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cu mâine zilele-ţi adaogi... 

 
Cu mâine zilele-ţi adaogi, Cu ieri viaţa ta o scazi Şi ai cu toate astea-n faţă 

De-a pururi ziua cea de azi. 
 Când unul trece, altul vine În astă lume a-l urma, Precum când soarele apune El şi răsare undeva. 
 Se pare cum că alte valuri 
Cobor mereu pe-acelaşi vad, Se pare cum că-i altă toamnă, 
Ci-n veci aceleaşi frunze cad. 
 Naintea nopţii noastre umblă Crăiasa dulcii dimineţi; Chiar moartea însăşi e-o părere Şi un vistiernic de vieţi. 
 Din orice clipă trecătoare Ăst adevăr îl înţeleg, Că sprijină vecia-ntreagă Şi-nvârte universu-ntreg. 
 

De-aceea zboare anu-acesta Şi se cufunde în trecut, Tu ai ş-acum comoara-ntreagă 

Ce-n suflet pururi ai avut. 
 Cu mâine zilele-ţi adaogi, Cu ieri viaţa ta o scazi, Având cu toate astea-n faţă 

De-a purure ziua de azi. 
 Priveliştile sclipitoare, 

Ce-n repezi şiruri se diştern, Repaosă nestrămutate Sub raza gândului etern. 
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Doru 

SCĂRLĂTESCU 

[Iași] 
 Eminescu și „Școala din Atena”  

 
 

 

Cercul și sfera. Cu ceva ani în urmă, într-o tentativă de a aborda coordonatele tematice și stilistice ale operei eminesciene, înțeleasă în profunda ei integralitate, pentru ușurarea de-mersului analitic am încercat să găsim o grilă convenabilă de lectură, un model teoretic, pe cât posibil cuprinzător, simplu și eficient. Am recurs în consecință la un model abstract, împrumutat chiar „geometriei” poetice eminesciene, evidentă în Luceafărul, cu suport în manuscrisele „științi-fice”, adunate și publicate de Magdalena Vatamaniuc 

(Fragmentarium, 1981): cercul și sfera. Ni s-a părut că cele două simboluri matematice ar ilustra perfect veșnica opoziție dintre ideal și 
real, dintre celest și teluric, în termenii poetului, dintre „lumea cea gîndită” și „lumea cea aevea” 
(v. Cercul și sfera, „Cronica”, 1982). Depășind această schemă fatal simplistă, didactică, reluăm acum ideea, întrupată în „materia sensibilă” a 
unui tablou celebru de Rafael Sanzio, Școala din 

Atena. Nu știm dacă Eminescu a cunoscut, în țară ori în vreuna din galeriile de pictură ale Vienei sau Berlinului studențiilor sale, prin intermediul unor reproduceri fotografice, còpii sau gravuri, extraordinara frescă de la Stanza della Segnatura 

din Vatican. Dragostea sa, probată în atâtea rânduri, pentru Grecia antică, pentru Renașterea italiană, pentru Rafael în special, sub semnul căruia își așază debutul poetic major (Venere și 
Madonă), în fine, interesul constant pentru fi-

losofie ne pot determina să riscăm un răspuns afirmativ. Conteplând-o, tânărul poet, cel care semna într-un album al Societății românilor din capitala austriacă „M. Eminescu, filosofu”, se putea regăsi într-o nobilă companie, compusă din floarea gânditorilor antici greci, filosofi și 
matematicieni, doar o treime din Atena, convo-cați la acest Banchet alegoric de pictorul urbinot. Multe din numele acestora apar în textele emi-nesciene, publicate sau rămase în manuscris: 
Pitagora, Zoroasttu, Zenon, Diogene, Socrate, Euclid, Arhimede, Epicur și, mai presus de toți, Platon și Aristotel. Aflați în centrul tabloului, cei doi corifei ai filosofiei antice, inițiatori ai unor sisteme de gândire diferite, se profilează sub 

arcadele unui edificiu doric, veghiați de Știință (statuia Minervei) și Artă (Apolon). Gesturile celor doi întemeietori de școală sunt simbolice și vorbesc de veșnica Alternativă și veșnica Dilemă, ale omenirii și, nu mai puțin, ale artei. Iată cum îi prezintă Romeo Branca în cartea sa, Raffaello, 

din 1936: „... în centrul marii întâlniri, se află ori-ginea contrastului secular, două figuri de aceeași statură și cu aceeași putere de influențare: Platon și Aristotel. Se deosebesc doar prin atitu-dine: Platon, cu înfățișare leonardiană, înalță brațul și cu degetul întins afirmă cu hotărâre 
primordialitatea ideii; Aristotel nu este tulburat ca Platon, este mai senin, ferm, iar cu brațul întins spre pământ, cu mâna deschisă, afirmă va-loarea datului pozitiv”. Nu lipsesc din fresca lui 
Rafael nici simbolurile geometrice, sfera (sfera cerească, ținută în mână de iranianul Zoroastru după unii, de grecul din Alecsandria, Ptolemeu, după alții) și hexagrama (măsurată pe pământ, 
cu compasul, fie de Arhimede, fie de Euclid). Acesta este tabloul. Indiferent dacă Eminescu 

l-a cunoascut sau nu, el ilustrează permanenta pendulare, proprie întregii sale activități, între „muzica sferelor” și „glasul pământului”, între transcendent și imanent, pe cele două direcții majore ale desfășurării ei: opera literară și opera 
publicistică. Desigur, între un Eminescu al singu-rătății, al atarxiei stoice, al invectivelor amare și al dorului de Nirvana, din atâtea cunoscute po-ezii, și un Eminescu al Serbării de la Putna, al articolelor militante pentru drepturile românilor din Bucovina și Basarabia, distanța e mare dar nu insurmontabilă. Un sistem de vase comu-nicante unește în cele din urmă toate manifes-tările scriitorului nostru, literare, jurnalistice, științifice, care sunt ale unei personalități puter-

nice, complexe, proteice, dialectic-contradictorii, niciodată însă în dezicere și dezbinare de sine. În viziunea noastră, modelul oferit de fresca lui 
Rafael poate fi o cheie pentru descifrarea unei astfel de personalități. Eminescu însuși pare să fi intuit valoarea paradigmatică a binomului antic 

Platon – Aristotel.  
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O componentă majoră: filosofia. Unii dintre comentatorii timpurii ai lui Eminescu au căzut victimă disocierii prea tranșante a lui Maiorescu între cunoașterea teoretică și artă, însoțită de re-

pudierea, din ultima, a reflexivității, crezând că evidențierea filosofului s-ar face în dauna poe-tului. Între aceștia, un Eugen Lovinescu abia îi concede lui Eminescu o concepție simplistă, 
empiric-poetică, „nici nouă, nici adâncă”, pentru că ar avea un „fundament intelectual” schopen-hauerian și, mai ales, pentru că „nu e departe de fatalismul țăranului român”. Redusă la pesimism (prejudecată adânc înrădăcinată în vechea exe-geză eminesciană, începând cu aceea violent negativă a canonicului Al. Grama), această „filo-sofie” e mai mult de natură sentimentală: „por-

nind de la un element de cugetare foarte simpliu și comun, pesimismul se preface la început într-un sentiment și abia apoi într-o sentimentalitate co-pleșitoare și uneori chiar bolnăvicioasă” (Critice, I, 1920). Deși înaintează cu multă prudență pe acest teren („apt să priceapă și să mânuiască abstracții destul de înalte” din domeniul filoso-fiei, poetul nu făcea totuși dovada „că avea infor-mații amănunțite în toate ramurile disciplinei, că poseda o cultură de specialist” ), G. Călinescu îl 

va repune în drepturile sale pe gânditorul auten-tic într-o serie de capitole ale monumentalei sale 

monografii Opera lui Mihai Eminescu, 1935-36: 

Cultura, Filosofia teoretică, Filosofia practică. Dar și divinului critic, Constantin Noica îi va reproșa mai târziu tocmai această prudență și mai ales „cântarul”, fiincă „a sfârșit prin a pune pe cântar lucrurile...”. Dimensiuni ce i-au scăpat lui G. Călinescu vor fi puse în lumină de Noica însuși 
(Eminescu sau gânduri despre omul deplin al 
culturii românești, 1975), înaintea sa, de Rosa 
Del Conte (Eminescu sau despre absolut, 1962), 

mai apoi, de George Munteanu, Edgar Papu, I. Negoițescu, I. Em. Petrescu, în fine, în imediata succesiune a acestora, Dan C. Mihăilescu, Th. 
Codreanu, Constantin Barbu, George Popa... Preocupările pentru filosofia lui Eminescu sunt mai evidente în cărțile unor contigente noi de exegeți, la care se adaugă, din alte arii geografice, 
Svetlana Paleologu Matta (Eminescu și abisul 
ontologic, 1988) ori Marin Tarangul (Intrarea în 
infinit sau dimensiunea Eminescu, 1992). Un loc aparte îl ocupă academicianul basarabean Mihai Cimpoi cu numeroasele sale articole, studii și 
volume, printre care Narcis și Hyperion, 1979; 

1985; 1994, Căderea în sus a Luceafarului, 1993, 

Rafael ■ Școala din Atena, frescă, detaliu (1509-1510), Vatican 
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Plânsul Demiurgului, 1998; Esența ființei (Mi)te-

me și simboluri existențiale eminesciene, 2003; 

2007, Dicționar enciclopedic Eminescu, 2013... Cercetări succesive au pus în evidență pregă-tirea temeinică, pe mari suprafețe și profunzimi ale culturii naționale și universale, însoțită de o vocație filosofică autentică, ale poetului nostru. Această pregătire începe de timpuriu cu intere-sul pentru religii și mai ales mitologii ale lumii, 
despre care vorbesc colegii de la gimnaziul cer-năuțean, și se continuă în studenție la Viena și Berlin unde, după o expresie a lui G. Călinescu „cimentul” tuturor disciplinelor era filosofia.  Și aici, punctul de plecare se găsea în religia și filo-sofia antichității. Mărturie ne stau Amintirile co-legului vienez și prietenului de o viață, Ioan Slavici: „... el cunoștea de la vârsta de douăzeci de ani nu numai învățăturile cuprinse în Evanghelii, ci și pe ale lui Platon, pe ale lui Confucius, Zoroastru și Budha, și punea religiozitatea, ori-care ar fi ea, mai presus de toate”. Eminescu n-a ajuns niciodată profesorul de filosofie la care a visat Maiorescu (și, poate, în secret, el însuși). Dar chemare în această direcție avea, cum ne-o confirmă în continuare șirianul, primul mai vârstnic al său discipol, instruit prin lecturi co-mune și interpretări de texte, e adevărat, cam eclectice: „Fiindcă eu nu știam destul de bine nici nemțește, nici franțuzește, am citit mai întâi Des-

pre rădăcina pătrată a principiului rațiunii sufi-
ciente, apoi, în franțuzește, traducerea dialogu-

rilor lui Platon și din L’Orient pittoresque dări de seamă despre budism și confucianism”. Imagi-nea unui Eminescu tânăr, „tare în filosofie” îl va urmări pe Slavici până târziu, ca-n aceste Scrisori 

adresate unui om tânăr: „Eminescu era plin de filosofiile de tot felul... Am ajuns să-l ascult cu mult interes pe amicul meu când el îmi vorbea de Platon și Aristotel, despre Kant și Schopen-hauer”. 
Rădăcina greacă. Cum vedem din Amintirile lui Slavici, inițierea filosofică a prietenului său botoșănean începea cu antichitatea greacă și ori-entală, pentru a ajunge la doi gânditori moderni de evidentă descendență platoniciană, Kant și Schopenhauer. Aceștia sunt „metafizicii cei mai însemnați ai evului nou”, singurii despre care, la solicitarea (insistentă) a lui Maiorescu, poetul     

s-ar simți capabil să țină la Universitatea ieșeană un curs „privat”, adică, mai mult „redarea fidelă și clară a celor știute” decât „prelucrarea exten-sivă a sistemelor respective”. În aceeași scrie-soare de răspuns trimisă din Charlottemburgul berlinez la 5 februarie 1874, tânărul de nici do-

uăzeci și patru de ani face dovada, mai întâi, a unei lucide „conștiințe de sine”: propunerea e „măgulitoare și în acord cu întreaga mea aple-care firească”, apoi, a unei rare și exemplare au-

to-exigențe profesionale: „Am eu dreptul, fără un plan didactic precis pe care să-l fi prelucrat în întregime, să-mi asum, la anii mei, riscul unei 

astfel de sarcini?”. Într-un astfel de „plan didac-tic”, cunoașterea filosofilor antici era indispen-sabilă. Manuscrisele eminesciene sunt pline de titluri de cursuri (ale unor renumiți profesori germani, specialiști reputați în istoria, literatura, mitologia și filosofia greacă), liste bibliografice, 
extrase, conspecte, note diverse din acest dome-niu. Dar chiar scrisoarea citată către Maiorescu cuprinde, pe lângă proba unei orientări lejere în filosofia modernă, și referiri la anticii greci, 
dintre care e nominalizat Aristotel pentru cele-bra sa definiție a omului: zoon politikon. Într-un text ceva mai întins (mss. 2306), cam din aceeași epocă, părând a fi ciorna unei conferințe sau 
chiar a unui proiect de curs introductiv, poetul propune un model de profesor, trădând un pro-gram de lucru propriu, bazat pe specializare și interdisciplinaritate: „Nouă ni se pare că un pro-fesor onest, în sensul științific al cuvântului, ar trebui să facă cu elevii cel mult exegeza scrierilor recunoscute de bune ale antichității și a vremei moderne... pentru aceste trebi se potrivește mai bine un filolog, care să cunoască bine sanscrit (pentru imnele vedelor), grecește pentru filoso-fia greacă și latinește pentru filosofia evului mediu și a Renașterii”. Fidel unui astfel de pro-

gram, Eminescu traduce, cum știm, o gramatică și un glosar ale limbii sanscrite și face exerciții de familiarizare cu greaca veche și limba latină. 
Scrierile vechilor filosofi le-a cunoscut însă, mai degrabă, prin traduceri și comentarii în germană și franceză.  

