de cuvinte-aminteşte de
cunoscutul vers: ,,viitorul şi trecutul sunt a lumii
două feţe”. Viaţa este supusă repetatei înfruntări
dintre suflet şi trup (spirit şi materie), trupul fiind
un cort veşted care nu mai poate adăposti sufletul
,,clopot mut”, pe de o parte,  dar şi dintre inimă în
care se ,,joacă drame, comedii şi tragedii” şi suflet
,,locuinţa miresmelor sfinte”, pe de altă parte. Viaţa
mimată este o eroare. În această atitudine pesimistă
faţă de viaţă, intuim disperările lui Cioran, dacă
avem în vedere că Vasile Remete vede, în final,
viaţa ca ,,exodul tristeţilor pierdute fără urmă,/ ca
aburii, ca praful, ca fumul”/. Tristeţea, sentiment
dominant  simbolizat prin lacrimă, izvorâtă din
tensiunea sufletească simţită de poet,  este însoţită
de tăcere care, asigurându-i cunoaşterea celor mai
pline clipe, i se pare mai rodnică decât flecăreala,
ce poate fi dovadă a vidului sufletesc. Tristeţea este
adâncită de singurătate- (,,pom sfânt”, a cărui roadă
este gândul), care poate fi  prilej de jeluire:
,,Desfrunzit ca mine nu-i/ decât puiul vântului” şi
motiv de mărturisire: ,,Întristat e sufletul meu/în
lumea în care oamenii trăiesc/ spre a se face
nefericiţi unii pe alţii”/.

Rareori, în această ieremiadă poetică, se
strecoară un sentiment rar, un dar ceresc aducător
de bucurie şi de mântuire. Este iubirea pentru
femeie, în general, pentru o femeie, în special,
pentru familie, cu prisosinţă pentru mamă. Iubirea
nu are nume: ,,Fie numele tău numit Preaiubire”,
aşa că oricum se vor numi femeile, acestea provoacă
bucurie în sufletul îndrăgostitului, îndepărtându-l
de angoase.  Bărbatul este recunoscător pentru un
zâmbet, pentru o întâlnire de neuitat, pentru faptul
că ea, iubita, există: ,,sufletul meu înfloreşte/se naşte
din dragostea ta”, pentru că iubirea este activă,
alungându-i singurătatea, ştergându-i lacrimile,
înseninând întreaga fire. Aceasta este un ,,magic
lamento”, pentru că ,,îl bucura, îl lăcrima, îl
lumina”, în timp ce  iubita devine însăşi viaţa, el,
îndrăgostitul, rămânând în sfera visului. Dovedind
capacitate imaginativă, Vasile Remete
metamorfozează două abstracţiuni: sufletul şi
gândul  în ,,personaje” lirice, pe care le implică
definitiv  şi intens în viaţa lui; astfel, sufletul- putere
nevăzută, manifestată prin actele sale, dar şi
principiu vital, în acelaşi timp- este o fiinţă puternică
şi atotştiutoare, care acţionează frenetic, plânge,

gândeşte, murmură, se plimbă, pribegeşte: ,,nu-şi
mai află/ nicăieri aşezare sufletul meu”/. Gândul
devine şi el material, concret, căci poate poposi
pentru odihnă pe buze, ştie să-şi închidă drumul,
pentru a nu mai fi urmărit, se poate colora, după
cum vrea, poate lua forma poeziei, se poate
preschimba în rană arzândă, este risipitor, căci poate
pierde ceea ce inima păstrează. Apelând la simboluri
dintre cele mai diverse, cum ar fi visul, cerul, rugul,
apa, somnul, vântul, valul, lutul, poetul le atribuie
înţelesuri noi,  definindu-şi un univers poetic original
sub aspectul conţinutului şi cu un imaginar artistic
de mare prospeţime; acesta  mizează, mai ales, pe
efectele stilistice ale comparaţiei (,,gândul fumegă
ca un rug” sau ,,amintirea arde ca un crin”), dar şi
ale metaforei (,,cuvântul, flacără regală” ori
,,sufletul, cerul unei păpădii”) sau ale personificării
(,,toamna plânge”), cu emoţionantă  putere de
sugestie . Un poet de o sensibilitate tulburătoare -
care îmbracă aştrii cu un nimb de suspine, care se
teme că uitarea ,,vântuie”, în al cărui suflet încep
zorii - nu convinge când,  încercând să scrie ca unii
tineri poeţi contemporani, postmodernişti,  (care au
uitat că poezia e simţire şi frumuseţe),  mărturiseşte:
,,eu sunt un stârv ce spurcă azurul” sau ,, îmi
spânzur carnea de stele” ori ,,s-au împuţit şi duhul
şi timpul”.  Dar simţul estetic înnăscut  lasă în urmă
tentaţia pasageră, dând glas unor armonii poetice
ce probează talentul, ştiinţa de a struni cuvântul,
inspiraţia şi simţirea adâncă şi, mai ales, trăirea
frumosului ; ,,strigătul de - o clipă al inimii” se face
simţit şi auzit în  poezie.

Poetul  Vasile Remete încearcă mereu, cu
reînnoite speranţe, să stabilească relaţii cu Universul
(deşi recunoaşte că trăieşte în vis), să simtă emoţia
clipei, când ,, cineva, prin ceaţă/ i-a întins paharul”/
, făcându-l să ,,vadă Hotarul”. (Scena aceasta, plină
de dramatism, aminteşte de cea biblică, petrecută
în grădina Ghetsimani, valorificată şi de Vasile
Voiculescu, în creaţia cu acelaşi nume)). Salvându-
se de sine însuşi prin scris, poetul se defineşte, poate
orgolios, dar justificat, într-un dialog cu poezia: ,,Eu
sunt ca o flacără/din cuptorul de pâine./Vorbeşte,
când nu ţi-e uşor,/cu mine./ Cuprinde-mi răsuflarea/
cu duhul/Să-mi fie iarăşi/ îmbrăcăminte, văzduhul”/
. Duhul poeziei capătă puteri magice, capabile să-i
ofere poetului  stăpân nemărginirea văzduhului, în
care să-şi piardă şi să-şi regăsească fiinţa.

MARIA TRANDAFIR
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Cunoscut ca remarcabil om de
teatru, actor şi regizor, scenograf,
profesor universitar de actorie şi
regie la U.A.T.C. Bucureşti, Grigore
Gonţa a publicat în 2014 o carte cu
un titlu incitant Asta-i viaţa, despre
a cărei apariţie ţine să-i lămurească
pe eventualii săi cititori:„ Nu ştiu ce
m-a făcut să scriu această carte!
Poate tinereţea! A doua tinereţe. Sau
curajul libertăţii lăuntrice, al bucuriei
de viaţă pe care o aveam în prima
tinereţe şi care acum mă surprinde
cu vigoarea fanteziei la fel de
nestăvilită ca atunci! După ce am scris scenarii de
radio şi televiziune, după multe variante scenice ale
unor piese de teatru, iată-mă acum  autor al unei
cărţi – roman? frescă? – plină de viaţă.”

Mărturisire care ne permite să interpretăm
cartea ca un roman autobiografic, căci Cristian
Grinţescu, pentru prieteni Cristy, talentatul muzician
şi dirijor ne apare ca un alter-ego al autorului.
Perioada evocată este cea de după Al Doilea Război
Mondial până în anii 1990. Copil, Cristian Grinţescu
se împrieteneşte cu Florin Levent, orfan de părinţi,
cu origine etnică incertă (turc?, tătar?) care este
adoptat de familia acestuia. Îi şi spune mamei lui
Cristy „mamadoua”. Este şi el un copil talentat care
se va distinge şi în liceu şi în facultate la desen şi
pictură, devenind un pictore celebru, dar are o fire
aventuroasă, îi place să rişte şi să guste din plin
plăcerile vieţii.

În acest segment de timp, 1940-1994, cartea
este şi o frescă a epocii: social-politică – se vorbeşte
de reforma monetară, de deportarea şvabilor
bănăţeni în  Bărăgan şi cunoaşterea unei asemenea
familii îi oferă lui Cristy o extraordinară lecţie de
viaţă, o hotărâre în înfruntarea greutăţilor existenţei;
sunt prezentate admiterile prin „pile” la facultate,
vorbindu-se umoristic de eternul „lanţ al
slăbiciunilor” al lui Caragiale, de modificarea
notelor în urma unor intervenţii, de întemniţarea
unor „foşti” cum este Generalul al cărui fiu, speriat
probabil de consecinţele dosarului, ajunge un
funcţionar docil, apreciat, dar bănuit de subalterni
ca informator.

Este un roman erotic, comparabil cu
romanele de succes de acest gen din perioada
interbelică. De la iniţieri sexuale până la rafinate şi
voluptoase posesiuni carnale, romanul înfăţişează
şi această „bucurie a vieţii”. În general tinerii din

GRIGORE GONŢA, ASTA-I VIAŢA, 2014, Bucureşti

cartea lui Gonţa se iubesc, se „culcă”
fără complexe, se despart, se
căsătoresc, divorţează, rămân prieteni,
pentru că „Asta-i viaţa”. Cartea nu
ocoleşte cazurile de perversiuni
sexuale cum ar fi agresivitatea
homosexuală căreia îi cade victimă,
pentru câteva momente, într-un vagon
gol de tramvai Cristy, scenă ce
aminteşte de teribila şi grotesca
secvenţă din filmul Cel mai iubit dintre
pământeni.

Titlul este un laitmotiv al
romanului şi totodată o concluzie a

unei secvenţe epice. Cartea lui Gabriel Gonţa este
un „ciné-roman”, şi experienţa lui de scenarist este
evidentă în compoziţia romanului alcătuit din
secvenţe epice şi memorialistice, o compoziţie
filmică, cu alternări dese de planuri prezent/trecut.

Această modalitate compoziţională conferă
un ritm trepidant evocării, cartea se citeşte cu interes
sporit şi pentru că sunt evenimente de istorie
contemporană prezentate din perspectiva unor
tineri, care nu le iau în tragic, pentru că … Asta-i
viaţa. Sunt menţionate (dar numai menţionate!)
nume de regizori (Sergiu Nicolaescu), scriitori (Al.
Mirodan, Zoe Dumitrescu- Buşulenga), savanţi
(Grigore Moisil); alteori, prin aluzii, putem bănui
personalităţile la care se referă.

Şi totuşi, dincolo de această frenetică trăire a
bucuriilor vieţii, firească în „frumoasa iuventute”,
vorba lui G. Călinescu, viaţa are şi aspecte tragice:
tineri talentaţi, cum este acel genial discipol al lui
Moisil ajung victima drogurilor şi sfârşesc nu numai
prin ratări profesionale, ci şi prin comitere de crimă;
după 1990 Florin, întreprinzătorul Florin Levent,
prietenul personajului narator, căruia îi repugnă
viaţa monotonă şi searbădă intră în afaceri, îl
lămureşte şi pe Cristy să-i devină asociat, acesta
acceptă, dar plecând într-o călătorie de afaceri
Florin sfârşeşte tragic în accidentul aviatic de la
Baloteşti, din 1994.

Aşadar viaţă ( cu frenezia tinereţii, v. scena
erotică de la începutul cărţii) şi moarte (tragică,
dureroasă urmată de resemnare) sunt cei doi poli
existenţiali între care se consumă evenimentele
cărţii, căci Asta-i viaţa. Acesta este traseul
existenţial şi „morala” unei cărţi a cărei principală
calitate este sinceritatea evocării şi bucuria retrăirii
copilăriei şi tinereţii.

ION BUZAŞI



90

„Cea mai de seamă datorie a unui
cărturar este aceea de a nu lăsa în uitare şi
în neştiinţă istoria neamului său .”

(Radu Ciobanu – Roata lumii )

Răsfoiesc calendarul istoriei noastre, cu
nenumăratele evenimente care se încadrau în
dezideratul unităţii tuturor românilor de pe
întreg cuprinsul acestui loc binecuvântat de
Domnul cu frumuseţi şi cu bogăţii de mulţi
râvnite, cu oameni inimoşi şi vrednici, care-şi
iubeau şi-şi apărau glia străbună.

Reţin din noianul de fapte eforturile
repetate pentru realizarea unităţii românilor
având aceeaşi origine, fiind de acelaşi neam,
vorbind aceeaşi limbă şi având  obiceiuri şi
tradiţii comune. Prezentă din cele mai vechi
timpuri în creaţiile populare, în cronici şi în
lucrări de referinţă ale unor cărturari destoinici,
dorinţa unităţii teritoriilor şi oamenilor de
dincoace şi de dincolo de Carpaţi a însufleţit
inimile multora, care s-au simţit şi au acţionat
în timp ca fraţi.

Primul Război Mondial a dezvăluit
absurditatea celor despărţiţi nu numai de munţi

SCÂNTEIERI din EROICA EPOPEE
 a  REÎNTREGIRII  ROMÂNIEI

şi de ape, ci şi de dominaţia străină, obligându-
i pe românii de dincoace de munţi, aflaţi sub
dominaţie austro-ungară, să lupte împotriva
celor de acelaşi neam, deşi aveau aceleaşi
credinţe şi aceleaşi dorinţe. Unirea era în
sufletele şi în minţile celor mulţi, aruncaţi în
vâltoarea luptelor, de-o parte sau de alta a
baricadelor înălţate de hotărârile celor puternici.

Complexitatea acestor aspecte au
preocupat-o şi pe doamna Elena Pârvu,
profesoară de istorie cu un apreciat statut
didactic şi de cercetare la Liceul „Nicolae
Bălcescu” din municipiul Cluj-Napoca, unde
şi-a desfăşurat o rodnică activitate educativ-
formativă cu elevii, preocupată de cultivarea
trăirilor patriotice autentice. În cadrul cercului
cu elevii, sugestiv întitulat „Prietenii istoriei”,
profesoara a trezit în conştiinţa multora
pasiunea pentru culegerea informaţiilor orale
sau scrise din amintirile familiei sau ale
cunoscuţilor, valorificate apoi creator în cadrul
lecţiilor despre încadrarea în timp, facilitând
interpretarea evenimentelor, a istoriei trăite de
cei din jur, pentru care au primat jertfele şi
sacrificiile multor eroi, soldaţi anonimi şi
militari responsabili, care au pus interesele ţării
mai presus de viaţa lor.

În acest efort al evocării unor oameni şi
fapte de vitejie din zbuciumata noastră istorie,
în ciclul Cărţile Centenarului se înscrie şi
recenta lucrare a doamnei profesor Elena
Pârvu „Mărturiile trăite ale colonelului
I.M.Oanţă – august- octombrie 1917” (
Editura Napoca Star, Cluj, 2018). Cartea ţese
admirabil, în pulsul evenimentelor care au
precedat Marea Unire, minijurnalul unui militar
de carieră, care s-a simţit dator să facă mărturii
scrise „la cald” ale evenimentelor în care a fost
actor, apreciat pentru curajul, responsabilitatea
şi, mai ales, pentru convingerea că, împreună
cu camarazii de arme, contribuie la împlinirea
dorinţei de eliberare a Ardealului şi de Unire
cu Ţara, gând care-i mobiliza pe mulţi
combatanţi în focul luptelor. Transpar, din
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notiţele lui I.M.Oanţă, înaltele cote ale
fierbintelui patriotism al românilor, dovedit în
tranşeele şi în focul Primului Război Mondial,
în care mai presus de viaţă era dorinţa de a
învinge, contribuind la măreţul ideal al Unirii.

Structurată în trei capitole, lucrarea Elenei
Pârvu dezvăluie geneza cărţii (Preliminarii),
biografia autorului interesantului jurnal pe baza
informaţiilor furnizate de familie
(Reconstituirea biografiei) şi procesarea datelor
istorice în contexul respectivei perioade,
consemnate în notiţele militarului (Războiul:
Capul plutonului III, elev plutonier Oanţă M.
Ioan). Bibliografia şi iconografia de la sfârşitul
cărţii confirmă disponibilitatea autoarei pentru
valorificarea creativă a informaţiei ştiinţifice
luminând secvenţele istorice filtrate prin
viziunea şi convingerile militarului, admirabil
urzite în aceeaşi ţesătură a realităţilor vremii,
în care istoria se făurea în tranşee, sub tirul
obuzelor, susţinută de clarviziunea şi de
demersurile unor personalităţi.

Cu pasiunea şi cu responsabilitatea
profesorului de istorie, în prima secvenţă,
autoarea insistă pe valenţele educativ-formative
ale lecţiilor de istorie, susţinând rolul
documentelor, înscrisurilor şi povestirilor
culese de la cei care au trăit în vâltoarea
evenimentelor, dezvoltându-le elevilor interesul
pentru istorie şi „respectul pentru evenimentele
care au influenţat vieţile părinţilor, moşilor şi
strămoşilor”. În acest context didactic, Elena
Pârvu ajunge la „povestea carneţelului primit”,
de fapt „un jurnal de front din 1917" , ale cărui
mărturii ne introduc „în atmosfera
evenimentelor din Primul Război Mondial, aşa
cum o făceau şi cântecele de război din
Transilvania, rămânând în mentalul colectiv
pentru puterea lor sugestivă”, completând
cunoaşterea istoriei. Aceste profunde afirmaţii
ale autoarei se înscriu pe linia opiniilor lui
Tudor Vianu, care aprecia că multe creaţii
populare topesc trăiri şi fapte care recompun o
imagine vie a trecutului.