Mai puțin cunoscută este o sursă autonomă de informare, despre care vrem să vorbim în continuare. Este de fapt o traducere asupra căre-ia au atras atenția Demostene Russo, Alexandru 
Elian, pe urmele lor, Rosa Del Conte. Pasiunea lui Eminescu pentru cărți rare și manuscrise vechi românești (trecută și eroului său Dionis) îl face să achiziționeze în martie 1875, ca director al Bibliotecii Centrale din Iași, tipăritura intitulată 
Atârnare în loc de scrisoare asupra tarafului 
okelliștilor pentru firea a toată lumea. Tradusă de 
Petru Stamatiadi. În propunerea de achiziție înaintată ministrului Maiorescu, poetul indică anul apariției, 1773, și face o scurtă prezentare a cărții: „NB: De la Occelus Lucanus, adept al lui 

https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
https://books.google.com/books/about/L_Orient_pittoresque_Publication_artisti.html?id=OOU9mgEACAAJ
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Pythagora, s-a păstrat scrierea «despre natura 
universului». Contra acestei maniere de-a privi lumea e îndreptată scrierea prezentă”. Scrisă de 
un erudit teolog grec, Evghenie Vulgaris, rector și profesor de filosofie și astronomie la Acade-mia atonită și la Marea Școală a Patriarhiei din 
Constantinopol, cartea e formată din două părți distincte; prima secțiune, sub formă epistolară, reprezintă respingerea cu argumemnte teologice 
a teoriilor cosmogonice occelliste (pitagoricie-ne), a doua, egală ca întindere, sub formă de note 
detaliate, este o prezentare a principaleleor cu-rente filosofice vechi, grecești, egiptene, indiene, persane. Un loc de excepție îl ocupă „demonosul Platon” („pentru sistema lui se numește așa; pentru că el a făcut pe demoni”) și, mai presus decât toți, Aristotel, care „a stătut cel mai vestit din filosofii cei vechi”. Pentru parfumul arhaic al limbii traducătorului (secolul al XVIII-lea), care trebuie să-l fi încântat la culme pe poet, reprodu-

cem in extenso, o caracterizare globală a aces-tora: „Cu adevărat paseri de noapte s-au arătat filosofii noștri aceiași către lumină, după cum și însuși ei uneori, de voie sau de nevoie, au mărtu-risit. Las pe ceilalți, ca pe unii, ce au fost și mai orbi decât aceștia, ce am zis.// Nu este lucru de 
mirare, de s-au rătăcit așa filosofii aceștia. Pen-tru că ei au picat în lavirintul metafizicii, fără ața Ariadnei (adecă fără povățuitor) și așa n-au găsit nici o ieșire..., împrejur necredincioșii umblă ne-fiind nimenea, carele de la înălțime mult să se îngrijească de dânșii”. Eminescu îi atrage atenția lui Maiorescu, tocmai asupra netăgăduitei valori stilistice și lexicale ale unor astfel de texte: „Sti-

listică, căci nu sunt scrise sub influența limbilor moderne, cel puțin nu a celei franceze și se găsesc în ele locuțiuni cari încep a dispărea din 
limba scrisă făcând loc unor șabloane de fraze străine dezvoltărei de până acum a limbei noas-

tre. Lexicală, prin mulțimea de cuvinte originale pe cari scriitorii bisericești și laici, siliți să re-curgă la proprii mijloace, le înterbuințează în 
compunerile lor” (s.n., D. S.). 

Divinul Plato. „Lavirintul metafizicii” nu pare să-l fi speriat pe poetul nostru, care, cu tânără și amuzantă superbie, susține în „Timpul” din  iu-nie 1879, pentru liberalul Petru Grădișteanu și „toată suflarea roșie din Senat”, o adevărată lecție despre școala „cinică” de la Antistene până la Diogen din Sinope și, mai departe, până la ele-nismul târziu, și care, peste câțiva ani, în aceeași publicație, îi dă lui C.A. Rosetti amănunțite indi-cații bibliografice privind sofistica, definită drept „logica patimei și a interesului”. Definiția este în 

spiritul Dialogurilor lui Platon. Dintre marii me-tafizici, „divinul Plato”, cum e numit într-un ma-nuscris, a exercitat o adevărată fascinație asupra 
lui Eminescu, precum, de altfel, asupra unei în-tregi generații romantice, nu numai prin profun-zimea ideilor, dar și prin strălucirea expresiei, evidențiată în egală măsură de un teoretician și istoric literar precum Friedrich Schlegel: „Pentru Platon... desăvârșirea și frumusețea formei  nu 
reprezintă doar mijloace, ci scopul în sine”, ori un poet ca Percy Bysshe Shelley: „Platon a fost esențialmente poet: adevărul și splendoarea imaginilor sale, precum și melodia limbii sale în-trec orice închipuire”. În ceea ce-l privește pe poetul român, edificator este un manuscris din 

epoca studiilor universitare (mss. 2287), care începe cu o profesiune de credință pentru Kant și se încheie cu un elogiu al fanteziei poetice înălțată până la „petrificațiunea ideilor eterne”. Ea e altceva decât „fantasteria” capetelor co-mune: „Pe când celor chemați Hetaire le vor-bește în jargonul lor propriu – celui ales ea-i vor-bește în limba ei – și limba ei e armonia lui Plato”. 
Familiarizarea cu filosofia lui Platon a fost benefică, așa cum au demonstrat majoritatea cercetătorilor, pentru creația poetică, fără ca, prin aceasta, ea să devină un hibrid ori o va-riantă versificată a filosofiei. Cum arăta odată Cezar Papacostea, poetul, ca să rămână poet, trebuie să aibă în vedere nu problema, ci „senti-mentul problemei”. Din această perspectivă, Papacostea evidențiază „înrâurirea platonicia-nă”, mai ales în Luceafărul: antiteza dintre esen-ță și aparență, „văile” haosului echivalente ale 

apeironului platonic, teza mișcării universale, di-socierea între iubirea carnală și cea ideală, amin-tind de cele două Afrodite ale Diotimei... (Filoso-

fia antică în opera lui Eminescu). Autorul nu scapă de un anume exclusivism platonician în in-terpretarea sa, corectat de exegeții ulteriori care au detectat în poem aluviuni din direcție kan-

tiană și, mai cu seamă, schopenhaueriană. După Ioana Em. Petrescu, înrâurirea platonică e mai distinctă în prima epocă de creație eminesciană, cu un „model cosmologic” vizibil, „pitagoreic-platonician”: universul e o sferă, a cărei lege e ar-monia sonoră („muzica sferelor”) generată de rotirea ritmică a aștrilor și al cărei mobil e sufle-tul divin („sufletul lumii). Acestui model îi suc-ced, într-o nouă etapă, un model kantian: uni-versul apare acum ca o pluralitate de lumi, în continuă naștere și dispariție; „muzicii de sfere” îi ia locul o tăcere înghețată, asemenea „uitării 
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celei oarbe”. Nu fără accente polemice la adresa 
distinsei profesoare clujene (care n-a rămas da-toare cu răspunsul), eminescologul hușean Theodor Codreanu distinge în cartea sa Eminescu 

– Dialectica stilului, o a treia etapă, cu un model 
cosmologic relativist, de tip einsteiniean, ceea 

ce-l pune pe poetul nostru într-o lumină de neaș-teptată modernitate, dar îl face în același timp și victima unor exagerări de tip protocronist. 
Revenind la filosoful antic, vom observa că Platon, el însuși cretor de mituri, dobândește la Eminescu o aură mitică. El reprezintă într-o va-riantă-manuscris la Luceafărul, una din alter-

nativele compensatorii oferite de Demiurg lui Hyperion: „De vrei un număr să mă chemi/ În 
lumea ce-am creat-o/ Îți dau o fășie de vremi/ Să te numească Plato”. Și ca să avem tabloul com-plet, iată și varianta demitizată, parodică, a aces-tui motiv literar, în ludicul Antropomorfism, unde cocoșul clapon își justifică condiția fiziologică precară prin rațiuni superioare de ordin filoso-fic: „... ca să-mi surâdă/ În a mea lipsă de patimi a lui Plato fenomene/ Cu privirea mea cea castă, 
de-nteres nenfluențată,/ Văd în lume și în lucruri numai sâmburul ș-ideea/ Prototipu-l văd în toate...” Aceasta nu înseamnă că Eminescu nu stăpâ-nea și dimensiunea reală, exactă, științifică a problemelor. Într-un caiet manuscris de 16 file 

(mss. 2257), găsim începutul – partea istorică – a 

unui amplu studiu intitulat Economia națională, după unii lucrare inedită originală (Vasile C. Nichita, pe urmele sale, Radu Mihai Crișan), mai 
sigur o transcriere (Dimitrie Vatamaniuc), dar nici aceasta însemnând puțin lucru. Dat fiind cursivitatea și coloratura specifică a ideilor, apoi reproducerea unor pasaje întinse din Dialogurile 

lui Platon, indiferent pe ce cale textul a trecut prin condeiul lui Eminescu, el e de o deosebită importanță pentru definirea orizontului filosofic al acestuia. Fie și cu idei primite și asumate, el sună atât de eminescian! În secvența rezervată statului atenian sunt discutate concepțiile eco-nomice ale lui Platon și Aristotel, privite mai întâi într-un strict determinism istorico-social: „Ei sunt oameni mari ai timpului lor, și în genere oamenii mari nu sunt nimica alta decât oamenii 
vremilor mari... filosofii cugetă în genere mai mult timpul lor, decât filosofia lor proprie...”, apoi, circumscrise ideilor lor generale, celor „do-uă maniere de-a privi lumea”. Din această pers-pectivă e abordată marea descoperire a lui 
Platon, aceea a deosebirii dintre „obiectul singu-ratic” („individualul”, în termenii lui Noica), pe 

care îl vedem, îl cunoaștem, și „obiectul ca atare” („generalul”), pe care îl intuim. În câteva fraze este sintetizată întreaga filosofie platoniciană a 
Ideii: „Etern și netrecător e obiectul ca atare. 

Toate fenomenle singulare ale lumei reale nu sunt decât întrupări, realizări a obiectului ca atare. Ceea ce e etern nu se epuizează niciodată; cele singuratice sunt iute gata și sfârșite...”; „Acest lucru ca atare este prototipul, ideea (intu-ițiunea). Obiectul ca atare este ființa supremă, divină, eternă a lucrului real; cea dintâi se mani-festă în cea de-a doua; viața lumei e o vecinică efluință a obiectelor singulare din idealul lor etern; ceea ce e rău și necomplet e o icoană rea a idealului etern”. Nu altceva gândește și spune Demiurgul în succintul său excurs teoretic spre instruirea și folosul lui Hyperion! 
O academie de științe personificată: Aristotel. Un frumos omagiu e adus în finalul studiului discutat insubordonatului învățăcel al lui Platon. Înrâurirea lui Aristotel asupra scriitorului ro-mân, reală, constantă, a stat mai puțin în atenția eminescologilor noștri. Ea trimite către cealaltă componentă a complexei personalități emines-ciene: vocația științifică, circumscrisă desigur in-teresului și nivelului de cunoaștere ale veacului 

romantic. Ea nu se opune, ci este chiar indis-pensabilă unei autentice formații filosofice. Să ne reamintim scrisoarea din 1874 în problema pro-fesoratului ieșean și de scrupulele tânărului 
candidat, dovadă de o înaltă autoexigență profe-sională; sunt necesare, îi explică el impacientului Maiorescu, drept „prolegomene ale filosofiei”, cunoștințe de științe ale naturii, de antropologie, de anatomie și fiziologie. Vestitele caiete fizio-

grafice, atâtea alte manuscrise (liste bibliogra-

fice, note de curs, traduceri, transcrieri, note rezumative) sunt o dovadă a efortului continuu pentru completarea acestor cunoștințe. Setea de cunoaștere este confirmată de prietenul Slavici, în deja citatele Scrisori adresate unui tânăr, din 1898: „El iubea știința și se dădea rob al ei. Știa totdeauna, cari sunt cărțile pe care mai are să le citească și care sunt cele mai nouă aparițiuni importante în literatura universală”. În lumina acestor rânduri, nu apare deloc o infatuare acest gând fugar eminescian: „Dintr-o zi citesc atâta cât citesc ei într-o mie”. O cercetare, fie și su-mară, a manuscriselor și, mai ales, a miilor de pagini însumate în jurnalistică pune în evidență 
tocmai aceste lecturi ce-l diferențiază de con-temporani și care-i asigură sagacelui gazetar Eminescu acel indispensabil suport în realitate. Cantonați în prejudecata poetului abstras din 



această realitate, plutitor, lunatic, ni s-ar părea ciudată o astfel de lapidară profesiune de cre-dință a comentatorului politic excepțional care a fost Eminescu: „În locul ficțiunii – realitatea, iată ce cerem” („Timpul”, 15 iulie 1880). Hotărât, poetul nostru știe să despartă bine apele, cerând gazetarului de profesie realism și luciditate: „Într-un car de oale nu se dă cu argumente meta-fizice” („Timpul”, 19 septembrie 1878). Pe fundalul unor astfel de preocupări, apare explicabil interesul pentru celălalt titan al gân-dirii antice, filosoful care în tabloul lui Rafael arată cu palma deschisă către pământ. Mărturie a acestui interes stau numeroasele referințe din publicistică: Gogol și regulile din Poetica lui Aristotel; politicienii și Topica lui Aristotel; defi-niția omului dată de stagirit; Aristotel în mijlocul demagogilor atenieni; Aristotel despre muncă, 
recomandat confraților de la „Românul”; nihi-liștii ruși care nu-l citesc nici pe Cicero, nici pe Aristotel. În fine, Titu Maiorescu, într-o prelegere la facultatea de Drept, expune pe larg (și o dată cu el, prin parafrază, recenzentul Eminescu) 
Logica lui Aristotel. Dar cele mai frumoase rân-duri scrise despre conducătorul Lykeion-ului atenian rămân cele din studiul deja amintit, Eco-

nomia națională. Caracterizat în opoziție cu 

Platon („Logica sa e o antiteză directă a celei 
platonice), Aristotel apare aici ca un susținător al „adevărului faptei”, al cunoașterii prin observare nemijlocită, al constituirii noțiunii, în confor-mitate cu adevărul empiric, și, ca un corolar, al științei, definită drept cunoaștere adusă în con-știință.  Și iată, ca o încheiere, această poetică diso-ciere menită să-i particularizeze pe cei doi învă-țați greci în cadrul gândirii filosofice universale: „E sigur că filosofia lui Platon, ideile lui carac-terizează o tinereță mai mare a cugetătorului, au ceva femeiesc în ele, o plutire poetică și eternă în nemărginirea închipuirei.// Aristotel lucrează; el a fost poate cel întâi și cel mai mare lucrător științific, el a vrut să fie domn materiei. S-a în-gropat în materia haotică, ca să afle legile ei”. 
Pentru autor, cei doi filosofi antici își pierd con-sistența material-umană, devin două principii, două „forme” esențiale ale spiritualității: „Ei nu sunt doi oameni, ci două trăsături fundamentale, două calități ale omului; în fiecare om trăiește mai mult sau mai puțin unul din filosofii greci”. Dar Eminescu însuși împlinește în cultura ro-mână idealul unei personalități complexe și ar-monioase, în care se întâlnesc fericit trăsături ale amândurora.  ■ 
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LĂCĂTUȘ 

Dorin Tudoran şi revista „Agora” (SUA)  

în rezistenţa anticomunistă românească din exil 
 

 Poet, eseist, publicist şi disident politic, Dorin Tudoran reprezintă, fără echivoc, una dintre cele mai înverşunate voci ale exilului împotriva abu-

zurilor regimului comunist. Este absolvent al Liceului „Mihai Viteazul” din Bucureşti (1963) şi licenţiat al Facultăţii de Limba şi Literatura Ro-mână a Universităţii Bucureşti (1968). A lucrat ca redactor la „Flacăra” (1973-1974) şi „Lucea-fărul” (1974-1980), de unde a fost concediat. În 
perioada 1979-1981 a devenit bursier în Franţa şi R.F.G. În 1977 a fost ales în Consiliul Uniunii 
Scriitorilor din RSR, de unde a demisionat la 8 iulie 1981 după ce a demascat un plagiat. „(...) El a intrat în conflict cu autorităţile comunisto-culturale din Bucureşti în 1980 când a demascat plagiatul poetului Ion Gheorghe după gânditorul 
chinez Lao Tse. D. Tudoran nu mai este publicat în ţară de 2 ani şi în semn de protest și-a depus carnetul de partid”1. O altă publicaţie din exil, „Lupta”, arată că acesta era „preţuit de colegii de 
breaslă pentru atitudinea sa manifestă de apă-rare a libertăţii de creaţie”2. Prin demisia din 

Uniunea Scriitorilor, Dorin Tudoran protesta fa-ţă de autorităţile care „violând statutul Uniunii, înlocuiesc preşedintele şi biroul ales de scriitori 
cu unul format din activişti de partid şi scriitori obedienţi”3.   

În urma unor manifeste expediate presei din exil şi ca urmare a unor scrisori destinate lui Nicolae Ceauşescu, personalitatea sa începuse treptat să producă îngrijorări în rândul cadrelor fostei securităţi. Într-o astfel de scrisoare (repro-dusă şi de ziarul din exil „Buletin de informaţie pentru români în exil”), pe care consider esenţial să o redau integral, reproşează tranşant autori-tăţilor de la noi din ţară refuzul de a-i elibera 

actele necesare emigrării, împreuna cu familia, în SUA: „Din păcate, scrisoarea ce v-am adresat 

la 1 august a.c., prin Registratura C.C. al P.C.R. cu numărul 54572, n-a avut darul să determine eliberarea paşapoartelor aşteptate. Eu însă Exce-lenţa, ... refuz să tac. Şi voi denunţa, cu toată puterea, practica teroristă a deţinerii de ostateci. Căci nu altceva decât un ostatec este cel căruia i se suprimă un drept fundamental de felul celui 
reclamat de mine. Ba consider infinit mai grav terorismul ce practică deţinerea ostatecilor de conştiinţă cum este şi cazul meu, decât cel care, prin pistolul pus la tâmpla pilotului, deturnează un avion şi ia, pentru o vreme, ostateci. Între deturnarea temporară a cursului unei călătorii şi deturnarea cursului unei vieţi există o imensă 
diferenţă, ce califică terorismul căruia eu şi alţi mulţi români îi suntem victime drept o practică 

 
Revista „Agora” a reuşit în scurt timp să alerteze mai multe 

Inspectorate Judeţene de Securitate care au primit dispoziţii 
să treacă de îndată la măsuri care au avut scopul prevenirii şi 
contracarării preocupărilor ostile ale conducerii revistei. 
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abominabilă, demnă doar de... cel mai profund dispreţ al celor ce respectă încă ideea de om, cu tot ceea ce a făcut din această valoare funda-mentală a lumii. Terorismul politic intern, – căruia îi aparţine şi practica deţinerii de ostateci – nu poate servi, în niciun chip, intereselor ţă-rii”4. La scurt timp a urmat să fie arestat la domi-
ciliu.  Din primăvara anului 1985, patru dintre principalele publicaţii franceze („Le Monde”, „Le Figaro”, „Libération”, „Le Quotidien de Paris”) încep să cerceteze şi să publice pe seama cazului său, atrăgând în felul acesta şi mai mult atenţia organelor represive. Dacă în decembrie 1984, „după nenumărate ameninţări cu moartea, scrise şi telefonice (anonime bineînţeles), Dorin Tudoran a fost atacat pe stradă şi lovit fără milă”5, în aprilie 1985 „poetul urmează greva foamei şi sănătatea i s-a alterat. Securitatea pare a fi 

abandonat ideea de a-l convinge să oprească acţiunea începută, dar a întărit garda în jurul lui, aşa încât nimeni nu-l poate contacta”6. Pe data de 6 iunie 1985 încetează greva foamei, iar o lună mai târziu, pe 24 iulie 1985, a reuşit în cele din urmă să emigreze din România în SUA de unde a continuat să lupte împotriva politicii de extrema stângă din România prin intermediul ziarelor şi a Radio Europa Liberă.  Spre sfârşitul regimului comunist, în 1987, după unele note ale Securităţii, în luna ianuarie a 
anului 1988, a fondat, sub egida centrului de 

politologie Foreign Policy Research Institute din Philadelphia, „Agora”, publicaţie finanţată de organizaţia americana cu scopul declarat de a promova democraţia în lume The National 
Endowment for Democracy (NED). Revista „Agora” a reuşit în scurt timp să 
alerteze mai multe Inspectorate Judeţene de Securitate care au primit dispoziţii să treacă de îndată la măsuri care au avut scopul prevenirii şi contracarării preocupărilor ostile ale conducerii revistei. În acest sens, Constantin Măceşanu, şef al Securităţii Sibiu în perioada 1985-1989, i-a trasat câteva măsuri precise căpitanului de Secu-ritate Mircea Şchiopoaie, născut pe 24 septem-

brie 1949 în oraşul Hârlău, judeţul Iaşi, fiul lui Dumitru şi al Georgetei, încadrat cu gradul de locotenent în Inspectoratul Judeţean Hunedoara, Securitatea Municipiului Hunedoara, între 1973 şi 1977, transferat apoi la Inspectoratul Judeţean Sibiu, Serviciul 1/B, unde a deţinut gradul de 
locotenent-major (1980-1984), din anul 1985 avansat la gradul de căpitan. O primă măsură a privit „instruirea potenţialului informativ din 

problema «artă-cultură» pentru depistarea ele-mentelor cu preocupări scriitoriceşti, nemulţu-mite de realizările personale, de modul cum sunt apreciate, cu vădite pretenţii în acest domeniu. Depistarea celor cu intenţii de a trimite în exte-rior materiale, lucrări ce nu au fost tipărite în ţară datorită conţinutului, cunoscuţi cu legături suspecte în exterior. În acest sens vor fi dirijate sursele «Filip», «Anamaria», «Gabriela» şi «Valeriu»”7. 

S-a cerut de asemenea o „atenţie deosebită” ce-naclurilor literare din municipiul şi judeţul Sibiu, în „scopul depistării elementelor pretabile a trimite în exterior materiale cu conţinut neco-respunzător, a celor care au preocupări de a redacta astfel de materiale”8. Pentru a preveni cu orice scop expedierea şi publicarea în „Agora” a unor creaţii literare, articole cenzurate sau refuzate spre publicare de redacţiile publicaţiilor de la noi din ţară, şi aşa aflate sub supraveghere, 
s-a avut în vedere o mai bună colaborare cu 
redactorii şi redactorii şefi. Securitatea Judeţului Sibiu a dispus în acest sens că „vor fi întreprinse măsuri de îmbunătăţire a cooperării şi conlu-crării cu factorii de conducere din cadrul redacţiei revistei «Transilvania», în scopul sem-nalării la timp de către aceştia a elementelor ce 
s-au adresat cu lucrări redacţiei pentru publi-care şi au fost respinse din diferite motive”9. Revistă cu tradiţie şi prestigiu, fondată în anul 1868, „Transilvania” a fost, cu doar câteva luni înainte ca Securitatea Judeţului Sibiu să dispună această măsură, luată în vizor pentru „preocu-pările recente” ale lui Constantin Noica privind intenţia înfiinţării unei edituri pe lângă publi-caţia sibiană10, un an mai târziu Securitatea Sibiu raporta către Direcţia I din Ministerul de Interne cu privire la publicarea în „Transilvania” a unui poem semnat de Gabriel Chifu, interpretată ca fiind „în dezacord cu cerinţele oficiale”11. Revenind la măsurile stabilite în cazul „Agora”, Securitatea Sibiu a hotărât că „persoa-

nele din sistemul de cultură, în special cei cunos-cuţi cu preocupări literare ce se vor deplasa în străinătate, vor fi prelucraţi contrainformativ, iar la întoarcere contactaţi pentru exploatarea lor informativă. Aceştia vor fi verificaţi atât la ple-

care, dar mai ales la întoarcere pentru a cu-noaşte dacă au introdus materiale şi literatură cu conţinut ostil”12.  Din notele de măsuri trasate şi din cele infor-mative este uşor să ne dăm seama că „Agora” a reuşit să producă îngrijorări serioase în rândul 
cadrelor din Ministerul de Interne, devenind un simbol al rezistenţei anticomuniste, alături de 
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„Buletin de informaţie pentru români în exil”, „Lupta”, „Vatra”, „Dialog” şi toate celelalte publi-caţii tipărite în exil care s-au manifestat necon-

tenit pentru respectarea drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale în România.  Colectivul de redacţie a fost format de Dorin 
Tudoran (redactor-şef), Mihai Botez (redactor-şef adjunct), Paul Goma, Michael Radu şi  Vladimir Tismăneanu (redactori). Din colegiul de redacţie au mai făcut parte Eugene Ionesco, Matei Călinescu, Ioan Petre Culianu, Milovan Djilas, François Fejtö, Victor Frunză, criticul 
literar Virgil Ierunca, Virgil Nemoianu, Alain Besançon, André Glucksmann şi Jean-François 
Revel. Cu privire la apariţia primului număr din „Agora”, şeful Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, comunica Securităţii Alba să aibă o vigi-lenţă sporită prin care să fie împiedicată orice formă de colaborare cu scriitorii din România.  La primul număr al revistei „Agora” au con-

tribuit cu materiale Ştefan Baciu, Andrei Brezeanu, Dan Cristea, Dan Deşliu, Paul Emanuel, Vintilă 
Horia, Gelu Ionescu, Monica Lovinescu, Ale-xandru Lungu, Călin Andrei Mihăilescu, Bujor 
Nedelcovici, Marcel Cornis-Pope, Petru Popescu, George Tomaziu, de asemenea, numărul „con-ţine şi un articol semnat Grigorie Negrescu, în legătură cu care Dorin Tudoran a afirmat că ar aparţine unui intelectual din ţară”13. Prin acţiunea informativă deschisă la Direcţia 
I s-a întocmit un plan de măsuri care au vizat în mod expres două sarcini principale: „Identifi-carea lui «Grigorie Negrescu», stabilirea persoa-nelor din ţară cărora redacţia preconizează să le 
solicite materiale spre publicare sau care, din proprie iniţiativă, încercă să trimită asemenea lucrări şi prevenirea scoaterii lor clandestine; prevenirea introducerii publicaţiei în ţară şi a accesului la revistă al creatorilor de literatură şi artă din R.S. România”14. Faţă de aceste sarcini s-a mai solicitat să se dispună întocmirea unei note de măsuri pe linia problemei „artă-cultură” în care să fie prevăzute măsuri concrete, în coope-rare cu celelalte servicii şi compartimente („T” şi „S”), „pentru prevenirea şi contracararea pre-ocupărilor ostile ale conducerii revistei «Agora», care vizează zona oamenilor de cultură şi artă de 
pe raza dumneavoastră de competenţă, şi să ni 
se raporteze periodic, la indicativul 151/D.I., da-tele şi informaţiile obţinute şi stadiul realizărilor propuse”15. Ca şi în cazul Direcţiei Judeţene de Securitate Sibiu, şi Direcţiei Judeţene Alba i s-a cerut să aibă 

în vedere o rigoare severă şi metodică, prin care să fie întărit potenţialul informativ în edituri şi reviste, aceeaşi atenţie s-a cerut şi oamenilor de litere semnalaţi că ar avea lucrări «de sertar», toate cu „scopul identificării persoanelor care au lucrări respinse de la publicare datorită conţinu-tului lor necorespunzător, în vederea prevenirii scoaterii acestora din ţară”16. Referitor la Grigore Negrescu, după anul 1990 Monica Lovinescu avea să dezvăluie cine 
se ascunde sub acest pseudonim, istoricul literar şi critic Mircea Iorgulescu. Printre cei curioşi să-i 

afle identitatea s-a aflat inclusiv Vlad Georgescu, între 1983-1988 directorul secţiei române a 
postului de radio Europa Liberă din München. „Vlad, zilele acestea la telefon: voia să ştie cine se 

ascunde sub pseudonimul de Grigore Negrescu. 