In secvenţa a doua, care valorifică
informaţiile familiei, autoarea reconstituie, cu
multă sensibilitate, biografia eroului în
circumstanţele de răscruce ale istoriei noastre.

S-a născut într-o familie de români
transilvăneni, refugiaţi în oraşul Slatina – Olt
din faţa represaliilor de după revoluţia din 1848,
rămânând „credincioasă idealului naţional de
independenţă şi unitate” şi dezideratului
paşoptist de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj „
Noi vrem să ne unim cu Ţara”. Crescut şi
educat în acest spirit de autentic patriotism, Ioan
M. Oanţă înţelege din anii de şcoală că „doar
cu truda minţii poţi îngenunchea vitregia
timpurilor”. Aşa se explică faptul că absolvind
Liceul internat Sfântul Iosif din Bucureşti,
urmează cursuri superioare şi-şi ia licenţa atât
la Facultatea de Drept, cât şi la Şcoala
Superioară de Ştiinţe de Stat, fiind admis şi la
Şcoala Militară de Ofiţeri de Infanterie din
Bucureşti în anul 1916, demers „ de înaltă
ţinută civică, căruia îi închină şi riscul vieţii
de ostaş”, cu deviza „Totul pentru Ţară şi
pentru Marea Unire”. Elevul plutonier Oanţă,
care a luptat în batalionul în care era  încadrată
şi sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, s-a
remarcat în luptele din Primul Război Mondial
pentru felul în care şi-a condus plutonul şi a
fost decorat cu Virtutea Militară de război,
clasa a II-a şi cu Crucea comemorativă
Mărăşeşti, devenind cavaler al Ordinului
Coroana României, fiind avansat la gradul de
sublocotenent. Devine ataşat pe lângă Misiunea
militară franceză din România, condusă de
generalul Berthelot, pe care probabil l-a însoţit
în incursiunile prin Ardeal. Valorificând
bibliografia studiată, autoarea reţine din
lucrarea apărută în anul 2017„Avanposturi ale
Marii Uniri”, a domnului Mircea Popa,
afirmaţia generalului Berthelot că sufletul
românilor de peste munţi „ este acelaşi cu al
românilor de la Bucureşti şi Iaşi”, ca dovadă a
ideii de unitate, adânc înrădăcinată în conştiinţa
tuturor.

În acest context istoric, tânărul Oanţă,
constant în convingerile patriotice, şi-a
perfecţionat pregătirea militară şi în perioada
interbelică, urmând cursurile Şcolii Superioare
de Război, redeschisă în anul 1918, ca centru
de elaborare a doctrinei şi ştiinţei militare
româneşti, unde se remarcă prin „calităţile sale
profesionale şi morale”. Foile Calificative şi
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recomandările superiorilor, justifică
promovarea sa în gradele ierarhice până la
gradul de colonel. Elena Pârvu detaliază aspecte
interesante din viaţa lui I.M.Oanţă şi după
Marea Unire, dar şi din al Doilea Război
Mondial, când a luptat cu responsabilitatea
militarului-patriot atât pe frontul de Est, cât şi
pe frontul din Vest, fiind decorat cu Virtutea
militară de război clasa I şi cu Ordinul Steaua
României în grad de cavaler.

Partea a treia, care prelucrează notele de
campanie din jurnal, surprinde „atmosfera
încărcată  de tensiune, emoţiile, confruntarea
cu moartea”, dar mai ales echilibrul
comandantului, bun cunoscător al strategiei de
planificare şi de coordonare a dispoziţiilor
formulate clar în vederea executării. Jurnalul
consemnează evidenţa membrilor, planul de
apărare, planul de acţiune a artileriei, amănunte
asupra inamicului, planul lucrărilor etc. Elena
Pârvu insistă şi pe traseul plutonului acestui
destoinic militar, străbătând locuri dificile şi
lupte eroice, precum bătăliile de la Oituz –
Mărăşti - Mărăşeşti, jurnalul consemnând
dramatismul de pe front, când „văzduhul
tremură din cauza obuzelor ce-l străbate” într-
un „zgomot lugubru care nu se mai termină. Şi
totuşi, nimeni nu se plânge, ci „toţi îşi fac
datoria”. Atunci şi acolo a fost înfrântă „Ultima
şi cea mai deznădăjduită lovitură încercată de
inamic...; trufia prusacă fusese îngenuncheată”
(Istoria infanteriei române, vol. II, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1985, p. 173).
Profesoara de istorie împleteşte realităţile
istorice cu consemnarea faptelor trăite de
colonelul Oanţă, subliniind valoarea
documentară a jurnalului în care se topesc
sentimentul datoriei faţă de ţară, cu
generozitatea, umanismul, precum şi cu

solidaritatea şi eroismul soldaţilor  prinşi în „
Adevărat infern...Văd grozăviile
războiului...Bombardăm...reciproc”.

Autoarea acestei lucrări de istorie trăită
şi integrată în contextul cunoştinţelor ştiinţifice,
conform bibliografiei şi pregătirii în
specialitate, a intuit, cu mult profesionalism,
calităţile militare şi umane ale comandanţilor,
întruchipaţi prin colonelul Oanţă, dar şi ale
soldaţilor din subordinea acestuia, prinşi în
acelaşi  carusel al împlinirii datoriei faţă de ţară
şi neam. Fără asemenea combatanţi pe câmpul
de luptă şi fără jertfelnicia celor ştiuţi şi neştiuţi
eroi nu s-ar fi putut realiza Marea Unire .

Faptele eroice şi sacrificiile generaţiei
care a luptat în Primul Război Mondial „au
rămas aproape legendare şi, tocmai de aceea,
jertfele lor trebuie cunoscute şi respectate”.
Insistând pe circumstanţele istorice ale acelei
perioade, Elena Pârvu a înţeles că „România a
avut şansa să se bucure de politicieni şi de
oameni de cultură integri, cu convingeri
puternice, cu autoritate morală credibilă, care
au pus mai presus interesele patriei, decât cele
personale...Şi ce nevoie ar mai fi încă de ei
pentru ca raportarea noastră la Europa şi la
lume, să fie mai eficientă...”

Încheierea mobilizatoare şi optimistă a
acestei cărţi pare un autentic apel la conştiinţa
celor care-şi negociază încă iubirea de ţară şi
de neam: „Să ne lăsăm cuprinşi de o bucurie
înălţătoare la Marea Sărbătoare a
Centenarului  şi să ne lăsăm dominaţi de
Speranţă, de Credinţa că acest colţ de lume
trebuie să dăinuiască, sprijinit de oameni de
bine, aşa  cum s-a întâmplat în toate momentele
de cumpănă ale istoriei noastre atât de
zbuciumate”.

LIVIA FUMURESCU
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Cunoscut pentru lucrările  sale de lingvistică şi lexicografie, alături de
multitudinea celor de beletristică, Teodor Oancă revine în peisajul cultural românesc
cu volumul Contribuţii onomastice care reuneşte mai multe articole apărute în
reviste de specialitate, volume omagiale, reviste de cultură, mai greu accesibile
publicului larg.

După un Cuvânt înainte care atrage atenţia asupra unor articole pe care le
consideră importante, precum Nume de familie româneşti provenite de la nume
biblice şi calendaristice şi Rolul impactului antroponimic în conservarea unor
împrumuturi lexicale, adaugă o bibliografie foarte bogată, dovadă a interesului
său pentru o astfel de temă de studiu.

Având drept punct de plecare opiniile unor istorici, lingvişti şi teologi români,
Teodor Oancă îşi fundamentează cercetările pe o serie de fapte petrecute în timpul
devenirii noastre ca popor vorbitor al unei limbi romanice ale cărei cuvinte
împrumutate sau moştenite din limba latină s-au adăugat  fondului autohton.

Ceea ce vrea să sublinieze autorul acestei cărţi este şi modul în care numele
de familie româneşti s-au consacrat în secolul al XIX-lea, transmiţându-se apoi
din generaţie în generaţie.

Interesante sunt aprecierile legate de relaţia dintre numele de botez – nume
personal unic - aceasta evidenţiind marea varietate, sub aspect structural, a numelui
de familie.

Acesta afirmă faptul că antroponimia românească s-a consolidat odată cu
generalizarea la noi a numelor creştine şi reţine 170 de nume de sfinţi care s-au
impus ca nume personale, prin răspândirea lor făcând parte din fondul antroponimic
de bază al onomasticii româneşti.

O sursă importantă pentru formularea de către autor a unor concluzii asupra
fenomenelor lingvistice pe care le-a cercetat a costituit-o baza de date
antroponimice a României constituită în 1994 la Laboratorul de cercetări
onomastice de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova.

Interesant este articolul intitulat Numele personal activ care precizează faptul
că doar cuvântul rămas în uz, la nivelul familiei sau în afara acesteia, reprezintă
noţiunea menţionată în titlu, în opoziţie cu restul cuvintelor din alcătuirea
prenumelui. Se raportează la prenume, dar are o funcţionalitate mai largă în plan
social.

Iată, aşadar, o carte ce se adresează tuturor celor preocupaţi de onomastica
românească, rod al interesului constant al profesorului Teodor Oancă.

ŢUCULETE MARINELA

Teodor Oancă, CONTRIBUŢII ONOMASTICE,
Editura Grafix, Craiova, 2018
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Poezii

Speranţa unor lucruri şi Întâmplări
nemaipomenite

De pildă o livadă triunghiulară
Prin care rătăcesc trupurile unor
Femei cu totul şi cu totul de aur.
Sau un portret neterminat (în alb-negru)
În care să ne recunoaştem cu toţii
Sau o naştere la marginea oglinzilor
O întâmplare cu animale neştiute
Într-un ameţitor frig pe o lumină de
Seară.
Sau un cântec straniu pentru a ne putea
Preface în imposibile statui de marmură
Roz-liliachie
Sau o privire a Ei către mine
Atunci când din greşeală n-o să mai fiu
Sau o noapte petrecută odată cu ziua
Sau o lumină care nu spune nimic
Sau o fericită rătăcire într-un
Imperiu al verdeţurilor crude
Legume ale judecăţii de apoi
Sau un uriaş hohot de râs care
Să ne descompună lent până ar mai
Rămâne o lacrimă de cal.

EMIL DRAGOŞ SCRIECIU - POEZII

***
Înalţ o rugă pentru trupul ei caligrafiat pe
Această destinsă piele a zilei
Semn obosit şi fără prihană
Coapsa acestui copac ce nu sunt
O transparenţă lemnul umed al corăbiilor
În lungile nopţi ca nişte lebede moarte printre
Acoperişuri de fum
Un fel de obligaţie în a valsa
Într-un neasemuit separeu.

***
Există un strigăt ca un desfrâu
al ierburilor sub fierul coasei
Ca o împlinire a livezilor într-un
Uriaş fruc oprit.
Ca o întoarcere a râurilor spre izvorul secat
al privirilor tale
Există un strigăt dănţuind deasupra
Înălbitelor lucruri din inima ta
Există un strigăt pentru care nu ajung
Toate ecourile peşterilor
Ca o plângere curată a izvorului
înaintea mărilor
Există un strigăt ca o iubire
Oglindind durere
Ca o femeie oglindind iubire
Există un strigăt.

***
Este un sânge rănit de propria-i curgere
Şi o apă nemăsurat de dulce îngenunchiată
La tâmpla munţilor
Ca o privire însingurată în ramele icoanelor
Plutind şi sperând la reîntoarceri.

Iată-mă copac printre copaci
Cu frunzele în alergare
Şi foarte aproape e ceea ce se cheamă pământ
Tu, iubito, ca o frumoasă dovadă că eu nu sunt
Decât închipuire, confuzie între a fi şi a vedea
Şi mulţumind acestor lucruri înfricoşat de
multe
Mă retrag asemenea oamenilor, asemenea lor la
Casa mea de seară fără să privesc în urmă...

EMIL-DRAGOŞ SCRIECIU
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Impulsul vital

Numai iubirea este toată miza
Creaţia-i cu-acest impuls vital
Că este Sapho sau e Mona Lisa
Păcatul este tragic de real
În existenţă-i magica morişcă
La scara ei redusă, e un rai
Ea e stăpână peste tot ce mişcă
Desigur, sacrul tot prin ea îl ai
Ea-i amăgirea care ne menţine
În jocul veşnic ca suprem actor
Şi-n amintire numai ea rămâne
Uităm prin ea că suntem trecători

Este capcana ce o să ne-nchidă
Şi dans erotic de efemeridă.

29 mai 2018

Ceva

Doamne, mi-ai dat şi dansul nupţial
Şi rătăcirea gândului nebună
Şi saturaţia de-acest real
Şi carnea, ce la moarte nu-i imună
Mi-ai dat şi amăgirile să am

GHEORGHE DĂNCILĂ - POEZII

Motivul de a merge mai departe
Din vise dulci mi-ai fabricat balsam
Pământul tot cu cerul mă împarte
Mi-ai dat eşecul spre-a putea să gust
Esenţa lumii, purificatoare
Verdictul ei l-am socotit injust
Efemerida ce e-n mine doare

Cu toate însă mă voi împăca
Dacă mai e şi dincolo, ceva.

29 mai 2018

Fixarea jocului

Dans nupţial ca de efemeridă
E existenţa şi tot sensul ei
E cercul destinat să ne închidă
Şi e pedeapsa dată de la zei
Un zbor de fluturi, trup cu arşiţi grele
Şi efemerul ca tipar suprem
Nimicnicia-i ce avem sub stele
Sfârşitul când ne are la cherem
Şi-n frenezia ce-o avem nebună
Sacrul rămâne un etern reper
În sânge avem suc de mătrăgună
Şi gândul se îmbibă de mister

Verdictul facerii e scris în toate
Negarea regulii nu se mai poate.

3 iunie 2018

Rugă

Ultima lacrimă spre tine-aleargă
Din frontu-acesta existenţial
Când neputinţa va voi o targă
Şi lumea toată va părea spital
Gândul nu ştie încotro s-apuce
Să poată să te afle mai rapid
Semnul călăuzirii va fi-n cruce
Nădăjduirea o voi face ghid
Primeşte-mă-n iubirea ta sublimă,
Copilul dificil şi nesupus,
Că vieţuirea mi-a fost o halimă
Dar dragostea la tine m-a adus

Spre tine strigă ultima-mi suflare
O, Preacurată Maică Născătoare.

3 iunie 2018
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Aforisme. Maxime. Reflectii,

· Cine răspunde  dă dovadă de înţelepciune. Cine
reacţionează de prostie.

· Înţeleptul ştie că atunci când afară e zgomot
înăuntru trebuie să domnească liniştea.

· Puţine călătorii se încep  în trenuri express la
clasa întâi.

· Nu dragostea de viaţa, ci teama de moartea ne-a
învăţat să fim ceea ce suntem.

· Manipulatorii însămânţează iluzii şi minciuni pe
post de certitudini.

· Cu cât murim mai în vârstă, cu atât murim mai
singuri.

· Cine are puterea să spună ajunge se revoltă
împotriva statutului de spectator.

· Moartea unui cunoscut văduveşte  cercul nostru
de  o rază.

· Bucuria c-o să fim alături de Dumnezeu  nu e
atât de mare ca şi  regretul că n-o să mai fim
alături de cei dragi.

· Tinereţea profesorului e mai apreciată decât
înţelepciunea lui.

· Şi-n epoca de piatră existau oameni cu sufletul
de aur.

· Înţelepţii deşi umblă prin lume,  nu umblă cu ea
în suflet.

· Nu poţi privi înăuntru inainte de a fi învăţat să
priveşti afară.

· Simplitatea trăieşte fără contradicţii.
· Justiţia nu oferă compasiune, ci dreptate.
· Dreptatea nu se  face cu sufletul.

GÂNDURI LA CEAS DE SEARĂ

· A primi e la fel de necesar ca şi a dărui.
· Cine afirmă că ceva nu e în regulă cu

comportamentul tău  îţi va  oferi şi regulile unui
comportament adecvat. Apoi ţi le va impune.

· Minciuna e aroganţa imposturii.
· Cine nu e stăpân pe sine tratează cu aroganţă

semenii.
· Când   facem eforturi  să ne  îndreptăm  greşelile

ne  deschidem sufletul adevărului.
· Bogatul îşi permite să fie generos şi înţeleptul

idiot.
· Creditul pe care-l oferă sufletul nu cere garanţii

bancare.
· Nu oferi fiecărui cerşetor şi nu te alătura fiecărui

călător.
· Cine nu ştie dansa se chinuie, cine ştie, pluteşte.
· În cele mai multe cazuri ne coborâm singuri

barierele vieţii.
· Banii îţi conferă calităţi despre care  nici nu ştiai

ca le ai.
· Cine  luptă pentru  propriul adevăr se luptă pentru

propria-i ignoranţă.
· Revoluţia este iluzia oferită de libertate societăţii.
· Dacă un lucru merge bine nu-nseamnă  că el

merge în direcţia bună.
· Cine vrea să nu aibă probleme   trăieşte în umbră.
· Când suntem puternici, Dumnezeu ne lasă să

mergem singuri. Când suntem slabi, ne ajută să
păşim.