Am trimis spre difuzare un text astfel semnat, lucid, bine scris, împotriva resemnării şi laşităţii. Supărător doar faptul că dă lecţii de curaj sub 
pseudonim. Îi replic evident lui Vlad că nu pot să-i dau numele, am promis secretul”17. Octavian Paler, Alexandru (Alecu) Paleologu şi alţii au crezut că textul difuzat sub pseudonimul Grigore Negrescu a fost scris de Bujor Nedelcovici şi „erau furioşi pe el că le-a luat ideile discutate şi 
pe care Paler urma să le dezvolte la următorul Consiliu obţinând aprobarea lor”18. Materialul 

trimis spre difuzare de Monica Lovinescu, publi-cat în „Buletinul de informaţie pentru români în exil” şi reprodus în „Agora”, a fost intitulat Re-

semnarea. Formă de sinucidere.  Lucid şi bine scris, după cum remarcă Monica Lovinescu, articolul aduce în atenţie problemele 
principale de ordin social, economic, politic sau cultural care au înrobit societatea românească într-o perioadă dificilă pentru cei mai mulţi dintre români şi în care s-a pus prea puţin preţ pe drepturile şi libertăţile omului. În continuare redau un mic fragment din articolul în cauză, din care putem cu uşurinţă înţelege de ce au fost alertate Inspectoratele Judeţene de Securitate. „(...) îi putem noi oare culpabiliza pe cei care construiesc azi ruina României? Putem să le spunem «sunteţi vinovaţi», câtă vreme NOI, noi toţi şi individual, nu am spus niciodată nu se poate? Resemnarea noastră, prin care contri-buim în fapt la tot ce se întâmplă, acoperă şi 
propria vinovăţie. Şi, dacă ne gândim bine, dacă avem îndrăzneala de a privi în noi şi a vedea cum suntem cu adevărat, nu găsim atâtea motive să ne fie ruşine de noi înşine? Cei care avem rude şi cunoştinţe printre «oamenii puterii», fie ei activişti, fie securişti şi miliţieni, am schiţat 
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vreodată un gest prin care să le arătăm că, de-parte de a ne bucura de «reuşita» lor, ne dez-gustă? Câte mame şi câţi taţi – muncitori, ţărani, intelectuali şi-au repudiat copiii pentru că s-au făcut miliţieni, şi securişti, şi activişti? Nu cumva 
s-au mândrit cu ei? Câţi dintre noi întoarcem spatele acelor vecini de scară sau de etaj, sau 
colegi pe care-i ştim în slujba puterii? Nu cumva, dimpotrivă, încercăm să le câştigăm prin umi-linţă şi servilism bunăvoinţa eventuală? Nu cum-va, în loc sa-i arătăm cu degetul, ca pe nişte com-plici la distrugerea tării, îi linguşim? Resemnarea aduce şi oarecare profit, nu-i aşa? Câţi dintre noi, sub o formă sau alta, nu sunt «plătiţi» pentru a fi «resemnaţi» pentru a fi tăcuţi, pentru a accep-

ta?”19. Articole similare au fost publicate şi în alte numere din „Agora”.  Nicolae Manolescu semnala în prefaţa volu-

mului Kakistocraţia, publicat de Dorin Tudoran în 1998 la Editura ARC din Chişinău, faptul că „Agora” „a publicat articole dintre cele mai ustu-rătoare despre situaţia din România (...)”. Cu cer-titudine are perfectă dreptate. Doar raportându-ne la rigurozitatea fostei securităţi în a împiedica sub orice formă distribuirea revistei pe teritoriul ţării noastre şi apariţia în paginile ei a unor 

articole, poezii etc. cenzurate sau refuzate de redacţiile revistelor interne, putem constata im-portanţa pe care a deţinut-o „Agora” în istoria presei româneşti din exil. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Scriitorul Dorin Tudoran a fost ameninţat cu moartea (f.a.), în BIRE („Buletin de informaţie pentru români în exil”), anul 37, nr. 805, 25 decembrie 1984, p. 10.  
2 Condiţia intelectualului (f.a.), în „Lupta”, nr. 23, 22 septembrie 1984, p. 1.  
3 Ibidem.  
4 Scrisoarea lui D. Tudoran trimisă lui N. Ceauşescu, în BIRE, anul 38, nr. 807,                 

1 februarie 1985, p. 6.  
5 Scriitorul Dorin Tudoran a fost bătut pe stradă (f.a.), în BIRE, anul 38, nr. 807,                 

1 februarie 1985, p. 6.  
6 Scriitorul Dorin Tudoran sechestrat la domiciliu, în BIRE, anul 38, nr. 814, 16 mai 

1985, p. 5.  
7 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare 

ACNSAS), Fond Documentar, dos. nr. 8.690, vol. 1, f. 301. 
8 Ibidem, f. 301, 302.  
9 Ibidem, f. 302.  
10 ACNSAS, Fond Documentar, dos. nr. 8.677, vol. 4, f. 195. 
11 ACNSAS, Fond Documentar, dos. nr. 8.690, vol. 1, f. 273. 
12 Ibidem, f. 302. 
13 ACNSAS, fond Documentar, dos. nr. 533, f. 2. 
14 Ibidem, f. 3.  
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Monica Lovinescu, Jurnal, vol. II, Bucureşti, 2003, p. 201. 
18 Ibidem, p. 208.  
19 Grigore Negrescu, Resemnarea. Formă de sinucidere, în BIRE, anul 40, nr. 853, 

1 mai 1987, p. 9. 
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Dan  

PRISĂCARU 

[Iași] 
Rolul Armatei în restabilirea ordinii interne  
în Transilvania și apărarea Marii Uniri de la  
1 Decembrie 1918 (noiembrie 1918 – aprilie 1919). 

Repere (I) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și 
drumul ireversibil al românilor transilvă-

neni către Marea Unire 

La 18 noiembrie/1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei cu România, eveniment 
care a consacrat încheierea procesului de uni-ficare a românilor din provinciile aflate sub stăpânire străină într-un stat național unitar. Procesul de redeșteptare națională și organi-zare instituțională a românilor aflați sub domi-nația regatului maghiar s-a desfășurat în con-

textul crizei dezintegrării monarhiei dualiste1 în 
lunile septembrie-noiembrie 1918 și a cunoscut, ca și în cazul Basarabiei și Bucovinei, o comple-xitate deosebită2. Un prim și foarte important pas spre ieșirea românilor de sub stăpânirea ungară l-a repre-zentat elaborarea de către Vasile Goldiș3 a 

Declarației de independență și autodeterminare a 

românilor, aprobată de Comitetul Executiv al Partidului Național Român, la Oradea, la 29 
septembrie/12 ooctombrie 1918. Documentul a fost prezentat de către Alexandru Vaida Voevod4 

 

N. Iorga aprecia unirea Transilvaniei, care încheia fericit procesul 
întregirii României, ca „cea mai mare faptă din toată viaţa neamului 
nostru. Pentru unii e un vis nebun care se îndeplineşte. Pentru noi e 
o necesitate istorică ajunsă la recunoaştere şi o suferinţă mângâ-

iată, o muncă ce-şi găseşte răsplata. Şi astfel avem dreptul de a cre-

de acest fapt definitiv şi etern”. 

Is
to

ri
e
 ■

  
 

 

Prea Sfinţi Părinţi. Fraţilor! 
 De o mie de ani vă aşteptăm şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim niciodată. Sunt clipe în viaţa unui 

neam de fericire atât de mari că răscumpără veacuri lungi de dureri. 
Bucuria noastră nu e bucuria unei singure generaţii, ea e sfânta cutremurare de fericire a întregului 

popor românesc, care de sute şi sute de ani a stat sub urgia soartei celei mai cumplite fără a pierde credinţa 
lui nestrămutată în această zi ce ne uneşte şi care trebuia să vie, care nu putea să nu vie. 

Fraţilor, bine aţi venit. V-o spunem noi, cei de faţă, v-o spune suflarea românească de pretutindeni, v-o 

strigă toţi morţii noştri, cei de la Turda şi cei din Munţii Apuseni şi cei de pe Siret. 
Şi mulţumind bunului Dumnezeu că ne-a dat clipa asta să o trăim, ne îndreptăm gândul spre Regele 

care a ştiut să fie al tuturor românilor, – spre Regină, care a ştiut să fie a tuturor suferinţelor, – spre oştirea 
care a luptat neclintită în nădejdea izbândei, – spre marii noştri Aliaţi, care ne-au adus triumful dreptăţii. 

Trăiască România Mare! 
 

Ion I.C. Brătianu, Discurs în onoarea delegaţiei românilor ardeleni  
venită în Capitală pentru a prezenta Declarația Marii Uniri de la Alba Iulia  

(„Viitorul”, 2/15 decembrie 1918) 
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în Parlamentul de la Budapesta la 5/18 octom-

brie 19185, generând reacții vehemente din par-

tea parlamentarilor maghiari6. Demersurile românilor nu au putut fi oprite, în condițiile în care manifestul împăratului Carol I 
din 3/16 octombrie 1918, Către popoarele mele 
credincioase, menținea integritatea statului un-

gar, soarta românilor transilvăneni rămânând aceeași. În consecință, la 4/17 noiembrie 1918, Ma-rele Sfat al națiunii române din Transilvania și 
Ungaria a adresat popoarelor lumii un manifest în care proclama drepturile la autodeterminare, arătând că „sub nicio condițiune nu mai voiește să 
trăiască în legătură de stat cu națiunea ma-

ghiară, ci este hotărâtă a-și înființa pe teritoriul 
locuit de dânsa statul său liber și independent”7 

(subl.n.). A urmat o perioadă intensă de pregătire temeinică a actului unirii în care a fost necesară armonizarea viziunilor diferite ale unor lideri și grupuri, crearea formațiunile militare de auto-apărare (gărzile naționale), informarea opiniei publice internaționale cu solicitările românilor, în conformitate cu principiul naționalităților conținute în programul prezentat de preșe-dintele SUA, Wodrow Wilson, la începutul anului 1918 și modificat pe parcurs într-o direcție favo-rabilă, respingerea foștilor stăpânitori de a men-ține vechile stări de lucruri, ce ajunseseră să fie depășite de realităților istorice ale sfârșitului 
anului 19188. La 5/18 noiembrie 1918 a fost difuzat în lim-bile română, engleză și franceză manifestul Către 
popoarele lumii, elaborat de Vasile Goldiș, prin care se aducea la cunoștința comunității interna-ționale dorința românilor aflați sub stăpânire străină de a se uni cu Regatul României9. O etapă decisivă a avut loc la mijlocul lunii noiembrie 1918, în timpul convorbirilor de la Arad dintre delegația Consiliului Național Ro-mân Central și delegația maghiară, condusă de Oskar Jassy. Pozițiile celor două părți au fost total diferite, delegația maghiară oferind Transil-vaniei o autonomie cantonală, de tip elvețian, formulă respinsă net de reprezentanții români, care și-au exprimat ferm dorința de unire cu România. După acest moment a fost convocată pentru 
data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, la Alba Iulia, localitate simbol pentru români, Marea Adunare Națională10. Cei 1228 de delegați s-au întrunit în sala clubului militar din Alba Iulia, 
acesta fiind singurul local suficient de încăpător, 

situat în cetate, lângă palatul în care domnise Mihai Viteazul. Delegațiile reprezentau circum-scripțiile electorale, biserica, gărzile naționale, asociațiile culturale și profesionale, presa, șco-lile, presa. Ca apartenență socială, ei erau inte-lectuali laici și clerici, țărani și muncitori. Astfel, delegații formau cu adevărat o adunare repre-zentativă a națiunii române, fiindcă toate regiu-nile și corpurile societății românești transil-vănene au fost de față la dezbateri. La acest mare 

eveniment  au fost prezenți și peste 100.000 de români veniţi din toate părţile Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului,  îmbrăcaţi în haine de sărbătoare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuvântul de deschidere al Marii Adunări Na-ţionale de la Alba Iulia l-a rostit Ştefan Cicio-

Pop11, preşedintele Consiliului Naţional Român 
Central – organizatorul acţiunii –, după care s-a alcătuit Biroul Adunării, al cărui preşedinte a fost ales Gheorghe Pop de Băseşti. Discursul so-

lemn l-a rostit Vasile Goldiş, unul din conducă-torii Partidului Naţional Român din Transilvania, care în final a supus aprobării Rezoluţia de unire. 
La punctul I al acestui document se prevedea: „Adunarea Naţională a tuturor românilor din 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi 
prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în 
ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, decre-

tează unirea acestor români şi a tuturor terito-

riilor locuite de dânşii cu România. Adunarea 
Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil 
al naţiunii române la întreg Banatul, cuprins între 
râurile Mureş, Tisa şi Dunăre”12 (subl.n.).  În discursul său, Iuliu Maniu13 ruga Adunarea Naţională să primească Proiectul de Rezoluţie „pentru a întemeia pe vecie România unită şi mare şi a înstăpâni pentru totdeauna o adevă-rată democraţie şi deplină dreptate socială”. La rândul lui, Iosif Jumanca14, unul din conducătorii 
Partidului Social-Democrat, „a exprimat adezi-
unea social-democraţilor români la unire, pentru 

Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia  
din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918 
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că noi, muncitorii, ne simţim una cu întreg nea-

mul”15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 După aceste cuvântări, Gheorghe Pop de Băseşti16, om în vârstă de 83 de ani, preşedintele Adunării, a supus spre aprobare Proiectul de Rezoluţie care a fost adoptat în unanimitate, ros-tind la sfârşitul ei cuvinte biblice ale dreptului 

Simion: „Acum slobozeşte, Stăpâne, pe robul tău 
în pace, căci văzură ochii mei mântuirea nea-

mului românesc!” (subl.n.). În continuare, la propunerea lui Alexandru 
Vaida-Voevod, Adunarea a aprobat componenţa Marelui Sfat Naţional, organism cu caracter le-

gislativ, compus din 250 de membri, reprezen-tanţi ai diferitelor profesii şi categorii sociale. A 
doua zi s-a întrunit Marele Sfat Naţional, care l-a desemnat ca preşedinte pe Gheorghe Pop de Băseşti și a aprobat componenţa unui guvern 
provizoriu al Transilvaniei, până la unificarea administrativă a României Mari în anul 1920, numit Consiliul Dirigent, în frunte cu Iuliu Maniu. În „Neamul Românesc”, N. Iorga aprecia uni-rea Transilvaniei, care încheia fericit procesul în-tregirii României, ca „cea mai mare faptă din toa-

tă viaţa neamului nostru. Pentru unii e un vis ne-

bun care se îndeplineşte. Pentru noi e o necesitate 
istorică ajunsă la recunoaştere şi o suferinţă 
mângâiată, o muncă ce-şi găseşte răsplata. Şi 
astfel avem dreptul de a crede acest fapt definitiv 

şi etern”17 (subl.n.). La 1/14 decembrie 1918, în uralele mulţimii soseşte în Gara de Nord întâmpinată de preșe-dintele Consiliului de Miniștri, Ion I.C. Brătianu, şi guvernul său, delegaţia românilor transilvă-

neni, alcătuită din Vasile Goldiş, Alexandru 

Vaida-Voevod, Miron Cristea18, Iuliu Hosu19 pen-tru a prezenta M.S. Regelui şi guvernului român 
actul unirii de la Alba Iulia.  

Invitat să se adreseze mulţimii, Episcopul Caransebeșului, Miron Cristea, a spus: „Noi, ro-

mânii de dincolo de Carpaţi, am venit adesea la 

voi şi am coborât din munţi pe acest pământ sfânt 
al Patriei Mame. Am fost mânaţi de o mulţumire 
sufletească nesfârşită când am venit aici. Patria-

Mamă ne-a oţelit întotdeauna sufletele şi numai 
aşa am putut rezista asupririlor din acea Patrie, 

care pentru noi a fost întotdeauna vitregă. Voi aţi 
fost aceia care, la sfatul prea iubitului meu amic 

Ion Brătianu, în numele legăturilor frăţesti, – căci 
toţi suntem de o lege, de o seamă şi de o mamă, aţi 
luptat şi aţi reuşit; voi sunteţi aceia care aţi făcut 
sacrificiile cele mai mari şi cele mai pline de 
roade. Vă aduc mulţumirile celor care de veacuri 
au suferit dincolo!”20 (subl.n.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La rândul lui, Ion I.C. Brătianu a spus: „În nu-

mele acelora care de atâtea veacuri au suferit şi 
au crezut, în numele acelora care au luptat şi au 
înfăptuit, în numele acelora care de acum pe veci 
se vor bucura de roadele zilelor de azi, vă zic: Bine 

aţi venit! Trăiască România Mare”21 (subl.n.). După Te Deumul de la Mitropolie, în prezenţa 
Regelui şi a lui Ion I.C. Brătianu, a urmat remi-terea actului Unirii Suveranului de către Ale-

xandru Vaida Voevod, care a dat citire şi a pre-

zentat acestuia, Rezoluţia votată de Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, scrisă pe un 
admirabil pergament. Luând cuvântul, Regele 
Ferdinand I a spus: „În numele românilor din Ve-

chiul Regat, din Basarabia şi din Bucovina, astăzi 
uniţi, cu profundă recunoştinţă, primesc hotărâ-

rea fraţilor noştri de peste Carpaţi de a săvârşi 
Unitatea Naţională a tuturor românilor şi declar 

pe veci unite în Regatul Român toate ţinuturile 
locuite de români de la Tisa până la Nistru”22 

(subl.n.). 

Episcopul Iuliu Hossu dând citire Rezoluției de unire  a Transilvaniei cu România, în prezența episcopului Caransebeșului Miron Cristea și altor deputați   

Delegația Consiliului Dirigent al Transilvniei venită la București pentru a înmâna Regelui Ferdinand I  Actul Unirii (Vasile Goldiș, Miron Cristea, Iuliu Hossu, 

Alexandru Vaida-Voevod și Caius Brediceanu) 
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2. Înainte, peste Carpați, pentru apărarea 
Marii Uniri! Concomitent cu pregătirea politică a actului unirii cu Regatul României, Consiliul Național Român a luat măsuri pentru asigurarea libertății 
de manifestare a factorilor de decizie la nivel central și local, constituind gărzile naționale. Crearea acestora a fost o necesitate stringentă, în condițiile în care autoritățile ungare nu acceptau noua stare de lucruri, iar liniștea publică, viața și avutul românilor din Transilvania erau puse în 
mare primejdie23.  Acțiunea de instaurare a administrației româ-nești va fi sprijinită activ și nemijlocit de cadrele militare și soldații români din fostele unități 
austro-ungare dislocate pe teritoriul Transil-vaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, precum și de cei care reveneau acasă de pe 
diferitele fronturi sau din prizonierat. „Fiecare soldat român, dezlegat de jurământul dat împă-

ratului – se arăta în chemarea lansată la 31 octombrie 1918 de Ștefan Cicio-Pop, președin-tele Consiliul Național Român – are liberă voie să intre în Sfatul Militar Național (Garda Națională Română), să poarte simbolul mândru al suvera-nității lui naționale, Tricolorul”24. Un rol important în organizarea reîntoarcerii în țară a celor peste 50.000 de ostași români din fosta armată austro-ungară l-a avut Senatul Mili-tar Român, constitut la Viena, la 18 octombrie 1918, sub conducera căpitanului Traian Popa, 
ulterior a generalului Ioan Boeriu25. În calitatea sa de delegat al Consiliului Național Român cu 
misiunea de a pune bazele unei armate din regi-mentele românești aflate la Viena și Praga, Iuliu Maniu a adresat un înălțător îndemn la conti-
nuarea luptei pentru realizarea idealului național: „Noi, ofițerii și soldații români în vremurile aces-tea de prefacere politică a lumii întregi, în urma războiului mondial, când toate statele, toate na-țiunile își încheagă rândurile spre înfăptuirea 
celor mai scumpe idealuri nutrite de veacuri, simțim că, cu o forță nespus de potențată palpită și inimile noastre de adevărați români”26. După stabilirea la Arad, la 29 octombrie/11 noiembrie 1918, a conducerii centrale a Gărzilor Naționale Române27, cu un stat major în fruntea căruia a fost desemnat, provizoriu, maiorul Ale-

xandru Vlad, procesul de constituire a acestor forțe înarmate populare avea să fie accelerat, fiind stimulat de știrea reintrării României în război la 28 octombrie/10 noiembrie 1918. Că-tre sfărșitul lunii noiembrie 1918, Gărzile Națio-nale Române numărau aprox. 10.000 de oameni28. 

În zilele care au precedat marele eveniment de la Alba Iulia, activitatea Gărzilor Naționale s-a 

concentrat pe asigurarea itinerariilor de depla-sare a participanților la Mara Adunare Națională de la Alba Iulia, menținerea ordinii în stațiile de cale ferată de îmbarcare și debarcare a partici-panților și în zonele de adunare stabilite. Misi-unile au fost îndeplinite ireproșabil, în ziua pla-nificată pentru consacrarea juridică a voinței ro-mânilor din Transilvania și Banat nefiind înre-gistrate evenimente care să afecteze negativ des-fășurarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. După constituirea Consiliului Dirigent, Găr-zile Naționale au intrat în subordinea lui Iuliu Maniu, numit șef al Resortului Interne, înde-

plinind misiunile anterioare sau cele nou stabilite29. După patru ani şi mai bine de război devas-

tator, cuprinşi de bucuria acelor momente înălțătoare, mulţi dintre participanţii la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia sperau şi credeau că ce a fost mai greu a trecut şi că orice 
alte aranjamente diplomatice, de culise, care ar fi eludat voinţa nestrămutată şi liber exprimată la 

18 noiembrie/1 decembrie 1918, au devenit 

caduce. Era o iluzie, evident! Nu era suficientă 
doar simpla proclamare a Marii Uniri, ea trebuia şi garantată politic, militar şi diplomatic, prin 
eforturi concentrate ale organismelor politice locale şi centrale ale românilor transilvăneni (consiliile şi gărzile naţionale române, Consiliul 
Dirigent), desemnate prin voinţa populară, în cursul lunilor noiembrie şi decembrie 1918, în strânsă colaborare cu Armata Română, solicitată să intervină peste Carpați pentru restabilirea 
ordinii interne, să apere şi să împingă spre vest linia de demarcaţie provizorie cu Ungaria30.  Situația din Transilvania, unde autoritățile și formațiunile paramilitare maghiare devastau localitățile românești săvârșind jafuri și atroci-tăți, a determinat reprezentanții Consiliului Na-țional Român să solicite Guvernului de la Iași și 
Regelui Ferdinand I intervenția rapidă peste Carpați a Armatei Române. Astfel, la 28 octom-brie/10 noiembrie 1918 a ajuns la Iași locote-

nentul Popovici cu un mesaj în care se arăta  că „... voința românilor de peste munți  este unirea lor cu România, cerând totodată M.S. Regelui și guvernului ca Armata Română să intre în Ardeal”31. De asemenea, la 6/19 noiembrie 1919 ajungeau la Iași delegații trimiși de Alexandru 
Vaida-Voevod, dr. Nicolae Bălan și căpitanul 
Victor Precup, care au prezentat guvernului ro-mân un mesaj din partea Consiliului Național Român. Potrivit celor consemnate de către I.G. 
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Duca, delegații românilor ardeleni: „Ne-au expus 

planul lor, ne-au cerut sfaturi și mai precis aju-toare. Hotărârea lor era să convoace o Mare Adunare Națională la Alba Iulia și să proclame acolo, în mod solemn, unirea lor cu patria mamă. Temându-se că nu pot stăpâni valul de anarhie ce tot creștea, cereau să le trimitem armata ro-mână în ajutor. Nu era vorba firește de o de-monstrație militară care să poată fi interpretată ca un act de cucerire și deci invocată eventual împotriva cauzei ce urmăream; era vorba de simple măsuri de menținere a ordinii la adă-postul căreia frații ardeleni și bănățeni să-și poa-tă îndeplini gândul”32. 

După cum se cunoaște, acțiunile militare des-fășurate după înfăptuirea Marii Uniri au fost determinate de reacția violentă a Rusiei și Ucrainei bolșevice, cât și a autorităților maghia-re, care nu au recunoscut deciziile românilor luate la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, au pla-nificat și declanșat atacuri asupra trupelor noas-tre dispuse în apărare pe Nistru și au trecut la acțiuni violente împotriva românilor din terito-riile care se declaraseră unite cu Patria-Mamă33. 

În aceste condiții, la cererea Consiliului Diri-gent de la Sibiu, autoritățile române au solicitat și Comandamentul Aliat a aprobat înaintarea trupelor române în Transilvania.  Un argument de primă importanță pentru prezența  Armatei Române peste Carpați era de-clarația guvernului de la Budapesta din 1/14 
decembrie 1918 prin care nu se recunoștea deci-zia românilor de unire, nici autoritatea Consi-liului Dirigent în Transilvania, invocându-se pre-vederile Convenției de la Belgrad din 31 octom-

brie/13 noiembrie 1918. Deși provizorie și având un caracter strict 
militar, linia de demarcație stabilită pe cursul Mureșului prin Convenția de armistițiu de la 
Belgrad din 31 octombrie/13 noiembrie 191834, crease o situație extrem de confuză în teritoriile românești de dincolo de Carpați. Ea „împarte 
națiunea română din Transilvania și Ungaria în 
două părți, ceea ce agravează dificultățile în 
acțiunea de renaștere națională și în organizarea 
ei, atât de necesară în aceste zile de prefaceri 
istorice”35 (subl.n.), se arăta într-un memoriu din 

28 noiembrie 1918 al lui Iuliu Maniu, remis prin 

Apud Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania Armatei Române  
din 1918-1919. Cuvânt înainte de Prof.univ.dr. Liviu Maior, București, 1994, p. 113 
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Legația română ministrului de Externe francez. „Chiar dacă n-ar fi decât trecătoare, ea dezori-
entează masele și tulbură unitatea de acțiune 
care este absolut necesară pentru a-i împiedica pe 
dușmani să semene în rândurile noastre germenii 
anarhiei și ai dezordinei, profitând de situația 
neclară”36 (subl.n.). Documentul dezvăluie acți-
unile „fără scrupule” ale guvernanților unguri îndreptate împotriva locuitorilor români, ca și dezarmarea gărzilor naționale și trupelor regu-late române din Banat de către forțele sârbești. 
Argumentele avansate la Budapesta, se men-ționa în continuare, ,,noi îi opunem dreptul nostru 
istoric și natural, bazat pe faptul însăși al exis-

tenței noastre. Lipsit de orice autoritate în teri-
toriile ocupate de români, ajunge să compromită, 
astfel, mersul normal al administrației țării, căci 
este incapabil să dirijeze problemele de interes 
public, dar în același timp refuză să remită pu-

terea autorităților române, singurele în stare să 
garanteze ordinea. Din această cauză se nasc 
frecvente conflicte, care sfârșesc cu tratamente in-

corecte, ba chiar masacre ale românilor savârșite 
de jandarmii, miliția și bandele maghiare. Ungurii 
au în mâinile lor aparatul oficial și rețeaua de căi 
ferate, putând astfel să se deplaseze cu ușurință 
pretutindeni, iar orice pretext este potrivit pentru 

ei să folosească armele împotriva poporului ro-

mân. În acest mod starea de lucruri întreținută în condițiile armistițiului poate lesne deveni cau-za unei adevărate tragedii a poporului român din Transilvania”37 (subl.n.). În consecință, se so-licita Consiliului de Război al Puterilor Aliate ca, la reînnoirea armistițiului, să se aibă în vedere respectarea drepturilor și intereselor națiunii române, modificându-se linia de demarcație sau chiar delimitând teritoriile care urmau să revină autorității românești.  Concomintent cu decretarea mobilizării ar-

matei la 28 octombrie/10 noiembrie 191838 și reintrarea României în război alături de Puterile Aliate și Asociate, Marele Cartier General a ordo-nat trupelor să treacă cu forțele la dispoziție în Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Având în vedere situația Armatei Române la data primirii ordinului de mobilizare, în directiva operativă transmisă de Marele Cartier General se arăta că „deocamdată vor trece munții numai Diviziile 7 Infanterie și 1 Vânători. Diviziile vor trebui să se concentreze: Divizia 7 Infanterie în zona Toplița, Ditrău, Gheorgheni, Divizia 1 Vânători în zona Miercurea Ciuc, Sân Dămăcuș”39. Numărul redus al forțelor destinate să acțio-neze în Ardeal era determinat de faptul că guvernul român era obligat din cauza pericolului bolșevic să mențină patru divizii cu efective de război în Basarabia și să desfășoare Divizia 8 Infanterie în Bucovina. Înainte de intrarea trupelor române în Tran-

silvania, guvernul român a transmis Marelui 
Cartier General, la 31 octombrie/13 noiembrie 

1918, Ordinul nr. 8.703 în care se arăta: „De-

oarece în multe din localitățile din care a fost 
nevoit să se retragă, inamicul a lăsat în fața 
trupelor noastre, în Transilvania, regiuni întinse 

în pradă dezordinii, în mare parte încurajată și 
chiar organizată de dânsul, astfel că populația 
pașnică imploră ajutorul și intervenția noastră, 
spre a o mântui de anrhie, am onoarea a vă ruga 
să binevoiți a lua dispozițiuni ca trupele ce au 
intrat în Transilvania să continuie mișcarea de 
înaintare pentru menținerea ordinii, oriunde 
concursul le-ar fi reclamat”40.  Primele subunități care au trecut Carpații au fost cele de grăniceri, care, în ziua de 29 octom-brie /11 noiembrie 1918, au înaintat astfel: Compania 7 Grăniceri pe văile Bistriței și Bistri-cioarei, ocupând localitățile Vatra Dornei, Tul-gheș, Bilbor, Bicaz și Borsec; Compania 8 Grăni-ceri pe văile râurilor Trotuș, Șușiței, Uzului și Oituzului până la Ghimeș, Bodoc, Cuzăplac, Sân-

martin, Bancu, Cozmeni, Oituz, Brețcu și Mărtă-

Apud Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu,  Costică Prodan, op. cit., p. 133 
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nuș, pe care le-au apărat până la sosirea unită-ților din Diviziile 7 Infanterie și 1 Vânători41. Iniţial, s-au trimis numai două divizii (Divizia 7 Infanterie, comandată de generalul Traian Moşoiu, şi Divizia 1 Vânători, comandată de generalul Aristide Lecca), acestea fiind primite în linişte și calm, inclusiv de autorităţile civile şi populaţia din judeţele cu majoritate etnică secu-iască, speriate de spectrul generalizării anarhiei bolşevice, după cum relevă primele rapoarte informative ale Diviziei 1 Vânători şi 7 Infan-

terie: „La 4/17 noiembrie, prefectul judeţului Ciuc 
a publicat următoarele: «Sosesc armatele româ-

ne; să fiţi liniştiţi, să-i primiţi cu dragoste în 
casă»”42. Similar, ,,Divizia a 7-a raportează că, din 

informaţiuni particulare, s-a aflat că populaţi-
unea de pe valea Mureşului ne aşteaptă cu 
bucurie [...]. Populaţia – calmă. Secretarul prefec-

tului din Csik Szereda (n.n. – Miercurea Ciuc) a 

întâmpinat trupele, întrebând dacă s-a intrat în 
Transilvania cu voia Aliaţilor şi ce doleanţe au 
trupele pentru hrană şi încartiruire”43. 