· Cine-i înşală pe alţii s-a înşelat mai întâi pe sine.
· Plictisiţii văd în fiecare zi aceeaşi zi. Restul  văd

în fiecare zi un nou început.
· Înţelepciunea e arta de a şti ce să faci cu

singurătatea în singurătate.
· Pentru majoritate, libertatea e un cuvânt pe care

nu şi-l pot permite.
· Cei ce iubesc, sunt. Cei ce sunt, fac. Cei ce fac,

există.
· Înţeleptul nu ne învaţă adevărul lui, ci calea spre

adevărul nostru.
· Cine stă cu sămânţa în mână fără s-o pună-n ogor

trece neobservat prin viaţă.
· Aşteptarea plină de încredere se poate transforma

în bucurie.
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· Adevărata lumină nu e în cei care merg la
Dumenzeu, ci în cei la care vine de la El..

· Cine încearcă să fie ceea ce nu este, e veşnic
nemulţumit.

· Cine oferă fără dragoste oferă cu sentimentul că
a fost furat.

· Decât să fii complicele  tăcerii mai bine  fii
tăcerea.

· În Epoca de Piatră au existat şi oameni de aur.
· Poetul care şi-a oferit pana  unui dictator o va

oferi şi altuia.
· La ce folosesc argumentele când faptele sunt

evidente?
· Unii s-au născut  pentru a dormi, alţii  pentru a

striga la geamul celor care dorm.
· Cine trăieşte-n prezent cunoaşte o parte din

bucătăria existenţei.
· Cu cât eşti mai înţelept cu atât ai parte de mai

mulţi critici.
· Înţelepciunea unora nu face prostia altora mai

interesantă.
· Nu alerga după păsări când zboară şi nu înota

prin viaţă când furtuna e însoţită de fulgere.
· De obiciei răsăritului  se trezeşte mult mai târziu

decât apusul.
· Lumina vine de la răsărit, bogăţia de la apus.
· Ca să fii incisiv nu e nevoie să-ţi pileşti  dantura.
· La poarta raiului nu se stă la coadă pentru a prinde

promoţii.
· Când banul e esenţa vieţii, trupul devine rege,

iar sufletul slugă.
· Nu duce pluta acasă după ce ai trecut râul cu ea.
· Uneori şi filosoful  e copleşit de sentimente.
· Majoritatea  sentimentele mor mai repede decât

stăpânul.
· Nu e suficient să trăieşti pentru a fi fericit.
· Cine analizează meniul nu-şi astâmpără foamea.
· Dacă vrei să-ţi cunoşti aproapele nu te limita la

expresia feţei.
· Ca să trăieşti bucuria nu e nevoie să-i analizezi

cauzele.
· Înainte de a cunoaşte  durerea nu te informa

despre ea.
· Libertatea le permite oamenilor şi să-l iubească

şi să-l nege pe Creator.
· Înainte de a te lăuda cu ce cunoşti gândeşte-te ce

nu cunoşti.
· Cine ucide în numele ideologiei va ucide şi-n

numele foamei.
· Autenticitatea nu e nici superioară, nici inferioară.

E unică.

· Fericirea născută din nefericirea  nu e fericire, ci
satisfacţie.

· Consolarea e perdeaua care ne-mpiedică să
vedem realitatea.

· Concluziile nu se trag  înainte de fapte.
· Ca să-nţelegi dragostea îmbată-te cu licoarea ei.
· Cu cât trăim mai natural, cu atât li se pare unora

că trăim mai banal.
· Teoretic, generozitatea ar trebui să fie direct

proporţională cu mulţimea banilor. Practic, e
invers.

· Trecând din minte în minte, unele cuvinte devin
atât de uzate, încât  sfârşesc aruncate la coş.

· Adevărul căutat din curiozitate poate conduce la
acelaşi rezultat ca şi cel căutat din convingere.

· Cu cât istoria unui popor e mai bogată, cu atât
mai greu  îi sunt  reţinute amănuntele.

· Varietatea e greu de mulţumit.
· Omagiile se  aduc la statuie nu statuii.
· Cine nu se bucură de propria singurătate  e mereu

în compania altora.
· Motivele care pe unii îi fac fericiţi pe alţii îi

îngrijorează.
· Nu ne gândim la sănătate ca la un motiv de

fericire, ci la boală ca la unul de nefericire.
· Cine e convins că a existat înainte de naştere e

convins că va exista şi după moarte.
· În faţa unei situaţii imaginare nu reacţionm ca-n

faţa uneia reale.
· Înţeleptul nu-şi sacrifică   prezentul de dragul

viitorului.
· Pentru că existenţa Sa nu e legată de a noastră,

Dumenzeu nu  cere să ne sacrificăm în numele
Lui.

· Dacă consideri că te-ai sacrificat în numele
copiilor nu le-o reproşa, căci ei nu ţi-au cerut s-
o faci.

· Nefericirea creează spaţii de nefericire.
· Speranţa care nu ajunge certitudine se

transformă-n otravă.
· Când ai pierdut bătălia nu te  întoarci acasă

glorios.
· Când eşti tu însuţi şi moartea va fi ea  însăşi.
· Cine doreşte să fie el însuşi nu-şi   trădează

existenţa în favoarea societăţii.
· Când ţi-ai sacrificat viaţa de dragul societăţii să

nu-ţi face iluzii că societatea îţi va fi
recunoscătoare.

VASILE GROZAV
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Jurnale. Memorii. Amintiri

Se apropia ziua cea mare a Unirii. Acţiunile
românilor de peste veac urma să-şi culeagă roadele
în ziua cea dintâi a lunii decembrie a anului 1918 la
Alba Iulia, în capitala naţiunii române.

Crearea consiliilor naţionale române şi a
gărzilor naţionale în toate aşezările româneşti în anul
1918 au dat putinţă de preluare - nu fără împotriviri
şi necazuri, încât „pe drumul spre Broşteni erau numai
hârtii din primărie, după alungarea notarului”, zice
Nicolae Şchiau din Păuca, martor al evenimentelor
şi participant la unirea din 1918 - a administraţiei de
la regimul austro-ungar, de pregătire şi organizare a
Marii Adunări Naţionale pentru exprimarea

Garda naţională din Cistei de sub comanda
ofiţerului Petre Marcu a somat şi a alungat trupele
maghiare din gara Teiuş la 1 Decembrie 1918, iar
plutonul de voluntari din Dumbrava de sub comanda
lui Florian Medrea asigură ordinea şi paza la Alba
Iulia pe timpul manifestărilor Unirii. La Mihalţ,
sătenii au ras de pe faţa pământului curtea grofului…
din spirit de umanitate au fost păstrate doar casele în
care au locuit oamenii grofului. Şi tot ei au apărat
podul de peste Mureş „pe care autorităţile maghiare
au încercat să-l arunce în aer”.52 Şt. Roşian raportează
că în 7 şi 8 noiembrie dimineaţa a fost devastată
pădurea Salauţi. Vor estima lemnele şi le vor plăti şi
un vagon de bucate au recvirat. Vor restitui. S-a
format Sfat şi Gardă la Armeni. Un călăreţ anunţă că
jandarmii care au fost împuşcat trei oameni sunt în
sat.53 „În Cergău Mare şi Mic sunt frecări şi neplăceri,
ba în Cergău Mare e chiar anarhie” se constata la 8
noiembrie 1918 de către căpitanul Virgil Pop, iar la
Păuca în prima jumătate a lunii noiembrie au avut
loc mişcări: „se ordonează CNR din Păuca ca
lucrurile răpite de la moşia lui Solomon Samm să fie
restituite, precum şi bucatele pentru alimentarea
servitorimii”.54 Şi tot aşa, la Mihalţ, după crearea
CNR în 7 noiembrie 1918 în frunte cu preotul greco-
catolic Aron Victor, a doua zi, 8 noiembrie, „o parte
a mihălţenilor a luat parte la jaful unui tren cu arme
şi a Depozitului din gara Coşlar, de unde s-au întors
cu îmbrăcăminte, alimente, arme şi muniţie necesare
gărzii naţionale din sat. Cu acest prilej este ucis Ion
Usca lui Vâsilica… Privitor la modul cum s-au
împărţit bunurile curţilor, trebuie spus că, în general,

SUB FALDURI TRICOLORE SPRE CAPITALA
MARII UNIRI

s-a ţinut cont de cei mai nevoiaşi, văduve, orfani de
război, invalizi, dar au fost şi excepţii când o familie
a luat noaptea din grajduri toţi boii de jug cu care a
dispărut şi a vândut cu banii respectivi cumpărând
pământ mult la Reforma din 1921”.55 La Roşia de
Secaş arendaşul Laszlo scapă cu fuga din calea
sătenilor revoltaţi, curtea şi grajdurile fiindu-i
devastate şi jefuite total. Trei zile a ţinut revolta până
când liniştea s-a aşezat din nou peste sat.

Participanţii din Cut au alcătuit o gardă
naţională, plecând cu căruţele sub faldurile steagului
tricolor înspre Alba Iulia în portul lor specific (cu
sumane albe, sure şi cojoace după cum erau tineri,
maturi ori vârstnici). Acelaşi drum îl iau şi cei 50 de
săteni din Ohaba, având în frunte pe Silviu Dragomir,
viitorul istoric, ales secretar al adunării.

Din Dumbrava, o coloană formată din aproape
toţi cetăţenii satului, îmbrăcaţi de sărbătoare porneşte
din faţa şcolii cu drapele tricolor ţesute de femei din

sat. Şi tot în sat ţesut, de Lina lui Cioica, drapelul
tricolor sub care se încolonează cei din Henig.

Din aşezările de pe Secaş curge într-un
entuziasm de nedescris mulţimea venind dinspre Sibiu
şi însoţindu-se cu locuitorii din Apoldu Mic, din
Miercurea Sibiului, Cunţa şi din Sebeş. Pe jos sau
cu căruţa soseau săteni din Şoroştini, Broşteni şi
Roşia, Ohaba şi Drâmbar. Astfel, din Cergău Mare

Familia istoricului Silviu Dragomir
(poză din muzeu, Ohaba)



99

au pornit 120 de locuitori în frunte cu preotul greco-
catolic Ioan Popa, din Cergău Mic 15-30 locuitori în
frunte cu preotul greco-catolic Vasile Moldovan. Din
Daia Română o porniseră 600 de persoane, din Doştat
200, din Roşia de Secaş 100 de locuitori având în
frunte pe Valeriu Lupescu şi pe Valer Bogdan (Jinaru)
iar din Vingard 40-50 de locuitori în frunte cu Nicolae
Ciugudean.56 Vin după ce acasă făcuseră ordine, cei
ce i-au umilit de atâta vreme fiind siliţi să-şi
părăsească averile strânse în chip necinstit aşa cum
o făcuse arendaşul din Roşia o face şi groful din Daia
şi cel din Obreja, Păuca, şi toţi cei străini, cuibăriţi
prin satele româneşti.57

Gărzile naţionale îşi fac datoria păzind cu
sfinţenie gările şi podurile, punctele importante de
trecere, astfel ca oamenii să ajungă la măreaţa
sărbătoare fără incidente. Aşa, de pildă, Nicolae
Purcar din Vingard a avut sarcina de a păzi poarta
mare a Cetăţii în ziua Congresului Naţional. Au ajuns
şi au intrat în siguranţă în Alba Iulia „întreg poporul,
de la rob până la purtătorul stemei stăpâniţi de aceleaşi
sentimente, de aceleaşi gânduri, de acelaşi îndemn,
de aceeaşi voinţă. A intrat sfânta unitate naţională” -
nota ziarul „Telegraful român” din Sibiu la 23
noiembrie/6 decembrie 1918, vorbind despre „Ziua
Învierii obştei româneşti - proclamarea României
Mari”.

Incidentele nu s-au stins încă în totalitate. Aşa,
în 16 decembrie gărzile naţionale maghiare din Aiud
au venit să reocupe podul de peste Mureş de la Mihalţ.
Alarmaţi, luptătorii gărzii, organizaţi în trei formaţii
(cu atac central, dinspre nord şi dinspre sud) au reuşit
să-l respingă, făcându-i să se retragă în derută spre
capul podului dinspre apus. Cu ajutoare venite mai
târziu dinspre Blaj (militari ai unităţii conduse de
generalul Nicolescu) podul trece în paza românilor,
astfel că în 18 decembrie, la ora 9,30, prima garnitură
cu armata română a intrat în gara Teiuş (peste pod
dinspre Blaj).

Evenimentele încep totuşi să se aşeze. Se
desfiinţează gărzile naţionale, paza şi ordinea în
comune fiind preluate de jandarmerie, constituită prin
ordinul Consiliului Dirigent, secţia Siguranţei Publice
din Sibiu. Gardiştii predau astfel armele şi muniţia
postului de jandarmi. La rândul lor, Consiliile Locale
se desfiinţează şi ele în 1919 cu obligaţia de a depune
la notariate şi primării actele ce le-au încheiat ca şi
sumele cheltuite pe perioada când au condus comuna.

„Iată cum descrie Rafila Băluţă, născută în
Ghirbom cu numele Ghenescu, la data de 13 aprilie
1900, participantă la Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia, în neaoşul grai românesc din zonă,
plecarea delegaţiei Ghirbomului spre Alba Iulia: Am
pornit din sat cu noaptea-n cap ca să ajunjem odată
cu crăpatul zâlei, la Bălgrad. Aveam cu noi multe

lămpaşe. Unu o zâs că-i ca la Învierea Domnului.
În fruntea noastă se afla popa cu patrafirul pe chept,
după aia dascălu în straie nemţeşti şi între ei
primaru, în costum naţional şi ţundră. Noi, sătenii,
să fi fost la vreo 50, eram îmbrăcaţ în costumele
noaste de dumineca. Doi bărbaţ care pe drum s-or
mai schimbat, purta o placă mare de scândură pe
care scriaTRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE. Înaintea lor
era unu care avea un par lung şi în vârf un şomoiag
de busuioc, ca sămn al nostru, şi zâcea că dacă ne
cherdem în mulţâme să căutăm sămnu.

Înainte păşau bărbaţii, mulţi cu steaguri
tricolore făcute la iuţală la războiu de ţăsut şi după
ei noi muierile. Dascălu mi-o spus: „Tu, Şiro, pentru
că eşti aşa de mândră şi de tinără să mergi sângură
în faţă cu un steag, când ajunjem în cetate”. În urma
noastă veneau două căruţă trasă de cai, cu cei
bătrâni.

Cerul era plin de nori şi era frig, dar nu ninjea
şi nu era jer şi aşa a rămas pănă cătră sară când
ne-am întors

La ajunjerea în sat ne-a aşteptat, într-o şură
mare o droaie de oameni. Ne întreceam în a le povesti
cum o fost, ce-am văzut, ce-am trăit. Cu toate că am
fost toţ laolaltă, fiecare avea alceva şi altfel de
povestit. Ne-o prins miezul nopţii şi nu ne mai
încumetam să merjem pe la casele noastre de acolo
din şura care de atunci a devenit locul de întâlnire,
dumineca, la joc. Nu mai sâmţam osteneala, aşa cum
nici acum, la mai bine de 96 de ani ai mei,n-o sâmt
stând de vorbă cu voi, puţânii mei copii care aţ mai
rămas în viaţă” (Vasile Ursu, Ghirbom. File de
istorie, Editura Altip, Alba Iulia, 2017, pag. 78-79)

IOAN POPA
(Fragment din vol Ţara Secaşelor

în curs de apariţie)

Şi cu crucea ta păzeşte
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Fiindcă îl chema Marian, noi, copiii,
am adoptat apelativul adus de el din familie:
Marinel. Când se striga catalogul, doar
atunci am aflat că adevăratul său nume era
Marian, Marian Costea. Văd că memoria
m-a ajutat să găsesc începutul acestei
evocări, actualizîndu-mi începutul
romanului lui Heinrich Mann, Profesorul
Unrat, care suna cam aşa (reproduc din
memorie): Fiindcă se numea Raţ, toată
lumea îi spunea Unrat, ceea ce în traducere
însemna scârnăvie, murdărie, gunoi.

Nu este cazul pe care încerc a-l evoca,
diminutivul adus de Marian din familie, pe

lângă alint, nu aducea nimic altceva.
Pe noi, ceilalţi, ne izbeau preocupările lui, căci voia să devină actor. Era înalt, subţire, cu o voce

bărbătească deja formată, dezinvolt şi activ, mereu în căutare de noutăţi. Mie, colegul lui de bancă,
socotindu-mă cel mai apropiat de el, îmi împărtăşea succesele lui la fete şi ce noutăţi aflase în sexologie,
apoi cum încerca să pună în practică noile achiziţii de informaţie, fie prin şanţurile cetăţii unde locuia şi
unde aveam liceul, fie în întunericul protector al sălii de cinematograf. Eu rămâneam mut de uimire şi
invidios în tăcere.