 Într-o manieră asemănătoare este prezen-tată situaţia şi într-un alt raport44, deşi apar şi 
primele semnale ale unor nemulţumiri ascunse, de rău augur: „Avangarda Diviziei 7-a a fost 

primită cu entuziasm la Topliţa. Ungurii ce se 
aflau în localitate au depus armele. Comunele din 
împrejurimi au trimis delegaţiuni să salute ar-

mata română şi să comunice că aşteaptă şi în 
comunele lor sosirea armatei române cu multă 
dragoste. Administratorul de plasă din Reghinul 
Săsesc s-a prezentat la Topliţa, cerând instruc-

ţiuni. În satele săseşti sosirea armatei noastre nu e 
bine văzută. Se zice că saşii din Ditrău ar avea 
intenţiunea de a se opune la dezarmare. În loca-

litate s-a găsit un depozit de muniţiuni, iar în gară 
câteva vagoane. S-a pus garda naţională de pază. 
Intrarea avangardei Diviziei 1 Vânători în Csik 

Szereda (n.n. – Miercurea Ciuc) s-a făcut cu deo-

sebit fast. Prefectul comitatului şi primarul ora-

şului au întâmpinat trupa la Prefectură cu 
cuvântări”.  Aceste nemulţumiri se vor accentua, însă, în scurt timp, după cum relevă un nou raport45: „La 
Reghinul Săsesc s-a confiscat o telegramă a comi-
tetului săsesc din localitate către comitetul ungu-

resc din Cluj prin care se spunea că armata ro-

mână ar face la Csik-Szereda (n.n. – Miercurea 

Ciuc) înrolări forţate din ultimele contingente; 
totdeodată comitetul săsesc apelează la tineret să 
se înroleze în armata ungară. Comitetul naţional 
din Cluj a telegrafiat trupelor române din Tg. 
Mureş că, la Cluj, nu se găseşte armată ungu-

rească şi că s-a instituit gardă naţională româ-

nească; cere cu insistenţă să se trimită trupe ro-

mâneşti acolo, deoarece nu pot garanta menţi-
nerea ordinii publice decât cel mult pentru o săp-

tămână”.  

Pe acest fond, generalul Constantin Prezan, conştient de complexitatea situaţiei şi pentru a 
calma starea de spirit din Transilvania, foarte agitată şi greu de stăpânit din cauza eveni-mentelor acelui moment istoric de răscruce, care se petreceau într-un ritm fără precedent şi aproape de neînţeles şi de acceptat pentru cei 
care-şi pierdeau poziţiile privilegiate de care beneficiaseră până atunci, în contrapondere cu 
bucuria românilor – situaţi, după atâtea jertfe, în tabăra învingătorilor46, în prima proclamaţie a 
Marelui Cartier General către locuitorii acestei provincii formula, clar şi direct, motivele şi 
obiectivele pentru care, „Din Înalt ordin al M.S. 
Regelui Ferdinand I, în urma chemării Comite-

tului Naţional Român, armata noastră a trecut 
Carpaţii”: ROMÂNI ! Păşind cu dragoste frăţească 
pe pământul Transilvaniei, oştirea română vine în 
numele unor sfinte drepturi naţionale şi omeneşti 
pentru a garanta libertatea deplină a tuturora. 

Insufleţiţi de aceste gânduri, asigurăm pe toţi 
locuitorii pământului românesc până la Tisa şi 
Dunăre, fără deosebire de neam şi de lege, că vom 
păzi cu credinţă viaţa şi avutul tuturora. Îndem-

năm, deci, întreaga populaţie ca, sub pavăza Oas-

tei Române, să-şi continue ocupaţiile obişnuite, 
astfel ca viaţa normală în sate şi oraşe să nu su-

fere nici o tulburare. Fiecărui locuitor i se va res-

pecta libera exercitare a drepturilor sale cetăţe-

neşti, dar, în acelaşi timp, se pune în vedere tutu-

rora că orice încercare de a provoca dezordine, de 
a săvârşi acte de violenţă sau de nesupunere se va 

pedepsi cu toată severitatea”47 (subl.n.).  Totodată, trupele române au primit instruc-ţiuni orientative, sintetizate în trei puncte, asu-pra misiunii lor în Transilvania şi a relaţiilor de colaborare frăţească cu reprezentanții consiliilor şi gărzilor naţionale române: „1. Armata română se va pune în legătură cu 
Organizaţiunile Naţionale din Ardeal şi va căuta, 
în cea mai perfectă armonie cu ele, să satisfacă 
toate necesităţile administrative, să înlăture de-

zordinele, să evite abuzurile şi să facă să se simtă 
mâna protectoare şi superioritatea unei auto-

rităţi frăţeşti.  
2. Ofiţerii ardeleni ataşaţi pe lângă şefii diver-

selor unităţi militare române vor servi de legătură 
între armată şi diversele organizaţiuni ale Comi-
tetului Naţional.  
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3. Se alătură un tablou de personalităţile către 
care armata se va adresa pentru executarea celor 

de mai sus, luând de la aceste persoane indica-

ţiunile necesare pentru instalarea şi ajutorul care 
urmează să-l dea autorităţilor administrative 
locale”48. 

Referitor la punctul trei, şeful Serviciului Cen-tral al Corpului Voluntarilor Români, colonel Gr. Popescu, cel care a întocmit Tabloul – anexă cu 
numele oamenilor de încredere din Transilvania, 
cari verosimil sunt la vetrele lor49 menționa: „Toţi avocaţii români, precum preoţii, învăţătorii şi funcţionarii de bancă sunt oameni de încredere”. Redăm, în continuare, din cele șapte pagini ale 
listei, doar datele referitoare la sud-estul Tran-

silvaniei: 1. Comitatul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa: Av. G. Tripon; Av. Onişor; Av. Iulian Pop; Prot. Pletos; Av. Petre Poruţ; Av. Leon Scridon; Bârgău: Înv. Mureşan; Av. Titus Trif; Preot Rusu; 
Rodna-Veche: Av. Oct. Utalea; Av. I. Mălaiu; Năsăud: Vicarul Maliţa; 2. Comitatul Mureş-

Turda: Târgu-Mureş: Prot. Rusu; Prot. I. Nistor; 
Proprietar Cormoş Alexandrescu; Av. Valer 
Ghiba; Reghin: Prot. Ariton Popa; Dir. de bancă Ionică Popescu; Topliţa: Înv. Gr. Popescu; Pr. 
Maier; Deda: Pr. Duma; 3. Comitatul Ciuc: Miercurea Ciuc: Prot. Ilie Câmpian (aflat la 
Piatra-Neamţ); Bicaz: Pr. Tocaciu; Pr. Cojocariu; 

Bilbor: Octavian Tăslăuanu (Iaşi); Tulgheş: Pr. 
Nistor; Aurel Nicolescu. 4. Comitatul Trei Scaune: Sita Buzău; Arpatac: Pr. Nistor; Poiana Sărată: Ziarist Ghiţu Pop. 5. Comitatul Braşov: Săcele: Prot. Zenovie Popovici; Braşov: Prot. Vasile 
Saftu; Prof. Iosif Blaga; Dir. de bancă Tiberiu 
Brediceanu; Av. Emil Dan; Deputat dr. Alexandru Vaida; Medic Baiulescu (Chişinău); Prof. N. Bogdan; Dr. M. Popovici (aflat la Iaşi); Râşnov: 
Pr. Proca (aflat la Chişinău)”. În Anexa nr. 3, denumită Instrucţiuni pentru 

trupele de ocupaţiune din Transilvania50, la Ordi-nul de Operaţiuni nr. 303 din 18.XI.1918 al 
M.C.G. – Secţia Operaţiilor, semnat de generalul Constantin Prezan, sunt specificate, în detaliu, următoarele instrucţiuni privind:  

1. Misiunea: „Trupele române, care au misi-

unea istorică să ocupe pământul românesc de 
peste Carpaţi până la Tisa şi Dunăre, nu trebuie să 
uite nici o clipă că ele sunt solii libertăţii, ordinei şi 
ai civilizaţiei Statului Român, că ele seamănă cele 
dintâi, pe unde trec, sămânţa simpatiei şi recunoş-

tinţei pentru Regatul României Mari de mâine”;  
2.  Comportamentul corect, demn şi umani-tar faţă de populaţie, indiferent de etnie: „Tru-

pele române, prin atitudinea şi purtarea lor faţă 

de populaţia românească şi cea străină, trebuie să 
dovedească că oştirea românească are ofiţeri şi 
soldaţi luminaţi de o cultură superioară şi pă-

trunşi de un larg spirit de dreptate şi de uma-

nitate. Armata vitejilor de la Oituz, Mărăşti şi Mă-

răşeşti trebuie să stoarcă şi în Ardeal admiraţia 
tuturor, prin ţinuta marţială, prin disciplina e-

xemplară şi prin demnitatea de oşteni ai flamu-

rilor biruitoare”; 

3. Interzicerea şi sancţionarea severă a ori-căror încercări de însuşire pe cale nelegală a bunurilor private şi publice sau de rechiziţii forţate, fără plată: „Să nu fie înstrăinată averea 
populaţiei din oraşele şi satele prin care trec. 
Toate abaterile să fie sever pedepsite şi imediat 
raportate Marelui Cartier General. Comandanţii 
sunt personal răspunzători pentru fiecare caz de 
abatere. Aprovizionarea trupelor se va face cu 

ajutorul serviciului de subzistenţă din interiorul 
Regatului. În ţinuturile locuite de români să nu se 
facă rechiziţii, iar în cele locuite de străini, ele să 
se facă contra plată şi neforţate. Depozitele de 
alimente ale armatei austro-ungare şi ale statului, 
care se vor mai găsi, vor fi puse sub pază militară, 
până la predarea lor serviciului de subzistenţă. 
Din aceste depozite şi din cele ale armatei, care se 
vor înfiinţa, se vor împărţi alimente şi populaţiei, 
în caz când aceasta ar fi lipsită şi în caz când 
cantităţile depozitate ar întrece trebuinţele ar-

matei”;  

4. Menţinerea şi sprijinirea gărzilor naţionale române, ca elemente de păstrare a ordinii pu-

blice: „În ţinuturile locuite de români, paza ordi-
nei va fi încredinţată gardelor naţionale locale, 

care vor putea fi întărite, în caz de necesitate, şi cu 
ofiţeri şi soldaţi români”;  

5. Dezarmarea şi dizolvarea tuturor gărzilor şi detaşamentelor străine (maghiare, germane şi sârbeşti), inclusiv arestarea şi deţinerea condu-cătorilor acestora, dacă se vor dovedi ca ele-

mente periculoase: „Gardele naţionale şi detaşa-

mentele străine vor fi dezarmate şi dizolvate, iar 
conducătorii lor, în caz când ar fi elemente peri-
culoase ideii de stat român şi ordinei publice, vor 
fi arestaţi şi internaţi. Paza ordinei în satele şi 
oraşele locuite de străini, o vor face detaşamente 
din armata română până la organizarea jandar-

meriei şi poliţiei”;  
6. Instalarea noilor autorităţi administrative numai în urma consultării cu Consiliul Naţional Român Central: „Autorităţile administrative nu se 

vor putea numi decât mai târziu şi anume atunci 
când Guvernul va putea lua înţelegere direct cu 
Comitetul [corect: Consiliul – n.n.] Naţional Ro-
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mân din Transilvania. Până atunci, Comanda-

mentele vor lua dispoziţiuni a asigura, în mod 
provizoriu, administraţia, cu ajutorul organelor 
deja existente (instalate de către Comitetul Na-ţional Român – n.n.), dacă autorităţile acestea 
sunt binevoitoare cauzei româneşti; acolo unde se 
va simţi nevoia de a se instala noi persoane, se vor 
consulta alăturatele liste aprobate de Ministerul 
nostru de Interne”; 

7. Regimul presei şi publicaţiilor: „Presa şi 
alte publicaţiuni vor putea să-şi continue apariţia, 
dar li se va impune cenzura militară. Întreaga 
presă, şi cea ungurească, germană şi sârbească, 
va fi obligată a respecta ideea de stat român. Nu 
se va tolera nici o agitaţie împotriva dinastiei şi 
armatei române. Presa va avea, însă, libertatea de 
a apăra interese locale de ordin administrativ, 
economic, financiar şi cultural”; 

8. Menţinerea şi sporirea prestigiului arma-

tei: ,,În centrele mai importante, armata va intra 
intonând cântece de vitejie, în frunte cu muzicele 
militare şi provocând entuziasmul populaţiei. 
Ofiţerii se vor abţine de a lua parte la petreceri 
zgomotoase, care le-ar putea scădea prestigiul. 

Pretutindeni, la serbări şi banchete, se vor pre-

zenta in corpore. Comandamentele nu vor tolera 

să umble izolaţi sau în grupuri prin localuri şi la 
petreceri compromiţătoare”. Pe timpul înaintării, trupele proprii au fost sprijinite de către structurile informative ro-mânești din Transilvania, care au transmis date și informații privind situația gărzilor naționale maghiare și atitudinea populației.  În acest sens, o contribuţie importantă la efortul general de luptă pentru înfăptuirea Marii Uniri se înscrie şi activitatea desfăşurată de ofiţerii ardeleni însărcinaţi de Marele Cartier General, prin  Serviciul de Informaţiuni cu misi-uni de informare şi propagandă, fiind trimişi înaintea trupelor române în teritoriul neeliberat 
al Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului și Banatului. Numele acestor ofiţeri este specificat în Anexa nr. 3 a Ordinului de operaţiuni nr. 303 din 5/18. XI. 1918. al M.C.G, intitulată Lista 

ofiţerilor ardeleni informatori şi propagandişti 
trimişi înaintea trupelor române în Transilvania 
şi Ungaria51, semnată de col. Nicolae Condeescu, şeful Secţiei Informaţiilor din Marele Cartier 
General. 

 Rapoartele înaintate Marelui Cartier General de aceşti agenţi, rezultat al unei munci infor-mative desfăşurate în condiţii de clandestinitate, implicând chiar riscul pierderii vieţii, au consti-tuit un ajutor preţios pentru pregătirea şi des-

făşurarea cu succes a tuturor acţiunilor politico-diplomatice şi militare întreprinse, convergent, de autorităţile decizionale de la Bucureşti şi 
Sibiu în vederea scopului comun: înfăptuirea Marii Uniri. Aceste rapoarte exprimă adeziunea entuziastă a masei etnice româneşti din  judeţele vestice faţă de istoricul act de la Alba Iulia, dar şi adânca îngrijorare şi teamă că linia de demar-caţie stabilită prin Convenția de la Belgrad se va permanentiza şi că Armata Română (prima in-stituţie naţională chemată să întregească şi să garanteze hotarele României Mari), îndelung şi cu încredere aşteptată, se va opri la est de Munţii 
Apuseni. În acest sens, spre exemplu, este relevant raportul înaintat, la 5 decembrie 1918, de agentul nr. 42, slt. George (Pataki) Văleanu prin care informează Marelui Cartier General român despre situaţia din comitatul Sătmar, incluzând oraşele Baia Mare, Satu-Mare şi Carei (referitor la organizarea şi funcţionarea consiliilor şi găr-zilor naţionale române şi maghiare; raporturile 
dintre ele; entuziasmul ce a cuprins poporul ro-mân în lupta pentru realizarea idealului na-ţional; constituirea vicariatului naţional român 
al Careiului, prin desprindrea de episcopatul 

grec-catolic de Hajdudorog a 46 de comune româneşti): „Despre spiritul ce stăpâneşte su-

fletele intelectualilor români şi ale ţăranilor s-ar 

putea scrie cărţi întregi. Toţi intelectualii s-au 

ridicat şi luptă demn pentru înfăptuirea idealului 
naţional, pentru unirea cu România. Ţăranii, mai 
simpli şi mai practici, se declară în toate comunele 
că fac parte din România Mare; ei nu fac com-

binaţii sofistice ca şi intelectualii, de aceea masa 
aceea mare de ţărani este mult mai însufleţită şi 
mai demnă. E o emulaţie între cele două părţi şi 
fiecare vrea să fie mai românească. Cunosc inte-

lectuali şi ţărani care, prevăzând prăbuşirea 
fostului Imperiu Habsburgic, expres nu şi-au 

vândut bucatele, ca să aibă ce să dee armatei 
române, când va ajunge acolo. Ţăranii aşteaptă 
pe ,,curcanii” români ca ovreii pe Mesia. Spun că 
se aude că armata română suferă de lipsă de 
alimente şi se miră că nu vin la ei, când cel mai 
sărac dintre ei poate să scoată din iarnă 10 
cătane de-a[le] craiului român. În Ţara Oaşului, 
17 sate voiau să facă republică ţăranii, pe un 
primar să-l facă împărat şi acesta în calitate de 
împărat să-i predee pe toţi oşenii Craiului român, 
că ei au încredere numai în el”52 (subl.n.).  Tonul optimist al rapoartelor înaintate de agenţii de informații la începutul lunii decembrie 1918 se va schimba, însă, radical, în lunile ianu-
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arie – aprilie 1919, reflectând teama populaţiei româneşti că Armata Română se va opri pe aliniamentul Apusenilor şi că nu va putea ocu-pa/elibera ţinuturile vestice. Evidențiem selec-

tiv, în continuare, câteva fragmente din alte rapoarte informative despre această situaţie extrem de periculoasă pentru interesele ro-mâneşti. Astfel, locotenentul Radu Ion (Agentul nr. 66), nespecificat în lista ofiţerilor ardeleni, informatori şi propagandişti trimişi înaintea trupelor române în Transilvania şi Ungaria, informează Marele Cartier General, la 19 decem-brie 1918/1 ianuarie 1919 despre situaţia popu-laţiei române din comitatul Satu Mare (primirea 
generalului Berthelot; propaganda antiromâ-nească, inclusiv răspândirea zvonului că în România a izbucnit revoluţia): „În Sătmar şi în 
Carăi[i] Mari populaţia română e agitată contra 
armatei române. Propaganda săcuilor: că armata 
română este prost echipată, nu are ce mânca şi că 
dezertează de pe front acasă. Se lăţesc zvonuri că 
în Țara Românească e revoluţie. Mulţi români, 
care sunt mai mult în contact cu ungurii, nu mai 
cred că va fi o Românie Mare şi că armata 
română o să ajungă şi pe acolo, aceştia sunt 
români din Sătmar şi Carăi[i] Mari, mai cu seamă 
în Carăii Mari, unde şi românii spun că «Román 
vagyok de magyar érzelmü»”53.  Acelaşi agent, lt. Radu Ion, raportează, la 28 decembrie 1918/10 ianuarie 1919, despre cele observate în Carei şi localităţile din partea de nord-vest a judeţului Sălaj (luarea cu forţa în armata maghiară; scă-derea moralului unor conducători locali, datorită întârzierii cu care înainta armata română şi a propagandei desfăşurate de guvernul maghiar prin presă): „Moralul a căzut după brutalităţile 
făcute de bănzile ungureşti, aşa că sunt români 
încă în comitatul Sălaj care nu mai cred că o să fie 
România Mare, dacă-i spui, zice: «ştie Dzeu ce va 
fi». (....) Am găsit preot în teritoriul ocupat de 
armata română care, cu toate că e ordin şi de la 
episcop, nu aminteşte pe M.S. Ferdinand I, amin-

teşte consiliul şi garda naţională, pentru că vede 
situaţia de acolo şi a început să nu mai creadă”54 . În raportul întocmit la 1/14 ianuarie 1919, în 
Oradea Mare, de Agentul nr. 48, slt. Ion Lia, se semnalează următoarele: „În Oradea şi Bihor, 
până aproape de Beiuş, ungurii fac ce vreau, 
nefiind stânjeniţi deloc de către Consiliul din 
Oradea. Ba sunt cazuri, cum a fost acela că jan-

darmii din Beiuş s-au dus fără să fie dezarmaţi 
complet şi acela al înfiinţării gărzii ungureşti din 
Uilac, însuşi Comandantul Român din Oradea a 
oprit pe românii din provincie de la o procedură 

mai energică, dând astfel ungurilor nas de a fi tot 
mai agresivi şi nu e exclus ca din această cauză să 
nu se nască conflict între români şi unguri în 
provincie, de o parte, şi între românii din pro-

vincie şi conducătorii lor de la Oradea, de alta. 
Faţă de toate acestea e un singur leac: armata să 
ocupe în timpul cel mai scurt aceste ţinuturi 
ameninţate şi să procedeze în modul cel mai 
energic faţă de gazetele locale, aceste izvoare ale 
celor mai grosolane minciuni, faţă de conducă-

torii oraşului, care au trimis ajutor secuilor, faţă 
de socialişti şi faţă de toţi aceia care au agitat ori 
au avut o atitudine dubie în trecut”55. Oprirea temporară a trupelor române pe aliniamentul râului Mureș a fost o cerință im-pusă de aliați, respectată de guvernul român, în pofida nerespectării de către maghiari a preve-derilor Convenției de la Belgrad, a prigoanei declanșate împotriva românilor. Aceste încălcări 
constau, în principal, în: evacuarea averii publice și a materialului rulant din teritoriile românești care erau acordate României prin Tratatul din 
4/17 august 1916; organizarea armatei ma-ghiare și concentrarea acesteia înapoia râului Mureș, cu intenția vădită de a se opune înaintării trupelor române; declanșarea unei intense pro-pagande bolșevice în rândurile populației din Transilvania, indiferent de naționalitate; săvâr-șirea de asasinate, jefuirea și terorizarea po-pulației românești din teritoriile unite cu Țara56. Conducerea acestor acțiuni revenea așa-numitul Consiliul Național Maghiar al Ardealului, având în frunte pe dr. Istvan Apaty, un șovin și un dușman al conviețuirii pașnice între români și maghiari, a cărui acțiune se defășura sub 
sloganul: „Numai Ardealul  unguresc, cât timp în 
Țara ungurească trăiește ungur, iar secuiul 
poartă sabie. Cine spune altfel, este trădător”57.  Dr. Istvan Apaty era vârful de lance al politicii Budapestei, care urmărea, pe toate căile, păs-

trarea controlului asupra Transilvaniei. Conco-mitent cu activitatea de propagandă, autoritățile de la Budapesta și dr. Istvan Apaty desfășurau o intensă activitate pentru organizarea unor structuri militare cu foști combatanți din armata 
austro-ungară sau rezerviști chemați sub arme58. Reacția Consiliului Dirigent și a Marelui Car-tier General român a fost promptă, luându-se măsuri de contracarare a acțiunilor maghiare, de informare a Aliaților despre situația din Tran-silvania și de solicitare a aprobării ca trupele române să treacă imediat la vest de râul Mureș pentru a restabili ordinea internă. Convinși de temeinicia cererilor reprezentanților Consiliului 
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Dirigent și a Marelui Cartier General român, ge-

neralii Franchet dʼEspèrey și Henri M. Berthelot 

au autorizat verbal structura de con-ducere militară de la București ca trupele române să treacă linia Mureșului și să ocupe întâi Clujul, apoi orașele Baia Mare, Dej, Sighetu Marmației, Satu Mare, Carei, Oradea și Arad, hotărâre adusă la cunoștința guvernului de la Budapesta. Pentru evitarea incidentelor între trupele române și 
ungare, la 5/18 decembrie 1918 guvernului ungar i se solicită să dea ordin ca trupele ma-ghiare să evacueze Clujul, care urma să fie ocu-pat de militarii români, iar celelalte localități să fie evacuate până la 10/23 decembrie 191859. Afluirea de mari unități române către zona 
Transilvaniei a determinat Marele Cartier Gene-ral să constituie la 11/24 decembrie 1918 Co-

mandamentul Trupelor din Transilvania, cu punctul de comandă la Sibiu, la conducerea că-

ruia a fost numit generalul Traian Moșoiu60, 

fostul comandant al Diviziei 7 Infanterie, iar ca șef de stat major generalul Ștefan Panaitescu, fostul comandant al Brigăzii 40 Infanterie, comanda Diviziei 7 Infanterie fiind încredințată 
generalului Constantin Niculcea61. Constantând că guvernul de la Budapesta refuză să respecte deciziile Puterilor Aliate și 
Asociate referitoare la obligativitatea retragerii trupelor maghiare din spațiul dintre râul Mureș și Carpații Occidentali, la care se adăugau atro-citățile asupra populației românești și ampla acțiune de evacuare a bunurilor publice și 
private din Transilvania, Marele Cartier General român a ordonat trupelor subordonate să reia înaintarea către vest. Decizia reluării înaintării era determinată și de aprecierea guvernului român potrivit căreia „Situația din Transilvania 

devine intolerabilă! Ungurii distrug pe românii 
noștri; asasinatele se succed în fiecare zi”62. În același timp, șeful Statului Major General al Armatei Române a transmis președintelui Consi-
liului de Miniștri că: „În regiunile Ardealului neo-

cupat încă de trupele române, teroarea se întinde 
din ce în ce mai mult. Primesc zilnic telegrame 
disperate prin care toată populația și societățile 
culturale fără deosebire de neam, credință și lege 
imploră ajutorul nostru”63. Comandamentele aliate din Balcani și România, 

conduse de către generalii Franchet d’Espèrey și Henri M. Berthelot au evaluat obiectiv solicitările factorilor de decizie de la București, mai ales în condițiile în care datele pe care le dețineau și din surse proprii confirmau situația din zonă, autori-zând astfel ca trupele române să ocupe, într-o 

primă etapă, aliniamentul Dej, Cluj, ulterior aliniamentul Sighetu Marmației, Baia Mare, Satu Mare, Carei, Oradea Arad. Decizia privind înain-

tarea trupelor române a fost adusă la cunoștința guvernului ungar de către generalul Henri M. 
Berthelot prin locotenent-colonelul Fernand Vix din Misiunea aliată de la Budapesta64. Așa cum era de așteptat, atât dr. Istvan Apaty, cât și colonelul Karoly Kratochvil, comandantul trupelor maghiare din Transilvania, au încercat să tergiverseze evacuarea zonei, invocând ter-menul de 10 zile necesar unei asemenea acțiuni și cerând ca trupele române să înainteze funcție 
de retragerea celor maghiare. Marele Cartier 

General a răspuns ferm la atitudinea insolentă maghiară: „Se va răspunde comandamentelor un-

gurești din regiunile în care urmează să fie ocu-

pate de trupele românești, să evacueze aceste 
regiuni neîntârziat, executând imediat și fără 
nicio altă încercare de învoire, indicațiile care se 
vor da de către trupele românești. Această eva-

cuare trebuie făcută în întregime, precedând 
întotdeauna cu 24 de ore unitățile românești care 
înaintează. În regiunile ocupate de români nu ră-

mâne nicio autoritate militară, de niciun fel a un-

gurilor. Acele care ar rămâne, se vor dezarma”65. Evacuarea de către trupele ungare a zonelor ocupate din Transilvania a fost însoțită de ac-țiuni de intimidare și terorizare a populației românești, aspece consemnate în documentele 
militare ale vremii66. 