Apoi, îmi amintesc cum am rămas la fel de muţi de uimire şi aproape înfricoşaţi când el a transformat
spaţiul dintre bănci şi catedră într-o scenă pe care interpreta, cu patetism rugător, scena în care Luceafărul îl
invocă pe Demiurg: ”Redă-mi al nemuririi nimb/ Şi focul din privire,/ Şi pentru toate dă-mi în schimb/ O oră
de iubire”, aruncându-se în genunchi şi rostind în transă versurile eminesciene. Şi tot el ne electriza la întîlnirile
noastre dansante din sala profesorală a liceului, când ne cânta la acordeon cîteva ore...

Ne-am maturizat împreună cu Marian, dar noi eram pe urmele lui.
Să vedeţi cum lucrurile se leagă, în viaţă. Nicolae Florescu, redactorul-şef al Jurnalului literar, în

drumurile lui de documentare la Biblioteca română din Freiburg şi la Paris, poposea la München,
trecând pe la Pavel Chihaia şi pe la mine. Discutând despre revistă, s-a născut ideea de a face eu cronica
literară, pe care am şi început să o trimit ritmic, prin e-mail. Dl. Florescu era foarte mulţumit, mi-a spus
că a avut şi are cronicari prompţi, Cornel Regman şi cu mine, de materialele cărora nu-l doare capul că
vor întârzia. El mi-a dat adresa la care să-mi trimit contribuţa la numerele revistei, la cineva care-l ajuta
la făcutul ei. Numele acestuia era acelaşi cu numele fostului meu coleg. Interesându-mă mai îndeaproape,
am aflat că era chiar fiul lui. Şi astfel, am intrat în contact, după ce am revenit în ţară.

Acum, după atîţia ani de cînd nu ne mai văzusem, mi-a povestit că, într-adevăr, dăduse admitere
la teatru, dar că s-a prezentat, alături de odrasle ale celor protejaţi de regimul comunist, fără nici un
aranjament de culise şi, prin urmare, a fost respins. A dat apoi admitere la filologie, unde a intrat.

Multe ne-am putut aminti din vremea când am fost colegi la liceul din Alba-Iulia, multe au rămas
pentru viitoarele noastre întâlniri, care se vor petrece tot între Cluj şi Ploieşti, locurile noastre de
domiciliu. Cum şi când vor fi ele, oare?

Miraculoasa întâlnire cu fostul meu coleg mi-a actualizat, iarăşi, în memorie ceea ce scrisese
Curzio Malaparte (în romul său antirăzboinic Pielea) despre Roma: “La Roma, minunile sunt lucrul cel
mai obişnuit din lume”, fiindcă incredibilul fantasticului este dezis de prezenţa palpabilă a straniului;
sunt minunile vieţii, căci miraculosul, convieţuind firesc cu viaţa de zi cu zi, nu este altceva decît o stare
de spirit.

TITU POPESCU

MARIAN
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Opinii. Pãreri. Atitudini

Istoria românilor este foarte lungă, de
peste 2000 de ani şi începe cu vitejii daco-
geţi strâns uniţi în Regatul marilor regi
Burebista şi Decebal, continuă cu cotropirea
Daciei de romanii conduşi de Traian şi
formarea poporului român din populaţia
autohtonă dacică şi un puternic altoi roman.
Deşi după Retragerea Aureliană din 271 e.n.
au trecut peste noi, românii, peste 115 năvăliri
nimicitoare ale Asiei sălbatice, noi am
supravieţuit pe acest pământ şi, asemenea
Păsării Phoenix care în împrejurări vitrege
se sinucide, noi, românii, nu ne-am sinucis,
ci ne-am retras în pădurile Carpaţilor, iar în

NAŢIUNEA ŞI NAŢIONALISMUL ÎN PRAG DE
CENTENAR

condiţii favorabile, tot ca pasărea Phoenix,
am renăscut în cele trei Principate româneşti:
Ţara Românească - fondată în 1330, Moldova
- fondată în 1343 şi Transilvania, Ardealul
nostru drag, principat independent de marile
puteri europene din acea vreme.

De atunci au trecut multe secole şi am
supravieţuit în această mare slavă, în această
insulă de latinitate. Cu toate că invadatorii
neamului românesc în Transilvania au
colonizat pe saşi, secui şi şvabi, exact în
centrul teritoriului românesc, pentru a rupe
românii extracarpatici de cei intracarpatici,
nu s-a reuşit acest lucru. Cu toate că cele trei
ţări româneşti, asemănate de mine cu trei
brazi tineri, erau înconjurate de marile
imperii: austro-ungar, turc şi rus, românii au
supravieţuit şi au trăit pe teritoriul regilor
Burebista şi Decebal. Cu toate că aceste trei
imperii pe care eu le-am asemuit cu trei brazi
uriaşi cu coroana până la cer ce luau lumina
dătătoare de viaţă a soarelui şi cu ajutorul
rădăcinilor hrăpăreţe sugeau seva pământului
românesc, după ce cei trei brazi uriaşi s-au
uscat, cei trei brazi tineri au trecut prin
momentul Unirii Principatelor din 1859, sub
un singur domnitor, Alexandru Ioan Cuza, au
trecut prin cucerirea Independenţei de stat în
1877 cu victoriile extraordinare de la Vidin
şi Smârdan şi au culminat cu înfiinţarea
Statului Naţional Unitar Român la 1
Decembrie 1918. ”Fără patrie nu se poate
închipui că există o naţiune şi fără naţiune
patria este numai un cuvând deşart”, spunea
marele istoric Nicolae Iorga.

Această istorie minunată a românilor o
putem asemui cu jocul nostru naţional numit
Hora care este inimitabil, întrucât dansatorii
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obosiţi sunt înlocuiţi de alţii proaspeţi care
continuă acest ritm extraordinar. Aceşti
dansatori au fost în primul rând reprezentanţii
Şcolii Ardelene de la Blaj, paşoptiştii din cele
trei principate române, eroii şi martirii
neamului şi, în primul rând, studenţimea
românească care studia la Paris şi Berlin, ce
la acea vreme a fost seismograful cel mai
sensibil ce anticipa Marea Unire de la 1
Decembrie 1918. Tineretul universitar român
de atunci s-a implicat activ în marele
eveniment şi, începând cu 1871, la
Mănăstirea Putna din dulcea Bucovină, când
aceasta era sub ocupaţia habsburgică, Iacob
Negruzzi, Mihai Eminescu, Ioan Slavici şi
Ciprian Porumbescu au organizat primul
congres studenţesc în favoarea Marii Uniri
care va veni, Eminescu recitând poezia “De
la Nistru pân’ la Tisa” şi Ciprian Porumbescu
cântând cu vioara lui Hora românească,
prefaţând  astfel Marea Horă a Unirii din
1918.

Mă întreb unde sunt studenţii României
astăzi, în 2018, în ajunul Centenarului, când
cei ce folosesc cuvântul naţiune riscă să fie
calificaţi drept retrograzi, iar cei ce îndrăznesc
să folosească cuvântul naţionalism sunt
consideraţi duşmanii UE. Profesorul Simion
Mehedinţi spunea: ”Adevărata renaştere a
unui popor începe cu tinerimea sa, iar
adevărata decadenţă tot de acolo începe”.

 Acum, în prag de centenar 2018, se
pune întrebarea: mai este posibilă unitatea
românilor, fiindcă, după cum vedeţi, suntem
mai dezbinaţi ca niciodată, iar în 10 august
2018 s-a văzut marea dezbinare între diaspora
şi românii din interiorul ţării. Din păcate, cei

răi şi proşti distrug România, o distrug prin
concesionarea bogăţiilor naturale, o distrug
prin vânzarea mijloacelor de producţie unor
holding-uri internaţionale la un preţ de nimic,
o distrug prin distrugerea încrederii în
instituţiile statului şi, în primul rând, în
Jandarmeria naţională, în armată, în SRI, în
guvernul legal ales, în judecătorii şi procurorii
cinstiţi ce sunt băgaţi la închisoare şi unii
chiar mor acolo, fiindcă se pun împotriva
”sistemului”. Astăzi, în România, abundă
obraznicii fără ruşine, astăzi în România
modestia este luată drept slăbiciune, astăzi,
în România, Câmpia Libertăţii (corect
Câmpul Libertăţii) este la Alba Iulia, astăzi,
în România, tăcerea tineretului este un adevăr
incomod, astăzi, în România, dacă declari că
esti naţionalist rişti să fii catalogat drept
retrograd, ultranaţionalist, comunist, legionar
şi mai ştiu eu cum. Astăzi, în România, nu
mai există unitate între naţiune şi pământ, aşa
ca pe vremuri, când ele mergeau mână în
mână. Tineri români, nu vă vindeţi pământul
părinţilor şi bunicilor pe un preţ de nimic,
fiindcă  pământul românesc este vatra şi
soarta poporului nostru!

Vă mai pun încă o dată întrebarea: mai
este posibilă unitatea românilor în acest prag
de Centenar? Întrebaţi-vă inima, acolo este
iubirea de ţară, întrebaţi-vă mintea, acolo
trebuie să fie eroii şi martirii neamului
românesc, întrebaţi-vă sufletul, acolo trebuie
să fie Maica Românie. Dumnezeu să ne ajute
să fim uniţi în prag de Centenar!

DR. MIRCEA FRENŢIU
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Meridiane lirice

El poeta a su amada

Amada, en esta noche tú te has crucificado
sobre los dos maderos curvados de mi beso;
y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado,
y que hay un viernes santo más dulce

que ese beso.

En esta noche clara que tanto me has mirado,
la Muerte ha estado alegre y ha cantado

en su hueso.
En esta noche de setiembre se ha oficiado
mi segunda caída y el más humano beso.

Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos;
se irá secando a pausas nuestra

excelsa amargura;
y habrán tocado a sombra nuestros

labios difuntos.

Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos;
ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura
los dos nos dormiremos, como dos hermanitos.

RALUCA DETEŞAN - traducere din CESAR VALLEJO

Poetul către iubita sa

Iubito, în astă noapte te-ai crucificat
Pe cele două ramuri arcuite ale sărutului meu;
Şi suferinţa ta mi-a şoptit că Iisus a plâns,
Şi că există o Vineri sfântă, mai dulce

ca acel sărut.

În astă noapte limpede, în care-atât de mult
m-ai privit,

Moartea a fost voioasă, iar fiinţa ei a cântat.
În astă noapte de septembrie s-a înfâptuit
A doua mea cădere şi cel mai uman sărut.

Iubito, vom sfârşi împreună, atât de aproape
unul de celălalt;

Va pieri puţin câte puţin imensa noastră amărăciune;
Şi ne vor fi atins, precum o iluzie,

defunctele noastre buze.

Şi nu vor mai exista reproşuri în
ochii tăi binecuvântaţi;

Nu te voi mai răni. Şi într-un singur mormânt,
Ne vom odihni împreună, ca doi frăţiori.
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VIAŢA

Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi s-a
născut la Recanati, în Italia, ca fiu al contelui Monaldo şi al Adelaidei Antici,la
29 iunie 1798.

Primii săi învaţători au fost ex iezuitul Giuseppe Torres şi preotul
Sebastiano Sanchini, dar adevăratul său învăţător a fost copioasa şi buna
bibliotecă pe care o adunase tatăl său, iubitor al studiilor temeinice. De la
acele cărţi pe care tânărul Leopardi le-a studiat cu asiduitate şi-a şubrezit
sănătatea, căci a rămas gârbovit şi bolnăvicios până la moarte, dar a ajuns la o
erudiţie cu adevărat prodigioasă pentru vârsta sa.

A început să scrie încă de timpuriu, dar scrierile primei adolescenţe au
fost repudiate de el.

După scrierile ,,Cânturi” , ,,Prima dragoste” este compusă pentru frumoasa contesă Geltrude Cassi,
pe la sfârşitul lui 1817.Fragmentul cu care începe ,,Sting raza de lumină” formează apoi primul dintre
,,Cânturi” şi a fost extras dintr-un cântec tineresc al primului an de creaţie. Între timp, devine foarte bun
prieten, prin corespondenţă, cu Pietro Giordani (scriitor italian 1774-1848) care i-a admirat cânturile sale
,,Italiei” şi ,,Asupra mormântului lui Dante”(1818) şi care îi dă sfaturi tânărului poet şi pe care îl va vizita ,la
sfârşitul anului.

Din acelaşi timp este şi dragostea lui Leopardi pentru o tânără umilă, Teresa Fattorini, care moare în
acelaşi an. Mai târziu, el a personificat în ea iluziile pierdute ale tinereţii şi a cântat-o cu numele de Silvia şi
de Nerina, sau, poate, Nerina să fi fost o fată din popor iubită de el şi repede pierdută, Maria Belardinelli.

Obosit de viaţa din Recanati, între un tată bun, dar slab şi fricos din cauza liberalismului fiului său, şi
o mamă severă, autoritară, avară, el a încercat în iulie 1819 să fugă, dar a fost descoperit. Şi totuşi, în
noiembrie 1822 i s-a permis să meargă la Roma. Dar şi aceasta a însemnat tot o deziluzie căci, oriunde
mersese, purtase cu sine un duşman de moarte: durerea sa. În mai 1823 s-a întors la Recanati, unde a stat
încă doi ani, şi de unde a trebuit să plece la Milano şi apoi la Bologna. Aici a rămas până la sfârşitul lui
noiembrie 1826,susţinut material de editorul milanez Stella pentru care a întocmit o excelentă ,,Crestomaţie”
şi a comentat ,,Rimele” lui Petrarca. Întors acasă, la scurt timp a plecat la Bologna, de unde, în iunie 1827 s-
a dus la Florenţa; aici a cunoscut literaţi ai ,,Gabinetto Vieusseux”(societate ştiinţifico-literară, fondată la
Florenţa în 1819 de către Giovan Pietro Vieusseux, bancher, negustor şi editor protestant, de origine genoveză).
În această societate, i-a întâlnit, printre alţii, pe Giordani Pietro (1774-1848), Manzoni Alessandro Francesco
Tommaso (1785-1873), Capponi Gino (1792-1876). A petrecut iarna la Pisa, unde, după mult timp inima i
s-a reaprins  de speranţă şi sufletul de cântec(din această perioadă datează oda-cântec ,,Silviei”).

În primăvara lui 1828, s-a întors pentru ultima oară la Recanati, unde a compus unele dintre cele mai
frumoase cânturi ale sale: ,,Amintiri” şi marile idile ,,Sâmbăta satului” şi ,,Linişte după furtună”. În primăvara
lui 1830, a plecat pentru totdeauna din Recanati.

La Florenţa, unde, în final, tatăl i-a venit în ajutor cu o pensie de 12 scuzi pe lună, s-a îndrăgostit de
frumoasa Fanny Targioni Tozzetti ,care l-a batjocorit cumplit şi astfel şi-a pierdut şi ultima iluzie; dar  pentru
ea, el scrisese ,,Dragoste şi moarte”, ,,Gând dominant”. După deziluzie, închide durerosul episod cu nobila
efuziune din ,,Aspasia”.

Devenit prieten al lui Antonio Ranieri(scriitor italian 1806-1888) care apoi a scris despre această
prietenie o carte celebră de memorii, s-a stabilit cu el la Napoli, unde a ajuns în octombrie 1833.Pentru a fugi
de holera care se năpustise asupra oraşului, s-a refugiat în vara anului 1836 într-o vilă, în apropierea Vezuviului,
şi aici a compus ,,Grozama”(,,La ginestra”).

Un an după, s-a întors în locuinţa napoletană din Capodimonte, şi în 14 iunie 1837, a murit, la 39 de
ani.

GIACOMO LEOPARDI
(1798-1837)
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OPERA

Poeziile pe care el le-a aprobat sunt cele care au fost cuprinse în volumul ,,Cânturi” compuse între
1816 şi 1836. Epicii satirice şi politice îi aparţine poemul ,,Cronicile Batracamiomachiei” (întâmplări transpuse
din bătălia şoarecilor cu broaştele) care, dincolo de alegoria fabulei şi a epicei bătălii, lasă să se întrevadă
lupta dintre liberalii italieni şi austrieci, bătălie care se manifesta în timpul său, poem în care sunt satirizaţi
italienii contemporani lui şi opresorii lor.

În proză, a compus volumul ,,Mici opere morale”, a lăsat un copios ,,Epistolar”, cel mai frumos -fără
dubiu- din literatura italiană, o adevărată ,,istorie a unui suflet”, şi volumul ,,Însemnări”, culegere de întâlniri
şi de gânduri, de memorii”, publicat nu după mulţi ani, în şapte de ,,Gânduri despre diverse filosofii şi
despre frumoasa literatură”.

Deja Ranieri publicase o culegere de ,,Gânduri”; se adaugă şi traducerile, printre care aceea a
,,Manualului epitetului” şi comentariul, deja amintit, al ,,Rimelor” lui Petrarca.

Leopardi a fost definit drept clasic, dar şi romantic. Totuşi pentru înclinarea sa şi pentru natura studiilor
sale, el a fost, teoretic, mai apropiat romantismului. Stilul său în poezie ca şi în proză posedă euritmia şi
transparenţa cristalină a clasicilor, şi în special a grecilor, dar a fost romantic prin sentiment, prin durerea sa
pentru subiectivismul său, pentru dezolanta sa melancolie. Şi este considerabil a se remarca cum el, atât de
saturat de studii clasice, repudiase mitologia şi alte descoperiri ale clasiciştilor, şi cântase propria trăire
dispreţuitor să imite şi dornic mai ales să-şi exprime cu miraculoasă puritate revoltele, pasiunile, tristeţile,
deziluziile sufletului său.  Atunci când introduce ca protagonişti ai unui cânt pe Bruto (,,Bruto cel Mic”) sau
Safo (,,Ultimul cânt al lui Safo”), adevăratul actor este, de fiecare dată, el însuşi; prin glasul lui Safo sau a lui
Bruto, el semnifică propria pasiune disperată.

În poeziile sale, el reflectă fidel nefericirile sale. Cu sănătatea şubrezită, diform ca aspect, neînţeles de
tată, neiubit de mamă, el nu a cunoscut niciodată ceea ce au fost dorinţele sale cele mai arzătoare: tinereţea
şi dragostea.

Referitor la patrie, el a iubit-o şi i-a cântat relele şi măreţia; dar ea era sclavă.
Astfel a trăit maturizându-se în sine acel semeţ pesimism care l-a condus spre negarea fericirii şi a

vieţii. Pesimismul era răul secolului, dar melancolia sa, neliniştea sa, durerea au crescut fără măsură, astfel
încât au devenit durere în toate şi în tot; durerea omenească, cum remarcă Carducci, devine la el durere
universală.

Primelor cânturi, şi celor două cântece patriotice deja amintite, le urmează în 1819 ,,Idile”, în care este
inclusă cea mai scurtă şi mai sugestivă dintre toate, ,,Infinitul”: puţine versuri, o lume. După acest intermezzo
începe cu cântul ,,Îngerului Niciodată” (1820) seria marilor cânturi şi reapare poetul cetăţean.

Mai târziu, după o lungă perioadă de tăcere, apar două dintre capodoperele sale: ,,Silviei” (1828) şi
,,Amintiri” (1829), cărora le urmează în ultima zăbavă la Recanati, marile idile: ,,Liniştea după furtună” şi
,,Sâmbăta satului”. Apoi, la Florenţa, poeziile ultimei iluzii şi a ultimei înşelări; şi, la Neapole, cu
,,Grozama”(,,La ginestra„), cântul care ar părea să fie cel mai disperat, şi care este totuşi un imn închinat
solidarităţii umane în faţa duşmanului indiferent şi implacabil, natura.

,,Micile opere morale” corespund, în proză, ,,Cânturilor”. Pesimismul autorului explicit într-o formă
severă şi logică, dar  nu lipsită de poezie şi graţie, cu o bogată varietate şi fertilitate de invenţie. Nu sunt
discuţii plictisitoare; materia şi sufletul devin vii sub pana magică; uneori, ca în ,,Elogiul păsărilor”, găsim
adevărata şi propria poezie căreia nu-i lipseşte ritmul versului; câteodată, ca în ,,Dialogul modei şi al morţii”
sau în ,,Vânzătorul de almanahuri”, pesimismul se învăluie într-o uşoară ironie.

Cât despre stil, el vine de la greci, maeştri ai eleganţei. Proza sa, deşi fiind clasică, nu are nicio
dichiseală nici de retorică şi este printre cele mai frumoase ale literaturii italiene.

În epitaful care i-a fost gravat pe mormântul marelui nefericit, potrivite sunt cuvintele lui Giordani:
,,SCRIITOR DE FILOSOFIE SI DE POEZIE FOARTE ÎNALTĂ

DE COMPARAT DOAR CU GRECII “

                                               (Numărul următor va cuprinde traduceri din poezia marelui poet)
LUCIA PILŢU
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In memoriam: Aurel Sasu
Născut în 21 iulie 1943 la Oarda de Sus, fiul

lui Clement şi al Elenei (n. Munteanu). Şcoala
primară şi gimnaziul în satul natal şi Liceul „Horea,
Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia (1957-1961).

În 1960, pentru intonarea unor cântece
patriotice în incinta şcolii („Deşteaptă-te române”,
„Marşul batalioanelor române”), interzise în acei ani,
a fost exmatriculat, interogat şi anchetat, apoi
prelucrat în adunări publice şi prezentat (împreună
cu părinţii) drept un caz primejdios de deviere
ideologică.

Împiedicat să se înscrie la concurs pentru
admiterea în învăţământul superior, cere să fie înrolat
spre a-şi satisface serviciul militar. După un an de
armată se prezintă la concurs şi e admis la Facultatea
de Filologie din Cluj pe care o frecventează între
anii 1963-1968, licenţiat în acel an. Din 1968 este
încadrat la Institutul „Sextil Puşcariu” al Academiei
Române, secţia de istorie literară, unde se formează
ca istoric şi critic literar în spiritul şcolii clujene, cu
interes concomitent pentru judecata de valoare şi

analiză filologică. Debutează în „Tribuna” (1968), colaborează la „Echinox” seria 1971-1974, apoi la
principalele reviste din ţară cu studii, articole şi cronici pe teme de literatură română modernă şi
contemporană. A debutat editorial cu volumul de eseuri „Progresii” (1972), după ce a colaborat la
volumul colectiv: „Probleme de literatură comparată şi sociologie literară” (1970). în 1974 a obţinut
titlul de doctor la Universitatea din Cluj cu teza: „Retorica ficţiunii”, an în care devine membru al
Uniunii Scriitorilor.

Participă la colocvii internaţionale de literatură (Moscova, Varşovia) şi colaborează la volumul
colectiv: „De la Nicolae Filimon la G. Călinescu. Studii de sociologie a romanului românesc” (1982).

În perioada 1981-1982 a fost lector de limba şi civilizaţia românească la University Of Washington
(Seattle, S.U.A.) şi e coautor al bibliografiei critice adnotate „Românii în periodicele germane din
Transilvania” (I-II, 1977-1983). A dedicat două lucrări teoretice problemelor de retorică hermeneutică:
„Retorica literară românească”, 1976 şi „Textul ipotetic”, 1984.

În 1978 publică eseul: „Liviu Rebreanu - Sărbătoarea operei” care dovedeşte buna cunoaştere a
prozatorului de care este pasionat, oprindu-se la esenţele operei practicând o critică a totalităţii, atingând
un vârf jinduit de orice critic modern „Sărbătoarea operei este din acest punct de vedere şi o sărbătoare
a criticului” (Dan Manuca: „Convorbiri literare” nr. 109/1979, p. 12).

Densitatea şi noutatea opiniilor nu înlătură total părerile istorici literare tradiţionale. Eseul lui
Aurel Sasu propune analiza unui Rebreanu văzut de un critic al prezentului.

„În căutarea formei” (1979) criticul se mişcă dezinvolt într-un spaţiu vast cu remarcabila unitate
stilistică, căutând dincolo de forme principiul care generează opera, elanul care a permis ivirea ei pe
lume. Afirmaţiile asupra textului sunt susţinute de argumente aduse de demonstraţia teoretică.

În 1990 a fost bursier Fulbright la Washington D.C., Resident Scholar (1991) la Multicultural
History Society of Ontario (Toronto, Canada) şi Visiting Scholar (1993) la Northrop Treve Center,
Victoria University (Toronto). În 1994 a publicat studiul de psihologie literară „Eul suveran”.
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Cu Mircea Zaciu şi Marian Papahagi a lucrat la coordonarea dicţionarului „Scriitori români”
(1978) şi în aceeaşi echipă la coordonarea „Dicţionarului scriitorilor români” interzis în 1986 şi reluat în
1990 (din care a apărut Vol. I. A-C la Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995) şi ulterior celelalte 3
volume.

După o minuţioasă documentare în biblioteci din nordul Americii a elaborat lucrarea: „Cultura
română în Statele Unite şi Canada” (I-II, 1993 Presa I. Nostalgia Românească II). A iniţiat cu Mariana
Vartic un vast proiect al unei istorii autobiografice, pe genuri, a literaturii române, din care au apărut
„Romanul românesc în interviuri” (I-IV, fiecare volum în două părţi - 1985, 1991) şi „Dramaturgia
românească în interviuri” (I, II, 1995).

Filologul aplicat a îngrijit şi prefaţat ediţii din Agârbiceanu („Meditaţie în septembrie”, 1971;
„Liceeni... odinioară”, 1972; „Povestiri” 1979), E. Lovinescu („Acord final”, 1974), I. Pioaru - Molnar
(„Retorică, adică învăţătură şi întocmirea frumoasei cuvântări”, 1976), I. Heliade Rădulescu („Critica
literară”, 1979). G. Bănea („Muşchetarii în Balcani”, 1982); Mircea Gesticone („Războiul micului
Tristan”, Vest, 1983, în colaborare cu Sabin Vlad), E. Cioran („Revelaţiile durerii”, 1990, în colaborare
cu Mariana Vartic), Eugen Ionescu („Război cu toată lumea”, I-II, 1992, în colaborare cu Mariana
Vartic).

A tradus: „Dubla viziune. Limbaj şi semnificaţie în religie”, de Northrop Frye (1994, în colaborare),
„Boala ca metaforă” şi „Sida şi metaforele ei” de Susan Sontag.

A fost distins cu Diploma de onoare a Ministerului Culturii, a revistei „Manuscriptum” şi a Muzeului
Literaturii Române (1991); Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române pe 1994 pentru „Cultura
română în Statele Unite şi Canada”, I, II; Premiul Salonului de Carte din Cluj şi Oradea în 1995;
Premiul revistei „Flacăra” în 1995; Premiul de excelenţă, Bacău, 1995; Premiul „Opera Magna” al
Uniunii Scriitorilor în 1995; Premiul pentru antologii, dicţionare, ediţii critice al Uniunii scriitorilor, în
2001.

În 2006 a publicat două volume din „Dicţionarul bibliografic al literaturii române”.
A decedat în 28 septembrie 2018.

IRONIM MUNTEAN
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Arte. Corespondenta din America,

Păsările lui Aristofan şi-au mutat cuibul la
St. Ann’s Warehouse, spectaculosul teatru de
avangardă din cartierul artistic Dumbo al new
York-ului. Piesa, în regia lui Nikos Karathanos,
a avut premiera în Athena, în vechiul amfiteatru
din Epidaurus, în 2016. Centrul cultural Onassis
din Atena organizează la New York în colaborare
cu Muzeul de Istorie Naturală un festival inspirat
de piesa lui Aristofan: Birds, care, pe  lângă
această producţie, cuprinde  o gamă largă de
evenimente de artă vizuală, muzică (“Maratonul
păsărilor” al lui Messiaen), expoziţii, discuţii, film
(“Păsările” lui Hitchcock), desen animat, (The
King and the Mockingbird – Paul Grimault) şi
alte manifestări culturale pe aceeaşi temă.

Scenografia e simplă şi schematică; o mică
oază de vegetaţie cu doi copaci ridicată pe un
postament - ce aduce cu reproducerile „naturale”
pe care le găseşti la tot pasul la intrarea
opulentelor edificii din Las Vegas - ocupă fundalul
scenei. Doi prieteni Pithetareus (interpretat de
regizorul însuşi) şi Euelpides ( nume cu
semnificaţii alegorice: Vorbă Dulce şi Speranţă)
rătăcesc în căutarea lui Epops (fostul rege al
Traciei aflat în exil, Tereus care, dezamăgit cu
condiţia sa umană, s-a transformat într-o pupăză
şi trăieşte laolaltă cu păsările). Ei sunt asistaţi de
două călăuze  (cioara şi gaiţa) – două vahane (ce
definesc condiţia lor, în devenire, de zei în
împărăţia păsărilor) - care-i conduc pe tărâmul
lui Tereus. Trochilus, servitorul lui Tereus,
transformat la rându-i într-o ciocănitoare, pentru

Ecouri bahice din Cetatea Cucului din nori

a continua să-l servească pe stăpânul său, îşi face
apariţia pe o cracă din mica oază. Trochilus este
magistral interpretat de Michalis Sarantis, ce se
remarcă print r-o fizicalitate excesivă: se
balansează dezarticulat într-o coregrafie şi o
succesiune de grimase ce trimit mai degrabă la o
maimuţă; doar mişcările excesive şi  rapide din
gât  sugerează activitatea furibundă a
ciocănitoarei.  Epops (Christos Loulis) este
deranjat din somn după o masă copioasă
procurată de sclavul său. Dezamăgiţi de situaţia
taxelor ridicate din Atena şi nesăbuinţa zeilor, cei
doi prieteni ar dori să afle de la Tereus dacă a
întâlnit în zborul lui un oraş unde să domnească
iubirea, pacea şi liniştea. Tereus mărturiseşte că
nu a întâlnit un astfel de  oraş. Pentru că utopiile
nu există, dar se construiesc, Pithetareus îi
propune lui Tereus mobilizarea păsărilor pentru
a guverna lumea în locul zeilor prin construirea
unui oraş în cer. Oamenii vor aduce sacrificii
păsărilor de-acum încolo,  iar zeilor li se va lua
puterea, de care fac abuz, prin înfometare: jertfele
şi miasmele sacrificiale nu vor mai ajunge la ei.
Fortăreaţa din cer înconjurată de un zid de apărare
se numeşte: “Cetatea Cucului din nori”.  Corul
antic, păsăresc (parabasis) ocupă partea dreaptă
a scenei şi e format din câteva instrumente şi
solişti desprinşi dintre actorii ce preiau pe rând
microfonul. Muzica originală creată de Angelos
Triantafyllou însoţeşte această reprezentaţie,
alternând acorduri minimalisto-liturgice ce trimit
la Arvo Pärt, cu ritmuri de sarabandă sau stridenţe
vocale interpretate de privighetoare, soţia lui
Epops  (Vasiliki Driva).

  Karathanos nu urmăreşte estetica teatrului
antic, actorii-păsări nu poartă măşţi, nici straie
păsăreşti, ei nu se deosebesc de oameni. Alegoria
e subţire, atât că actorii vorbesc uneori în
onomatopee, împrumutând graiul păsărilor, în
spiritul textului - pentru desăvârşirea comicului
de limbaj. În fapt, antropomorfizarea păsărilor
este în consens cu antropomorfismul zeilor.
Miturile Greciei antice nu propun neapărat eroi
şi fapte exemplare, ci vorbesc mai mult despre
slăbiciunile umane. Zeităţile-păsări ce aparţin
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religiilor primitive (remarcabile la egipteni,
japonezi - tengu,… ) conferă expunerii  o
dimensiune în illo tempore, sugerând o posibilă
mitologie aviară anterioară Olimpului. Fauna
păsărească e definită de varietatea cromatică;
femeile poartă rochii estivale într-o cromatică
fauve, bărbaţii – pantaloni scurţi şi cămăşi cu
desene şi culori marine.  Doar Tereus, fiind un
personaj hibrid om –pasăre, are o vestimentaţie
stranie, de camuflaj. În prima scenă, Tereus poartă
o robă neagră, strâmtă cu glugă şi chiloţi albi lăsaţi
pe vine – ce-ar vrea să sugereze procesul de
năpârlire. Se mişcă poticnit, într-o poziţie semi-
erectă şi poartă o cocoaşă, dând semne vădite de
decrepitudine. “Năpârlirea” este prezentată
simbolic ca o renaştere, dând cont de noua
condiţie superioară, conferită de zbor. După ce
şi-a lepădat vechile „pene”, Tereus reapare în
chiloţi, la bustul gol, sub forma unui bărbat tânăr
şi atletic. Cocoaşa de pluş mai stăruie pe spate,
legată cu o centură, dar pentru scurt timp.
Năpârlirea femeilor e sugerată de dezgolirea
sânilor. O singură „pasăre” nu poartă veşminte
umane, ci etalează un penaj fabulos. Definită de
Trochilus drept o pasăre de mlaştini (flamingo),
este o apariţie  exotică şi stranie ce aminteşte de
tablourile lui Douanier Rousseau. Îşi târâie cu
greu după ea penajul abundent şi psihedelic, cu
încetinitorul şi este complet mută: o adevărată
„rara avis” între oamenii-păsări!

Procesiunea păsărilor invocate de Tereus
pentru a le propune îndrăzneţul proiect al

lui Pithetareus e un carnaval al văzduhului,
un târg de curiozităţi, în care diversitatea şi
grotescul se îngemănează: un drag queen  cu
ochelari negri sclipicioşi poartă în braţe şi se
iubeşte cu o pitică.  Păsările intră în scenă
purtându-şi fiecare copacul ca pe-o soartă , pe
care-l vor înfige în mica oază de vegetaţie, ce se
va transforma într-o pădure. Un gest ritualic,
preludiu pentru demersul lor viitor de-a pune
temeliile unui cetăţi extraordinare ce le va face
stăpânele lumii. Copacii servesc ca axis mundi,
similari stâlpilor-totemici purtaţi de primitivi ca
să marcheze locul, atunci când întemeiau o nouă
aşezare. Intrarea păsărilor în scenă este
năprasnică; un dans nebun, semi-acrobatic, cu
tentă orgiastică sugerează Bachanalele lui
Dionysos. Karathanos  face în fapt aluzie la nunta
lui Pithetareus cu Basileia din finalul piesei,
inspirată de un rit de primăvară a lui Dionysos.

În acest rit al reînnoirii, Dionysos preia rolul lui
Zeus. Dionysos „născut de două ori”,  jumătate
om ( din muritoarea Semele) se nunteşte cu
Basilinna  (regina mică) şi este numit „rege al
zeilor cosmici”. Dionysos înseamnă ad literam
„Noul Zeus”- rol îndeplinit în scena finală a nunţii
de Pithetareus.  Reacţia feroce a păsărilor, când
Tereus le propune proiectul lui Pithetareus este
reprezentată printr-un  moment coregrafic inedit:
un dans turbat de gherilă, ritmat de grimase şi
gesturi pregnant păsăreşti. Guvernat însă de o
armonie subtilă, interioară, el descrie dispoziţia
sinergică şi univocă a mulţimilor in delir. Dansul
e susţinut muzical şi vocal de ultragiul păsărilor
„vânate”, jumulite” de oameni şi mai apoi obiectul
unor „mâncăruri delicioase”. Cele trei femei cu
rochii strident colorate se transformă în veritabile
erinii cu sânii dezgoliţi, fugărindu-i provocator
pe cei doi intruşi. Aceeaşi mulţime dezlănţuită
apare câteva momente mai târziu, dintr-odată
însufleţită de noile idealuri, îmblânzită orfic de
acorduri muzicale şi „Vorba Dulce”, iscusită a
lui Pithetareus.  Furia dezlănţuită şi credulitatea,
naivitatea vulgului, concentrate de Karathanos
în aceeaşi scenă, suprapunând dihotomic cele
două ipostazieri ale mulţimii peste discursul
elocvent al lui Tereus, constituie o mare sursă de
comic. Dorinţele contradictorii de-a domina
(Tereus – regele exilat, domnind peste păsări,
Pithetareus ce urmăreşte să ia locul lui Zeus) şi
de a se aservi unor fiinţe superioare, de a-şi căuta
noi idoli, proprii naturii umane, se întâlnesc
magistral în această scenă.

Ca de-obicei, animaţi de interese meschine,
oportuniştii sunt primii care abandonează vechea
ordine, iar textul lui Aristofan abundă de astfel
de apariţii. Regizorul nu pare a fi prea interesat
de aspectul etic al acestor episoade, ci mai mult
de conotaţiile lor comice, rezumându-se la
episoadele cu  Cinesias, poetul ditirambic
ridiculizat de Aristofan pentru stilul său retoric
şi emfatic şi Paricid, atras de obiceiurile  unor
păsări care-şi devorează părintele. Convertirea
la noul cult al păsărilor e cât se poate de simplă:
se pun la dispoziţie aripi.  Cinesias susţine că
aripile îl vor ajuta în găsirea inspiraţiei. Urmează
un recitativ – rap  în limba greacă  susţinută de
mesagerul-ciocănitoare (acelaşi actor Michalis
Sarantis) acompaniat de o desăvârşită coregrafie
hip-hop.  Doritor să  intre cât mai repede în
posesia averilor, Paricid soseşte în oraşul dintre
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nori sperând că noua legislaţie păsărească admite
paricidul. Dar, ca întotdeauna, legile  sunt
controversate,  Pithetareus  oferă contra-
exemplul berzei care trebuie să-şi îngrijească
părintele care a învăţat-o să zboare. Intrusul este
îndrumat către alte teritorii unde să-şi consume
energiile “belicoase” în scopuri mai nobile.
Regizorul insistă asupra ideii de oraş deschis
oamenilor, păsărilor, zeilor, de-a valma,  guvernat
de noua lege a iubirii şi a păcii, trecând cu uşurinţă
peste „intruşii” din piesa lui Aristofan.  Toată
lumea e binevenită, inclusiv audienţa. Spectatorii
sunt invitaţi să facă figuraţie pe scenă; tineri,
bătrâni ies dintre rânduri, deranjându-i pe cei mai
leneşi, resemnaţi la condiţia lor umană şi urcă
scările către oraşul din cer. Se înghesuie cu toţi
pe bordul scenei, amestecându-se cu actorii. Aici
sunt primiţi cu bucurie, unii sunt îmbrăţişaţi, alţii
sunt invitaţi la dans, alţii sunt „ciocăniţi” sau
„ciupiţi” de unele păsări mai obraznice. Scena e
dintr-odată foarte puternic luminată, o muzică şi
o atmosferă stranie şi delirantă, ca o întâlnire cu
extratereştrii. Nu apare nici o farfurie zburătoare,
doar un balon alb, uriaş, luminat pe dinăuntru, ce
levitează la frontiera dintre scenă şi sala de
spectacol. Uşurat de povara oamenilor ce-au
plecat să trăiască în „cetatea din nori” - ţinut de
sfoară de Pithetareus -  pământul se balansează
între două ceruri – al vieţii şi al artei – ce pentru
câteva clipe fuzionează.

 Zei, semizei şi oameni o pornesc către
oraşul dintre nori. Prometeu, deghizat într-un
costum de professional, pentru a nu fi recunoscut
de zei, apare neînlănţuit, eliberat de mitul său şi
gata să-şi ofere serviciile păsărilor, înşelându-l
pentru a treia oară pe Zeus, ca atunci când,
odinioară, a intervenit pentru oameni. Îşi exhibă
din când în când ficatul scormonit de vulturi,
pentru a-şi expune ultragiul şi a-şi demonstra
identitatea. Prometheu îl înştiinţează pe
Pithatereus despre „înfometarea zeilor” ce vor
sosi în curând la porţile cetăţii ca să încheie pace.
Tot el, îl sfătuieşte să nu accepte pacea decât când
Zeus îi va preda sceptrul şi i-o va da pe Basileia,
consoarta sa, ca soţie. Scena cu zeiţa Isis, fiica
lui Zeus, care transgresează tărâmul păsărilor sub
forma unei creaturi măiestre cu un penaj într-o
cromatică vie, trenează într-o suită de gaguri şi
formule comice stereotipe. Isis se vrea o apariţie
senzuală, care se scaldă într-o baltă de ciocolată,

după ce i s-a aplicat pe faţă o tartă din acelaşi
produs. Isis se defineşte ca o structură compozită
de flori şi păsări – la limita dintre regnuri. Îşi
etalează formele printre pene, incitându-l pe
bătrânul Pithetareus care o ameninţă cu violul
dacă nu părăseşte “Cetatea Cucului din nori”.
Intră Hercule şi Poseidon, ca mesageri ai zeilor
ca să negocieze pacea.  Îmbrobodit  cu
delicioasele oferte culinare, provenite din nişte
păsări oligarhice, condamnate la moarte
pentru acţiuni subversive, Hercule acceptă
toate condiţiile (spre indignarea lui Poseidon!)
inclusiv cedarea lui Basileia, pentru a nu se
repeta „războiul troian” din cauza unei femei.
Pacea fiind stabilită, zeii sosesc şi ei în cetatea
dintre nori să sărbătorească noua ordine:
Afrodita şi  marele Zeus, însuşi – o apariţie
fabuloasă – un bărbat frumos, desprins direct
de pe vasele greceşti, cu ambele picioare
amputate din genunchi, ce se continuă cu nişte
proteze metalice (de tipul acelor - Blade
Runners- pe care alerga at letul olimpic
Pistorius), ce se aseamănă cu picioarele de cal.
În continuă mişcare şi balans, pentru a-şi ţine
echilibrul, cu părul bogat şi negru, lăsat pe
spate, pare mai degrabă un centaur în suferinţă,
gata, ca şi Chiron, să-şi cedeze dreptul la
nemurire entuziastului Pithetareus. Rolul lui
Zeus este interpretat de Yiannis Sevdikalis (
atletul grec care deţine recordul mondial la
săritura în lungime la paralimpice).

Dincolo de ilustrarea unei satire sociale din
perioada decăderii politice a Atenei în vremea lui
Aristofan, Karathanos urmăreşte o lume
itinerantă, migratoare, în continuu exod. El
extrapolează această idee la universul teatrului
în continuă căutare de forme noi, la teatrul său
experimental şi itinerant ce transcende spaţiul dar
şi timpul atunci când se reiterează în bătrânul
edificiu antic din Epidaurus. Zborul, aripa, –
elemente simbolizate de pasăre – noţiuni
vehiculate de această piesă, sunt instrumente de
elevaţie, de depăşire a condiţiei. După cum
declară însuşi regizorul, locuitorii acestui oraş
trăiesc „cu capul în nori” în cetatea la care
visează, aspiră, unde oameni, zei şi animale sunt
chemaţi să convieţuiască în libertate. Şi, printre
ei, spectatorii sunt invitaţi şi ei să participe la visul
lor de zbor.

 ROXANA PAVNOTESCU
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Muzicã

Introducere
Cântarea religioasă în Transilvania s-a

învăţat în biserică şi şcoli după vechea metodă
orală perpetuată din generaţie în generaţie. Ea a
favorizat păstrarea cântării româneşti dinainte de
1700, „îngăduind în acelaşi timp o mare varietate
de la o localitate la alta, se dădea o singură
stihiră ca model, ceea ce lăsa frâu liber aplicării
diferitelor texte pe melodia glasului respectiv”1.
Păstrarea cântării tradiţionale peste veacuri a fost
posibilă datorită izolării unor sate, „ceea ce a
împiedicat îndepărtarea de curentul grecesc-
oriental a cântării din Transilvania”2.

Cântarea omofonă (la unison) sau comună
s-a dovedit în toate vremurile şi în toate timpurile
a fi un mijloc potrivit a aduce pe credincioşi la
Sfintele slujbe; ea a cunoscut nebănuite culmi în
trecut, nefiind nicidecum o inovaţie, din contră

ÎNVĂŢĂMÂNTUL MUZICAL BISERICESC ALBAIULIAN.
- misiune, tradiţie şi actualitate -

prin felul ei atrage pe credincioşi şi creează cadrul
potrivit pentru catehizare3. Această cântare a fost
sprijinită, ca şi cea polifonică, de unii ierarhi de
seamă de mai târziu, ca vrednicul de amintire
Patriarhul Iustinian4, urmărindu-se unitatea
cultică5 între cele trei provincii româneşti şi între
celelalte Biserici Ortodoxe.

Cuprins
Învăţământul muzical bisericesc în Ardeal

şi în special la Alba Iulia, căci era capitala
principatului, era pur practic, tradiţional.
Cântăreţi bisericeşti deveneau, de obicei, oamenii
simpli cu voce aleasă şi cu  auz muzical bun,
aceiaşi oameni-cum spunea Gheorghe Şoima-
care: „în afară de biserică, cântau bucuroşi un
întreg repertoriu de cântece populare. Când, în
mod inconştient, aceşti cântăreţi împleteau
motive bisericeşti cu motive populare, nu era cine
să-i corecteze. Dar, fără îndoială, că nu muzica
de joc şi nici cea lumească va fi fost aceea care
a influenţat muzica bisericească, ci mai degrabă
melodiile doinelor noastre … Dacă însă, cu alte
prilejuri, ne place să ne luăm la întrecere în a
sublinia cât mai mult frumuseţea doinelor…, de
ce când vine vorba de influenţa pe care au putut-
o exercita, în Ardeal, asupra muzicii bisericeşti
… ne speriem atât de tare şi această influenţă ni
se pare atât de nefastă?”6.

În Transilvania unele melodii bisericeşti,
de exemplu pricesnele, sunt aproape identice cu
doinele sau cu cântecul popular, precum şi
cântece populare, care dau impresia „că asculţi
o veritabilă podobie”7. În Ardeal, identitatea legii
româneşti şi a credinţei se extinde şi în muzică8.
Aici, unele cântări bisericeşti şi muzica populară
românească înseamnă aproape acelaşi lucru,
„Cântarea populară a românizat cântarea
bisericească, iar aceasta a îmbisericit parţial
muzica populară”9. Despre influenţa stilului
popular în cântarea bisericască din Ardeal,
vorbeşte şi Nicolae Lungu10, afirmând că ea se
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simte în special în creaţia corală liturgică a unor
compozitori ca: G. Dima, I. Vidu, T. Popovici etc.

O vatră mănăstirească în care a existat o
şcoală de pregătire pentru preoţi (de fapt o şcoală
de cântăreţi bisericeşti) a fost schitul Afteia, din
Plăişorul Cioarei. Aici, în secolul al XVIII-lea,
au avut loc fapte însemnate pentru cultura şi
„legea românească”, prin oferirea învăţăturii
gratuite pentru copii din satele dimprejur şi a
cunoştinţelor necesare candidaţilor la preoţie,
precum şi unele meşteşuguri dintre care amintim
pictarea icoanelor pe sticlă11.

Şcolile de cântare bisericească au fost foarte
importante, însă nu s-a făcut nimic pentru
sprijinirea lor şi nici a absolvenţilor lor, deşi ei
au fost cei care au luminat, alături de preoţi,
uneori chiar şi singuri, poporul român din Ardeal.

Că şcolile de cântare bisericească şi
învăţământul muzical bisericesc aveau un
important rol ne spun şi actele din primii ani ai
ocupaţiei maghiare în: Acta scriptorum rerum
Hungaricarum, I, 326 – de care vorbeşte Ştefan
Bârsănescu. În acest act este menţionat un „magister
Nikolaus de Moldova” care în 1425 participă la
Feldioara (Transilvania) la examinarea unui tânăr
pentru un post de cantor12. Iată cât de importantă
era munca unui cantor, încât pentru examinarea lui
vine un dascăl renumit dintr-o şcoală moldoveană
(poate Putna). Contactele dintre românii din
principate a făcut posibilă şi circulaţia cărţilor, fie
de cult, fie de cântece bisericeşti.

Istoricul Flavio Biondo, la 1453, se
adresează regelui Alfons al Siciliei, în legătură
cu organizarea unei cruciade împotriva turcilor,
prilej cu care îi vorbeşte despre românii din Banat
şi despre faptele lor (textul e în limba latină). La
mai bine de un secol după această informaţie a
lui Flavio, în Transilvania apare o carte de
cântece, românească, scrisă cu litere latine şi cu
ortografie maghiară. Un fragment din această
tipăritură (numită după cel ce a descoperit-o –
Fragmentul Teodorescu) – a fost publicat în
191113. Locul unde s-a tipărit cartea nu se
cunoaşte exact (Alba Iulia, Oradea sau Cluj), se
ştie că este o carte calvină, tradusă din maghiară
în română, cu un scop bine fixat şi cu siguranţă
că era tot pentru bănăţeni şi hunedoreni unde
calvinismul prinsese rădăcini adânci. Anul
apariţiei este 1560-1570, iar în anii care au urmat
au apărut alte copii14. Cartea îi este atribuită
episcopului calvin de origine română Pavel
Tordaşi15, iar alfabetul folosit era cel latin16.

Ca răspuns la această carte, probabil, în
secolul XVII, Mitropolitul Simion Ştefan de la
Alba Iulia a scris o alta, intitulată: „Cântările
noastre bisericeşti deosebite de cele latineşti”,
tipărită la Alba Iulia 17 (până astăzi această carte
nu a fost găsită). Nu se putea trece cu vederea
peste comoara de cântece ale Bisericii noastre
care atunci când sunt interpretate cu adevărată
pătrundere, “ele exercită o influenţă poate mai
eficace decât cea mai măiestrită cuvântare,
compusă după toate regulile oratoriei”18.

Umanistul19 Nicolae Olahus, de origine
română, care era înrudit cu neamul Corvinilor, a
fost cel care a organizat în Ungaria învăţământul
de toate gradele, inclusiv superior.20 El a dispus
ca fiecare paroh din Ungaria să angajeze câte un
învăţător care să-i înveţe pe copii scrisul, cititul
şi cântările bisericeşti21. El ştia că aşa se făcea şi
în ţările Române şi a văzut rolul şi eficacitatea
acestor trei elemente în propăşirea neamului,
culturii şi a credinţei, chiar dacă se făceau într-
un mod precar la început. Ca nepot al lui Matei
Corvin şi cu concursul acestuia, ca o conlucrare,
Nicolae Olahus 22 pune bazele învăţământului
maghiar. Matei Corvin fondează Universitatea din
Budapesta şi vestita bibliotecă „Corviniană” 23,
deci un român descendent din neamul
Basarabilor.24

Prin apariţia Reformei, influenţa catolică
încetează, locul acesteia luându-l calvinismul şi
luteranismul care până în 1699 a încercat să atragă
populaţia românească din Ardeal la religia lor. În
1699, Transilvania intră în stăpânirea austriacă,
iar catolicismul este repus în drepturi, reuşind să
dezbine Biserica Ortodoxă din Ardeal.

Mitropolia Transilvaniei, cu sediul la Alba
Iulia, avea în secolele XVI-XVII, 16 episcopii
sufragane, iar ca centru politic şi religios este
imposibil să nu fi avut o şcoală în care să fi fost
pregătiţi cel puţin preoţii şi cântăreţii, şcoală a
cărei existenţă a fost legată de mitropolie. Cert
este faptul că principii Transilvaniei, aşa cum au
luptat împotriva Bisericii, tot aşa au luptat şi
împotriva şcolii de aici, ca şi împotriva legăturilor
cu fraţii de peste munţi. O mărturie grăitoare este
ordinul dat de principele Sigismund al
Transilvaniei, la 10 septembrie 1600, prin care:
„era ucis orice român sau sârb ce ţinea de
Voievod”- de Mihai Viteazul - 25, nici popă
românesc să nu poată intra vreodată din cele
două ţări româneşti, iar călugării cu totul să fie
proscrişi din toată ţara. De se va afla vreunul că
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a intrat ori va intra, contra edictului ţării, pe
acela să-l prindă şi să-l despoaie oriiunde”26.

Şcolile de pe lângă biserici şi mănăstiri şi
de pe lângă mitropolie, iar mai târziu şcolile
confesionale aveau între disciplinele de studiu
muzica bisericească. Aceste şcoli susţinute de
biserică, sunt ca o „fiică” a acesteia 27, e firesc ca
întreaga muncă ce se desfăşoară în ea să poarte
mai înainte de toate un timbru religios, „era un
mijloc de promovare a educaţiei religioase”28.

Începuturile învăţământului muzical
religios în Alba Iulia şi în împrejurimile acesteia
sunt strâns legate de activitatea mănăstirilor şi
bisericilor ortodoxe. Ca în întreaga Transilvanie,
forma de dezvoltare a şcolilor româneşti a fost
mult timp frământată de dubla asuprire politică
şi religioasă la care a fost supusă populaţia
românească.

Creştinismul şi-a creat propria muzică de
cult căreia i-a dat un puternic accent tradiţional,
preluând acest fond al tradiţiei muzicale populare
în cântările bisericii. Aşa ne explicăm înrudirea
dintre vechea muzică română cultică şi creaţia
folclorică românească. Exemplul cel mai
edificator constituindu-l colindele 29, gen muzical
de bază în ciclul sărbătorilor de iarnă şi care îşi
are o obârşie mult mai îndepărtată în istorie.
Aceste colinde sunt foarte bogate din punct de
vedere al conţinutului religios, al ritmului şi
melodiei în toate provinciile româneşti, dar
îndeosebi în Ardeal.

Dezvoltarea feudalismului a impus o tot
mai mare răspândire a scrisului şi a muzicii care
erau nelipsite de la curţile medievale domneşti,
voievodale şi de la cele episcopale. La curtea
princiară din Alba Iulia, în perioada Renaşterii,
au activat împreună cu muzicieni autohtoni şi
creatori şi interpreţi italieni, flamanzi, spanioli,
de renume european30. De la cărţile de ritual
imprimate peste hotare s-a ajuns la tipăriturile
locale de muzică polifonică religioasă ale lui
Johanes Honterus şi Valentinus Wagnerus
Coronensis la Braşov31.

Sub influenţa Renaşterii, învăţământul
muzical dă la iveală şcoli de tip renascentist.  O
primă şcoală este Colegiul Bethlenian din Alba
Iulia. „Două căi ar sta deschise românilor pentru
înlăturarea lipsurilor: biserica şi teatrul. Cum
ultimul lipseşte, ar rămâne ca unică soluţie
cultivarea cântărilor noastre bisericeşti”32,
făcând din ele adevărate bijuterii.

Prin şcoliile înfiinţate, prin tipografii,

biblioteci-se vede setea de cultură a poporului.
Oamenii înstăriţi angajau câte un preceptor pentru
copii lor ca să-i înveţe carte. Românii însă nu
aveau voie să înveţe carte la început, abia prin
legile din anii 1624 şi 1635 li se permitea
iobagilor români să înveţe în şcoli confesionale
fără să scape de iobăgie şi de înrolare la oaste,
„mai învăţau carte cei ce voiau să ajungă popi,
dascăli şi  dieci – înţelegându-se clasa
cărturarilor numiţi în ţările vecine logofeţi
(cancelari), plătind 300 florini (în timpul lui
Mihai Apaffi)”33.

Şcolile de pe lângă biserici unde se învăţa
scrisul şi cititul erau necesare pentru cancelariile
centrelor politice. Începând cu secolul al XII-lea,
vor fi întocmite diplome şi legi scrise de dieci
ştiutori de carte, dascăli care adesea ocupau
funcţia de cancelari sau de slujbaşi săteşti. În acest
sens, un rol important l-au jucat şcolile înfiinţate
de ordinul benedictinilor şi dominicanilor,
începând cu secolul XII la Cluj-Mănăştur, Alba
Iulia, Vinţul de Jos etc. Mai târziu (secolul XIV)
aceste ordine se ocupă şi de educarea fetelor
înfiinţând şcoli speciale pentru acestea, şcoli ca
cea de la Alba Iulia şi Cluj. Trebuie ştiut că până
acum nu se făcuse pentru fete nimic. Partea
bărbătească era sortită studiului şi armelor, pe
măsura putinţei lor, iar fetele erau sortite
măritişului, familiei, creşterii copiilor. Asemenea
şcoli au existat şi pe lângă alte biserici şi mănăstiri
chiar dacă nu erau separate, ci mixte.

Denumirea de dascăl e identică cu cea de
pevet, cântăreţ, cantor, protopsalt, domestic mai
târziu lampadari, dieci şi învăţători. Toate aceste
denumiri indică una şi aceeaşi persoană, pe
cântăreţul de strană şi pe îndrumătorul
învăţăceilor în ale scrisului, cititului şi ale
cântărilor patriotice sau naţionale, populare, de
strană sau bisericeşti. Aceştia erau recrutaţi dintre
cursanţii şi absolvenţii şcolilor de pe lângă
biserici.

De la sfârşitul sec. XIV se păstrează
informaţia cu privire la folosirea limbii române
în biserică şi şcolile din Transilvania. Documentul
concludent este de la 1374, când sub presiunea
regalităţii maghiare şi a papalităţii o mică parte a
românilor a trecut la catolicism pentru a obţine
anumite favoruri. Li s-a permis să folosească
limba română în biserici, numindu-li-se chiar şi
un episcop român catolic pentru că nu erau
mulţumiţi cu episcopii unguri34.

Melodiile bisericeşti: liturghia, glasurile,
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erau învăţate în mare parte pe dinafară. Această
formă de învăţare era transmisă din generaţie în
generaţie. Şcolile maghiare din mediul urban erau
mai bine organizate faţă de cele rurale pentru că
aveau programe bine rânduite şi dascăli mai buni.
Ele erau conduse de un „magister” numit şi
„rector scholae”, „magister scholae”, iar
documentele vremii pomenesc de circa 20 de
şcoli orăşăneşti35 înfiinţate între 1352-1526 în
Transilvania. Cele din mediul rural stăteau mai
bine din punct de vedere economic şi au fost
înfiinţate înaintea celor de la oraş36. În aceste şcoli
instruirea era făcută de preoţii parohi - iar mai
târziu, în şcolile mai mari- de un „magister” care
putea să fie şi un laic ales de locuitori, dar aprobat
de paroh. În şcolile parohiale elevii studiau
religia, muzica bisericească, rânduielile slujbelor
scrisul şi cititul37.

În secolul XIV aceste şcoli se dezvoltă sub
toate aspectele, calitativ şi ca număr. Ulterior
apare ciclul al doilea „qvadrivium” unde se studia:
aritmetica, muzica, geometria şi astronomia. Cu
toată îmbunătăţirea calităţii învăţământului erau
foarte mulţi neştiutori de carte sau cu cunoştinţe
puţine, din cauza sărăciei şi a neputinţei de a-şi
plăti taxa şcolară. Erau foarte mulţi preoţi care
ştiau numai să citească, nu să şi scrie38.

Pe la sfârşitul sec. al XIV-lea şcolile săteşti
încep să se laicizeze. Sătenii îşi aduc dascăli bine
pregătiţi, cu studii în centre mari europene, pe
care îi plătesc bine. Aceştia aveau şi câte un ajutor
(din cauza creşterii numărului elevilor) numit în
limba latină locatus, socius, praeceptor, datorită
faptului că mulţi dascăli mai aveau şi funcţia de
notar îndeplinind uneori şi alte misiuni în folosul
comunităţii. Dascălul şi ajutorul lui erau singurele
persoane din sat care cunoşteau scrisul, cititul şi
cântarea39.

Un regulament din 1447 ne spune că
învăţătorii erau subordonaţi preotului, fiind
obligaţi să-l ajute pe preot la lucrările câmpului
şi să îndeplinească funcţia de curier40.

După înfrângerea răscoalei lui Gheorghe
Doja, satele nu mai vor să primească dascălii
trimişi de episcopul catolic, ci şi-i aleg ei. La
oraşe, unde învăţământul era mai bine organizat,
se duce o luptă aprigă între conducătorii oraşelor
şi Biserică, revendicându-şi şi unii şi alţii
conducerea şcolilor. La oraş şcolile evoluează ca
cele din Apus, sub forma unor şcoli triviale şi
cvadriviale, adică ciclul întâi şi ciclul doi.

Acţiunea de câştigare a românilor din

Ardeal la reformă a fost conjugată cu traducerea
cărţilor religioase în limba română, lucru foarte
important pentru că limba română devine o limbă
scrisă (tipăriturile). La încercările de convertire
la reformă, episcopii ortodocşi s-au preocupat mai
întâi de tipărirea de cărţi în limba slavonă, apoi
în limba română, punându-se bazele şcolii
româneşti de traducere şi tipărire de cărţi.

Când cele trei Principate sunt unificate la
1600, se revine la tradiţia slavonă pentru a apăra
credinţa de influenţele reformei. Cărţile ce s-au
tipărit la Alba Iulia erau în special cele de cult,
de uz liturgic şi muzical.

Cântarea bisericească era învăţată pe cale
orală şi a păstrat o reală asemănare cu glasurile
bisericeşti psaltice de peste munţi. Deşi libera
circulaţie în celelalte provincii a fost uneori
oprită, ea nu a putut fi decât de scurtă durată.
Pelerinajele la mănăstiri sunt un exemplu în acest
sens. Aşa cum se fac astăzi pelerinaje la unele
mănăstiri şi biserici tot aşa se făceau şi în trecut,
luând legături românii între ei şi învăţând
cântările bisericii, căci numai cântecul, credinţa
şi limba  i-a ajutat să treacă peste negura
vremurilor.

La Alba Iulia, la Colegiul Reformat
Bethlenian înfiinţat în 1622, muzicii i se acordă
un loc de seamă. Aici învăţătorul era obligat să
înveţe toate cântările necesare în duminici. În
Biserica Ortodoxă din Ardeal se întâmpla acelaşi
lucru.

Mănăstirea Lupşa avea o şcoală  pe care o
întâlnim menţionată până în 1848, sub numele
de „şcoala de la mănăstire”. În legătura cu
importanţa şcolii de la mănăstire istoricul
Augustin Bunea spunea în 1902: „din timpurile
cele mai vechi la această mănăstire se ţinea
şcoală pentru cantori şi preoţi până la finele
veacului al XVIII-lea.

O şcoală a existat şi la  Mănăstirea Râmeţ.
Acest lucru rezultă  dintr-o cronică păstrată de la
8 august 1821, când sătenii spuneau: „Noi Râmeţii
şi Ponorii de cându-s aceste două sate, noi acolo
(la mănăstire) ne-am pomenit a avea o şcoală şi
acolo avem şi acum casă de şcoală şi dascăli de
învăţ, şi dacă ni se ia aceea noi rămânem fără
învăţătură”41.

O altă mănăstire importantă din punct de
vedere cultural şi spiritual este mănăstirea Măgina
de lângă Aiud. Această mănăstire a fost înfiinţată
în 1611 şi a adăpostit pe lângă ea, de la început, o
şcoală42. Şcoala de la mănăstirea Măgina este cea
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mai veche şcoală românească din judeţul Alba,
despre care există dovezi43, care-şi adăpostea
elevii în chiliile mănăstirii. Că şcoala de la
Măgina a fost tot timpul o instituţie de cultură
aleasă rezultă din faptul că ea e fost cuprinsă în
decretele imperiale ale lui Iosif al II-lea din 1875,
fiind socotită între celelalte şcoli „triviale” din
Transilvania44. Pentru meritele deosebite în
propagarea culturii, decretele împărăteşti o
numără printre mănăstirile care poartă „grija
sufletelor şi învăţarea pruncilor”45. Fiindcă avea
dascăli buni la ea alergau tinerii din toate
împrejurimile, „faima ei ajunsese până în
Slovacia”46.  Pe lângă scris, citit, socotit şi
catehism mai învăţau rânduielile slujbelor,
cântările liturghiei şi glasurile. Cei care terminau
cursurile acestei şcoli deveneau dascăli şi dieci
(cine ştie poate şi preoţi).

În multe sate româneşti scrisul şi cititul
constituia o problemă din cauza conducerii
maghiare şi a magnaţilor unguri care îi obligau
pe români să muncească pentru ei toată
săptămâna, dându-le liber doar duminica, pentru
reculegere şi şcoală. La început, dascăl era însuşi
preotul; de altfel locul şcolii ca şi natura
învăţăturilor care le preda îl indicau pe el a fi cel
mai potrivit. Şcoala se făcea în tinda bisericii,
trecerea de la liturghie la şcoală  era aproape pe
nesimţite; sau chiar Liturghia în sine era o oră de
curs prin simbolistica, prin textele ei, prin citirile
biblice şi prin cântări. Se citea Cazania, se rosteau
rugăciunile şi se învăţau cântările bisericii, se
repetau până se învăţau. Vara se făcea şcoala afară,
în curtea bisericii, copii învăţau să scrie pe nisip,
iarna pe zăpadă, dar de multe ori se renunţa la
scris, învăţându-l doar cei ce voiau să devină
preoţi sau dieci, în rest se mulţumeau cu învăţarea
cântărilor şi rugăciunilor necesare în cadrul
cultului. Scopul formelor de învăţământ
românesc de la începutul secolului XVII era
pregătirea preoţilor, a cântăreţilor sau dascălilor.
Cunoştinţele ce trebuiau însuşite era: cititul,
scrisul şi cântarea, iar de multe ori se cerea doar
cititul şi cântarea, scrisul fiind: „aproape numai
privilegiul celor care doreau să devină copişti
de manuscrise”47

Cântările în slavoneşte erau cântate doar
de cei care ştiau slavona, ceilalţi (cei mulţi) cântau
în româneşte. Aceasta înseamnă că toate cărţile
de cult muzicale (în sensul aplicării glasurilor)
erau scrise în limba română dar cu litere sau
caractere slavone (aşa numita scriere în potcoave),

deci tălmăcite în româneşte dar cu alfabet slavon.

Mitropolia de la Alba Iulia, mai apoi
Episcopia unită n-au fost văzute cu ochi buni de
catolicii maghiari. Episcopul şi contele Ignaţiu
Batyan a înaintat un raport, împăratului Iosif al
II-lea prin care cerea ca aşa cum catolicii au stat
în timpul reformaţilor cu un vicar, şi pentru
români este suficient un vicar48.

În perioada imediată uniaţiei, românii
treceau periodic şi în masă când la ortodocşi când
la uniţi49. Practic nu se schimbase nimic, nici
tradiţia, nici slujba, nici cântarea, ei simpatizau
cu omul, cu preotul. Ideea naţională, culturală şi
muzicală din interior a însemnat pentru toţi
românii mai mult decât confesionalismul.
Ortodocşii şi greco-catolicii au descoperit în
ideea naţională şi în bogatele tradiţii culturale
sursa fraternităţii50. Naţionalitatea şi cântarea
străbună a bisericii, şi nu numai, îi făceau să-şi
dea seama că au o singură credinţă şi că aceasta îi
uneşte. În toiul marilor evenimente de la 1784 şi
de la 1848 cântecele patriotice şi religioase ale
moţilor dădeau un puternic impuls spre afirmare
culturală, spirituală şi naţională51. Prin cântările
şi corurile organizate ulterior nu s-a făcut altceva
decât să lumineze mintea şi să încurajeze sufletul
românesc52,  tot ce exista aici avându-şi „legenda
şi cântecul” său53.

După organizarea învăţământului ortodox
exista o reală concurenţă între şcolile unite şi cele
ortodoxe.54 Se spune că şcolile lui Andrei Şaguna
erau mai bine organizate, şi că el s-a opus
înfiinţării de şcoli mixte (ortodoxe şi greco-
catolice)55, şi chiar şi celor de stat pentru că ştia
că limba germană sau maghiară se va impune în
detrimentul limbii române56.

În şcolile ortodoxe, după ce s-au
organizeazat, cântarea bisericii nu a fost uitată.
Din contră ea este reluată şi perpetuată conform
cerinţelor vremii. La fel în şcolile Blajului,
„Şcoala de Obşte”, care a fost transformată în
1779 în Şcoala Normală, se învăţau cântări
religioase precum: Canonul Crucii, al Precestii,
Preceasna, Cheruvicul şi Axionul57.

Că muzica psaltică era cunoscută de
ardeleni reiese şi din faptul că la şcoala de
psaltichie de pe lângă Biserica Colţea din
Bucureşti – înfiinţată la începutul secolului XVIII
– era un elev pe nume Ioanichie, de loc din
Săscior (azi în judeţul Alba) care ajunge un mare
învăţat mai târziu58. Acesta ca şi Gheorghe
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Ungureanu, probabil tot din zona Alba Iuliei, se
întorc acasă aducând cu ei melosul bizantin
învăţat59. În şcolile Blajului, după uniaţie, s-a
promovat şi cultivat muzica Bisericii Ortodoxe,
căreia ulterior i s-a dat un caracter popular, dând
naştere unei noi variante.

Cu mult mai devreme de secolul XIII ia
fiinţă, lângă Alba Iulia, schitul „Sfântul Ioan
Botezătorul”. În arhondaricul acestuia (în secolul
XVI) a funcţionat prima şcoală românească din
actualul judeţ60.

Sinodul de la 1675 ţinut la Alba a hotărât
ca fiecare preot să facă şcoală cu copiii, în biserică
după slujbă61, şi să-i înveţe scrisul, cititul şi
cântarea.

Promovarea muzicii era şi în preocupările
romano-catolicilor care, la 1560, înfiinţează o
şcoală de muzică condusă de un institutor francez
şi care era de fapt şi întemeietorul ei. La Partoş,
lângă Alba Iulia, exista o şcoală pe lângă biserica
catolică de aici, construită în secolul XVII, unde
copii învăţau să cânte la orgă. Azi această biserică
nu mai există, pentru că s-a prăbuşit în timpul
bombardamentelor din timpul primului război
mondial.

Cât priveşte învăţământul ortodox, putem
spune că acesta a primit un imbold puternic
datorită revoltei lui Horia, Cloşca şi Crişan. După
înfrângerea mişcării, de frica alteia mai mari care
mocnea în marea masă, apar şcolile ortodoxe. S-
a pus chiar problema înfiinţării unui seminar
ortodox în Transilvania, probabil la Alba Iulia,
fără însă să se fi realizat62. Educaţia muzicală din
aceste şcoli nu poate fi pusă la îndoială. Dacă până
acum se făcuse sporadic, acum se schimbă
situaţia, odată cu organizarea învăţământului s-a
trecut la folosirea „noii sisteme” muzicale
dimpreună cu cântările acesteia, care nu era alta
decât vechea cântare folosită în bisericile
ardelene. Se impune limba română, punându-se
accent pe pregătirea preoţilor pentru că ei erau
principalii piloni în societatea românească.
Episcopii Sibiului: Nichitici şi Adamovici erau
chiar speriaţi de slaba pregătire a preoţilor. Au
poruncit ca cei ce vor să fie preoţi să ştie:
„cetania, scrisoarea, cântarea, rânduiala
bisericii şi catehismul”63.

Dacă vorbim de şcolile unite, trebuie să
spunem că au avut un rol important în
culturalizarea maselor populare româneşti, dar să
nu uităm că Biserica Ortodoxă a fost crunt lovită,
pentru că nefăcând “pactul cu Roma” nu avea

posibilităţi materiale pentru şcoli şi îşi vedea
adesea fiii duhovniceşti, dornici de cultură,
trecând la greco-catolici. În şcolile unite se punea
un mare accent pe muzică în sec XIX. Iacob
Mureşianu, sufletul cântării de la Blaj, a muncit
enorm până a creat făgaşul pe care să intre
cântarea bisericească de aici. Aici, la Blaj, era
studiată atât muzica vocală cât şi cea
instrumentală, iar absolvenţii şcolilor, fie laice,
fie teologice, cunoşteau şi câte un instrument
muzical64.

De la şcoala din tinda bisericii la cea
sătească (sub oblăduirea Bisericii) şi până la cea
de stat a fost un drum destul de lung. Durerea
bisericii era de fapt a poporului.

Reformele iluministe a lui Iosif al II-lea au
făcut în rândurile ortodocşilor şi victime, pe lângă
unele privilegii (salarizarea dascălilor)65

Existenţa a două şcoli, una ortodoxă şi una
greco-catolică îngreuna situaţia66. Acum
învăţământul nu mai era o problemă, cântul
bisericesc şi laic se putea învăţa în libertate şi în
baza unei tradiţii. În trecut cântarea era
obligatorie, căci în acest sens mitropolitul Dositei
al Ardealului, la 4 iulie 1627, alcătuieşte un
regulament al bisericii, în care între multe alte
îndatoriri ale preoţilor prevede ca „preotul ce nu
va cânta liturghia să fie amendat cu 12 florini”67.

O îmbunătăţire substanţială a culturii
româneşti s-a simţit în timpul principelui Gabriel
Bethlem (1613-1629) ce întemeiază, în această
perioadă, o şcoală românească în care să fie
pregătiţi preoţii ortodocşi68. Înfiinţarea acesteia
se datora atât lui cât mai ales insistenţelor
conducătorului Mitropoliei, căci aşa cum fiecare
episcop de la Bălgrad a marcat viaţa spirituală şi
culturală 69 tot aşa voia ca şi el să o sprijine.

Tot amarul vărsat de românii de pe
melegurile Albei Iulii a fost răsplătit prin măreţul
act de la 1 Decembrie 1918, iar apoi, prin primul
liceu românesc din Ardeal înfiinţat după Unire, în
1919, Liceul “Mihai Viteazul” (actualul liceu
“Horia, Cloşca şi Crişan”)70. La acest liceu a predat
muzică, între anii 1919-1922, Nicolae Oancea,
primul profesor de muzică al acestui liceu.

Cel mai important centru muzical din
perioada Renaşterii este Alba Iulia, capitala
Principatului Transilvănean. Aici principele
Sigismund Bathory, mare iubitor de muzică, a
adus muzicieni din Italia pe care i-a împroprietărit
cu case şi cu pământ71. Un mare muzician şi
organist, întemeietor şi conducător al şcolii de
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muzică de la Alba Iulia, era italianul Girolamo
Diruta, a scris cunoscutul tratat de muzică
„Transilvanio”, şi care a reuşit ca prin sprijinul
lui Bathory să facă din Alba Iulia o mare
metropolă muzicală renascentistă. Muzica
organistică era utilizată atât la baluri, în pieţe
publice, cât şi în cadrul slujbelor religioase72.
Numele adevărat a lui Diruta era Girolamo
Mancini, nume primit odată cu intrarea lui în
ordinul minoriţilor. Din muzica renascentistică,
promovată şi cultivată de Girolamo şi Bathory,
se dezvoltă în Transilvania muzica barocă.
Renumitul organist, compozitor şi teoretician
Girolamo Diruta s-a născut probabil în jurul
anului 1550, şi-a început studiile muzicale în
cadrul ordinului Sfântului Francisc de Assisi, iar
când a ajuns la Alba Iulia, aici exista deja o
orchestră şi o viaţă muzicală în plină ascensiune.

Sigismund Bathory, ca reprezentant al
contrareformei în Transilvania, a aşezat în biserici
orgile scoase de reformaţi şi dă muzicii
importanţa cuvenită, ea fiind sprijinită atât de
principe cât şi de regina Izabella a Ungariei,
descendentă din familia italiană (Sforza)73.
Legăturile strânse dintre muzică şi aceştia se
datorau şi faptului că erau foarte mulţi italieni în
gărzile din cetatea bălgrădeană. Tot ce era din
Italia era foarte bine primit şi apreciat. Aşa se face
că pentru o cât mai bună dezvoltare a muzicii va
apare tratatul de muzică amintit, cu titlul generic
de „Transilvano”. Pentru măiestria artei
organistice, în 1613, Diruta este numit „Magister
Musices”. Un tratat de măiestrie contrapunctică,
în organistică, se păstrează în biblioteca
Conservatorului din Paris şi care este atribuit lui
Diruta 74.Tratatul „Transilvano” cuprinde noţiuni
de teorie muzicală, de teorie interpretativă şi
exemple concrete de exerciţii, de interpretare75.
Importanţa acestui tratat a făcut să fie împărţit în
trei volume şi este valabil şi astăzi deşi a apărut
în 1590,  în urmă cu mai bine de 400 de ani.

Din secolul al XIII-lea orga însoţea în
cadrul cultului soliştii sau corul, dădea amploare
muzicii religioase cultice susţinând vocile. Până
în secolul al XIII-lea nu era admisă în bisericile
romano-catolice din Transilvania.

Biserica Ortodoxă transilvăneană, în
perioada Renaşterii şi Barocului folosea, în cadrul
cultului, ca şi până atunci, cântarea bizantină.
Credem că această muzică era cunoscută de
autorităţile politice de atunci şi că uneori aceşti
conducători participau la manifestările religioase

ale ortodocşilor, pentru că erau majoritari şi aveau
nevoie de ei. Chiar dacă nu mergeau din
convingere, mergeau din interes, iar dacă mai
spuneau şi câteva cuvinte româneşti îi făceau pe
români să fie oarecum mulţumiţi.

Legăturile mitropoliţilor de la Alba Iulia cu
celelalte două principate au făcut ca psalţii să vină
aici şi să încânte prin arta lor sufletele românilor.
Bălgradul fiind un centru vestit din punct de
vedere economic şi cultural, capitală a
Transilvaniei, a făcut curioşi pe mulţi călugări din
ţara Românească şi Moldova să cerceteze pe fraţii
lor şi să le ducă ceea ce le era comun, cântarea.

Grecii, mari comercianţi, erau sprijinitori
ai muzicii psaltice în toate marile centre din
Transilvania unde s-au stabilit. În Alba Iulia există
o biserică numită „Biserica grecilor” unde cu
siguranţă a fost practicată muzica bisericească
psaltică. Chiar dacă mereu se fac afirmaţii de
genul: „presupusa şcoală de pe lângă mitropolia
Bălgradului” etc., argumentele logice vin să
întărească existenţa acesteia prin populaţia
majoritar ortodoxă, existenţa unei mitropolii
ortodoxe, dăinuirea de secole întregi a bisericii
ortodoxe sub dominaţie străină (politică şi
religioasă), existenţa a numeroase biserici,
schituri şi mănăstiri ortodoxe, etc. Toate acestea
ne arată că în Alba Iulia Biserica Ortodoxă a avut
o şcoală unde era învăţată muzica bisericească
psaltică şi tot ceea ce ţine de biserică şi cult.

Concluzii
Astăzi în oraşul Alba Iulia există coruri

aproape în toate bisericile precum şi în parohiile
mai mari din această eparhie. Un cor renumit în
oraşul Alba Iulia era cel de la Biserica
“Bunavestire” numită şi “Biserica grecilor”, care
a fost construită de protopopul Nicolae Raţiu,
duhovnicul martirilor Horea, Cloşca şi Crişan.
Importanţa istorică a acestei biserici l-a
determinat pe Nicolae Iorga să o viziteze. Tot aici
au activat la sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX cântăreţi renumiţi ca: Ioan Perian
şi Grigor Baba. Corul Bisericii centrale sau corul
Bisericii „Bunavestire” se numea, de fapt,
„Asociaţia corală Bunavestire” şi a dat numeroase
concerte pentru strângeri de ajutoare în  scopuri
umanitare. La pupitrul acestui cor a ajuns
compozitorul şi muzicologul Ion Cunţan, după
ce instruise un foarte bun cor în oraşul Sebeş de
lângă Alba Iulia.

Discuţii şi păreri vis-a-vis de cântările
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bisericeşti din Ardeal au fost şi există. Mihail
Posluşnicu vorbeşte în Istoria muzicii la români,
de un oarecare Ioan Bota, învăţător în Sălciua de
Sus (eparhia Alba), lângă Lupşa, că a dat
Academiei Române la 25 mai 1885, o carte de
„Cântări bisericeşti, care datează de prin secolul
XVIII şi care cuprinde: Triod, Penticostar, Minei,
începând de la duminica Vameşului şi Fariseului,
până la duminica Tuturor Sfinţilor, Tropar la
Vinerea a VI-a din Post şi la Sâmbăta lui Lazăr,
Tropar la Duminica Floriilor” Informaţia este
neclară; cartea nu este găsită nicăieri.

La Alba Iulia în secolul XVII, Mitropolitul
Simion Ştefan (1643-1656) publică „Cântările
noastre bisericeşti deosebite de cele latineşti”.
Aceasta a fost scrisă probabil ca răspuns la
cântecele bisericeşti calvine ale lui Mihail
Tordaşi, care circulau şi se impuneau
credincioşilor ortodocşi pentru a le învăţa.

Pr.conf.univ.dr. DOMIN ADAM
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Aparitii editoriale
Numele poetului Teofil Răchiţeanu

sihăstrit  de bunăvoie într-o lume de basm
ancestral românesc în Munţii-de-Apus, este prea
puţin întâlnit în revistele şi publicaţiile literare
actuale. Autor a peste douăzeci de volume de
poezii de o originalitate aparte,  căruia i-au
dedicat studii elogioase şi pertinente criticii şi
istoricii literari Mircea Popa şiTh. Codreanu, nu-
şi găseşte loc în revistele şi publicaţiile literare
din ultimii ani

Volumul de faţă, Somn de voevod, scris
acum patruzeci de ani şi publicat abia în 2015,este

dedicat tuturor voevozilor noştri începând cu acel
voevod – arheu, mistic, întemeietor şi iubitor de
ţară.

Lirismul eminescian şi influenţa folclorică
sunt coordonatele esenţiale ale celui ce se
autointitulează ,,Voevod al Melancoliei”.

***
Există cărţi care te fascinează din primele

rânduri citite şi altele care-şi dezvăluie frumuseţea
pe măsură ce întorci paginile.

Din prima categorie face parte şi volumul
intitulat, categoric şi decizional ,,Asta-i viaţa al

autorului Grigore Goanţă, publicat la Bucureşti
în 2014.

Este istoria a doi prieteni, Florin şi Cristian,
(autorul), unul pictor şi scenograf, celălalt
muzician şi dirijor, din copilărie până la maturitate
(sau moarte, în cazul lui Florin). Întâmplările
insolite, comice sau tragice, pun în evidenţă un
destin apropiat şi dezvăluie o prietenie pusă de
atâtea ori la încercări dar care se va dovedi
rezistentă.

Stilul colocvial, dialogul incitant  şi
exprimarea pe alocuri libertină fac deliciul acestui
mic bildungsroman.

***
Demnă de laudă iniţiat iva Mariei

Cordoneanu de a alcătui ,,o monografie scrisă
de o sută de critici”, sub tiulul ,,Ion Brad în

,
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oglinda criticii”, cu ocazia aniversării a 80 de
ani de viaţă ai poetului, prozatorului şi a
dramaturgului ardelean, împliniţi în 8 noiembrie

2009. Sunt incluse articole de profundă diagnoză
a operei sale semnate de critici de mare prestigiu
(N. Manolescu, M. Zaciu, Ion Vlad, Eugen
Simion, Şerban Cioculescu, etc.) dar şi omagiale
publicate de mari personalităţi ale culturii noastre
: L. Blaga, G. Călinescu, D. Micu, N. Balotă.
Volumul se deschide cu un interviu luat lui Ion
Brad de către N. Băciuţ şi se încheie cu un
amănunţit tabel sinoptic [cronologic] al vieţii şi
operei sărbătoritului.

Figură emblematică a Blajului scriitorul
merită toată admiraţia, cel puţin pentru sprijinul
acordat lui I. Agîrbiceanu şi Radu Brateş, în
momentele de restrişte ale vieţii lor, cât şi altor
intelectuali de credinţă greco-catolică.

Acum, la aniversarea a 89 de ani, îi urăm
scriitorului Ion Brad sănătate multă şi putere de
muncă.

***
Festivalul Internaţional de Poezie de la

Curtea de Argeş din vara acestui an, aflat la cea
de a 22-a ediţie ,în organizarea soţilor-poeţi

Carolina Ilica şi Dumitru M.Ion,ne prezintă o
antologie poetică ,în două volume,cuprinzând
creaţii lirice ale unui număr impresionant de poeţi
trăitori pe diferite meridiane ale
mapamondului.Cele două volume Poesys 22
(plurilingv 1şi2) includ 63 de poeţi din 35 de ţări
dintre care 21 provin din România.Desigur că
există un etos regional şi o geografie cultural-
literară specifică, fiecare  popor având –aşa cum
spunea Oswald Spengler-,, o cultură autarhică,
o concepţie proprie asupra existenţei, o filozofie
folclorică spontană ce se regăseşte în limbă şi
religie’’şi ca atare şi în poeziile acestora.Diverse
sunt şi modalităţile de exprimare începând cu cele

romantice şi sfârşind cu cele moderne şi
postmoderne.

Ne bucură faptul că printre poeţii antologaţi
se află şi albaiulianul nostru,Vasile
Remete,redactor şef-adjunct  al revistei Alba Iulia
Cultural.

Pentru  a nu se crea confuzii era bine să se
fi precizat că unii ,,academicieni’’ sunt doar
membri ai aşa-zisei Academii Internaţionale
Orient-Occident.

ION TODOR
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