Apud Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu,  Costică Prodan, op. cit., p. 147 
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Urmare a acțiunilor desfășurate în cursul lunii decembrie 1918, trupele române au reușit să ia sub control o parte însemnată a teritoriului național din Transilvania, asigurându-se astfel ordinea internă, protecția populației și crearea 
condițiilor pentru continuarea acțiunilor către vest. Tot în această perioadă, Marele Cartier General a ordonat Diviziei 6 Infanterie să în-ceapă deplasarea din garnizoanele din Moldova către Transilvania și până la 14/27 decembrie 1918 să-și concenntreze trupele în raionul Târgu Mureș, Cucerdea, Aiud, Alba Iulia, Turda, con-stituind astfel rezerva grupării de forțe române 
din Transilvania. 

Până la sfârșitul lunii ianuarie 1919, cele trei divizii din eșalonul întâi au ocupat aliniamentul delimitat de localitățile Trebușa, Câmpulung pe Tisa, care continua spre sud prin vârful Fetei, Recea, vârfurile Măgura Priei, Secătura Caprei, Glăvău, Bihor, Găina, apoi localitățile Zam, Păioaga, Fintoag, Runcu, Bucova. Conducerea trupelor se executa din punctele de comandă 
instalate, astfel: Comandamentul Trupelor de 

Transilvania, la Sibiu, cel al Diviziei 7 Infanterie 

la Dej, al Diviziei 6 Infanterie la Cluj, al Diviziei 2 Vânători la Sibiu și al Diviziei 1 Vânători la Sighișoara67. ■ 

 

 

1 În iunie 1918, eșecul ultimei mari ofensive austro-ungare din sectorul Piave de pe 

frontul italian confirma declinul accentuat al puterii militare a Imperiului Austro-Ungar, 

confruntat cu repetate revolte și dezertări în masă, îndeosebi la nivelul unităților alcătuite în majoritate din soldați aparținând naționalităților subjugate. La 30 august/12 septem-brie 1918, Armata Aliată de Orient, comandată de generalul Louis Franchet d’ Espèrey, a declanșat o amplă operație ofensivă în Macedonia, rupând frontul bulgar în sectorul Dobropolje, între Varna și Cerna, fapt ce va produce prima mare breșă în dispozitivul defensiv al Puterilor Centrale. Prin capitularea Bulgariei, în urma armistițiului de la Salonic din 16/29 septembrie 1918, frontul balcanic era practic desființat și drumul spre Dunăre devenea liber pentru Aliați. Avangarda franceză va atinge fluviul în dreptul localității Lom Palanka în ziua de 6/19 octombrie 1918. La 17/30 octombrie 1918, Imperiul Otoman semnează armistițiul de la Mudros, punându-se astfel capăt ostilităților de pe teatrul de război din Orientul Mijlociu. La 21 octombrie/3 noiembrie 1918, se încheie armistițiul de la Villa Giusti între Austro-Ungaria și Antanta/Regatul Italiei. Prin acest act încetau luptele, în special cele de pe frontul din Italia între trupele italiene și ale Antantei pe de o parte și cele ale Austro-Ungariei și ale aliatului ei german pe de altă parte, precum și a confruntărilor armate de pe toate celelalte fronturi în care erau impli-cați militarii Dublei Monarhii. Cum Ungaria ieșise din uniunea cu Austria la data de 19 

octombrie/1 noiembrie 1918, ea nu s-a considerat obligată de acest armistițiu, negociind separat și încheind un acord propriu cu Antanta, la Belgrad, la 31 octombrie/13 noiem-

brie 1918. La 29 octombrie/11 noiembrie 1918, în pădurea Compiègne din Franța, într-un vagon de tren, se încheia armistițiul dintre Germania și Puterile Aliate, fapt care mar-chează oficial încheierea conflagrației mondiale, izbucnită la 15/28 iulie 1914. 
2 Detalii în Românii în „Marele Război”. Anul 1918. Documente, impresii, mărturii. Co-

ordonator: general-maior (r.) dr. Mihail  E. Ionescu. Responsabil de volum: Petre Otu, București, 2019, p. 525. 
3 Vasile Goldiș  (1862-1934), ziarist și om politic român din Transilvania. Fondator al 

ziarelor „Tribuna Poporului” și „Tribuna”, ambele din Arad. A avut o contribuție impor-tantă la Unirea de la 1 Decembrie 1918, redactând o serie de documente și parțial rezo-luția pe care a citit-o în fața adunării. A făcut parte din delegația care a adus actul Unirii la București. A fost șef al Resortului Instrucțiune Publică și Cultură din Consiliul Dirigent. Și-a continuat activitatea politică și în perioada interbelică. 
4 Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), medic, om politic și publicist român din Transilvania. Până la Primul Război Mondial a acționat pentru susținerea drepturilor românilor ardeleni, fiind în anturajul prințului moștenitor Franz Ferdinand, asasinat la Sarajevo. După război, a fost unul dintre liderii de frunte ai Partidului Național și apoi Partidului Național-Țărănesc, fiind de trei ori președinte al Consiliului de Miniștri. După sosirea în țară a regelui Carol al II-lea, a susținut veleitățile acestuia pentru un regim autoritar, întemeind o nouă formațiune politică, Frontul Românesc (1935). 
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5 1918 la Români. Desăvârșirea unității național-statale a poporului român. Documente 
externe 1916-1918, vol. II, București, 1983, doc. nr. 376, p. 1164-1165.  

6 Dr. Vasile Bianu, Însemnări din războiul României Mari, vol. 2, Cluj, 1926, p. 80-83.  
7 1918 la Români...., vol. II, p. 1218-1219. 
8  Românii în „Marele Război”. Anul 1918..., p. 525. 
9 1918 la Români...., vol. II, p. 1218-1219. 
10 1918 la Români. Documentele Unirii. Unirea Transilvaniei cu România. 1 Decembrie 

1918, vol. VIII, București, 1989, p. 5-6. 
11 Ștefan Cicio-Pop (1865-1934), om politic, jurist, membru marcant al Partidului Na-țional Român din Transilvania, apoi al Partidului Național Țărănesc. A luptat neîncetat pen-tru recunoașterea drepturilor naționale ale românilor ardeleni. A fost membru al Consiliului Dirigent, ocupând portofoliul de șef al Resortului Armatei și Siguranței Generale.  
12 Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom II, De la Independenţă la Marea 

Unire (1878-1918), Bucureşti, 2003, p. 520. Pentru detalii, a se vedea Procesul-verbal al desfășurării Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 18 noiembrie/1 decembrie 1918, în 1918 la Români. Documentele Unirii. Unirea Transilvaniei cu România. 1 Decembrie 1918, 

vol. X, p. 270-300. 
13 Iuliu Maniu (1873-1953), unul dintre cei mai importanți lideri politici români. A fost cooptat la vârsta de 24 de ani în conducerea Partidului Național Român din Transilvania și a fost ales, în 1906, deputat în Parlamentul de la Budapesta. Ofițer de rezervă al armatei 

austro-ungare, a fost concentrat și trimis pe frontul din Italia. În 1918 era la Viena, unde a asigurat, în condițiile prăbușirii monarhiei dualiste ordinea în fosta capitală a Imperiului 
Austro-Ungar. A participat la negocierile de la Arad, pronunțându-se hotărât pentru despărțirea de Ungaria și unirea cu România. A fost ales președinte al Consiliului Dirigent și șef al Resortului Internelor. Președinte al Partidului Național Român și al Partidului Național Țărănesc. Prim-ministru de mai multe ori în perioada 1928-1933. A intrat în opoziție cu Carol al II-lea (1930-1940), pe care l-a ajutat să ocupe Tronul. S-a opus continuării de către Ion Antonescu a războiului peste Nistru (1941). A acționat pentru ieșirea României din alianța cu Germania, devenind, după 23 august 1944, ministru fără portofoliu. La 11 noiembrie 1947 a fost condamnat la temniță grea pe viață, murind în închisoarea de la Sighet. 

14 Iosif Jumanca (1893-1950), lider al Partidului Social Democrat din Ardeal și Banat 
(1906-1927), secretar al Partidului Social democrat din România (1927-1930). A făcut parte din Consiliul Național Român Central. A participat la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia, fiind ales în Marele Sfat Național și desemnat în Consiliul Dirigent ca titular la Resortul Industriei. După august 1944 a refuzat colaborarea cu Partidul Comunist, motiv pentru care a fost arestat și condamnat , murind în închisoarea de la Gherla. 

15 Ibidem, p. 521-522. 
16 Gheorghe Pop de Băsești (1835-1819), om politic de primă mărime al românilor din Transilvania. A fost vicepreședinte (1881-1902) și președinte al Partidului Național Român (1902-1918). A participat la Mișcarea Memorandistă  (1892-1894) și a prezidat Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. 
17 „Neamul românesc”, 25 noiembrie 1918. 
18 Miron Cristea (1868-1939), episcop ortodox de Caransebeș, ales în 1910. Delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și membru al delegației care a înmânat regelui Ferdinand actul Unirii. Înalt regent al Regatului României în perioada 20 iulie 1927 –         7 iunie 1930. Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1 noiembrie 1925), prim-ministru în trei rânduri în perioada 11 februarie 1938 – 6 martie 1939. 
19 Iuliu Hossu (1885-1970), prelat greco-catolic cu studii în Italia. În 1917 a fost învestit episcop de Gherla. A participat pe front ca preot militar. La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a citit în fața celor peste 100.000 de participanți Rezoluția de 

Unie. A refuzat să abjure de credința sa, iar regimul comunist l-a închis și i-a fixat apoi 

domiciliu forțat la Căldărușani. La 28 aprilie 1969 a fost numit cardinal in pectore de către 
papa Paul al VI-lea pentru că, din cauza regimului din acea vreme, oficializarea unei astfel 

de titulaturi i-ar fi creat mari dificultăți. Acest rang a fost adus la cunoștința opiniei publice 
după trecerea sa la cele veșnice. 
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administrative în Transilvania. Primele măsuri (noiembrie 1918-aprilie 1919), în „Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale”, anul II, nr. 4(5), decembrie 2010. Cu alte 
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Ion Onuc 

NEMEȘ 

[Sibiu] 

 

 

Personalități ale Marii Uniri 
Frații Alexandru și Ion Lapedatu 

 

 Dezvelirea grupului statuar „Frații Lapedatu” a avut loc vineri, 8 noiembrie 2019, la Brașov, în parcul Gheorghe Dima, din vecinătatea Colegiu-lui Național „Andrei Șaguna”, instituție de învă-țământ de mare prestigiu național, care a dat țării 49 de academicieni, o adevărată Universi-tate. Momentul inaugural încheie un ciclu amplu de manifestări omagiale dedicate memoriei celor doi frați gemeni, Alexandru și Ion Lapeda-tu, artizani ai României moderne în generația Marii Uniri, manifestări organizate mai ales în ultimii patru ani în principalele centre culturale din țară și din străinătate: expoziții documentare itinerante, editări de studii, albume și publicații, 
sesiuni omagiale, simpozioane, conferințe, emi-siuni numismatice, atribuirea de nume de străzi, de spații academice etc. S-au cinstit astfel doi membri marcanți ai vieții politice, istorice, cultu-rale și financiare din România, participanți deci-sivi la procesul de modernizare și uniformizare legislativă, administrativă și instituțională a României Mari.  În celebra aulă a Colegiului Național „Andrei Șaguna” – unde cei doi frați au fost elevi o peri-oadă scurtă de timp –, în prezența unui numeros public din țară și din străinătate, a descenden-ților familiilor celor doi frați, au evocat persona-litatea gemenilor Lapedatu: acad. Răzvan Teodo-rescu din partea Academiei Române, prof.univ. dr. Ioan Opriș, istoric, – care a dedicat o lungă serie de lucrări fraților Lapedatu, istoricul 
Mircea Mușat, directorul Muzeului Băncii Națio-nale a României, scriitoarea Ana Blandiana, pre-ședinta Alianței Civice, doamna Ioana Alexandra Wild, președinta Fundației Lapedatu, nepoată de frate a celor omagiați, George Scripcaru, prima-

rul Municipiului Brașov.  

Reamintim în context că în urmă cu doi ani, la Sibiu, pe clădirea Băncii Naționale, Agenția Sibiu (strada Mitropoliei nr. 16), a fost dezvelită o pla-că comemorativă în memoria fraților Lapedatu, iar Muzeul Național Brukenthal a găzduit expo-ziția itinerantă „Generația Unirii – Alexandru și Ion Lapedatu”.  Frații Lapedatu s-au născut la 14 septembrie 1876 în Cernatul Săcelelor (Săcele, Brașov), ra-mura paternă a familiei trăgându-se din Glâm-boaca (Avrig, Sibiu), unde frații gemeni, rămâ-nând orfani de tată la un an și jumătate, și-au petrecut adesea vacanțele. Tatăl gemenilor, Ion 
Alexandru Lapedatu, a fost primul roman arde-lean cu studii în Franța și cu doctorat la Univer-

sitatea din Bruxelles, reputat profesor de limbi 

clasice la Gimnaziul Superior Greco-ortodox Român din Brașov (azi Colegiul Național „Andrei Șaguna”). În ciuda greutăților familiei, frații Lapedatu au făcut studii serioase în țara și în străinătate, ca mai apoi să joace un rol important în viața culturală, socială și politică a României de di-

nainte de 1945. 

Alexandru Lapedatu a fost istoric, geograf, profesor universitar, om politic și om de stat român. A îndeplinit numeroase funcții și res-ponsabilități: secretar, apoi președinte al Comi-siei Monumentelor Istorice și al Comisiei Istorice Române; după înființarea Universității Daciei Superioare la Cluj, în 1919, este numit profesor de istorie veche a românilor, iar împreună cu colegul și prietenul său Ioan Lupaș, (și el absol-vent al aceluiași mare liceu brașovean), înfiin-țează în 1920 Institutul de Istorie Națională, mai apoi devine decan al Facultății de Istorie, căreia îi donează biblioteca sa de 10.000 de volume; 
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membru al delegației care a însoțit al doilea transport al Tezaurului României la Moscova; 
militant activ pentru Unirea Transilvaniei cu România; director general al Arhivelor Statului; Ministru Cultelor și Artelor; deputat și senator în mai multe Parlamente, președintele Senatului; autor al legilor asupra elevării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhat; asupra regimu-lui general al cultelor; asupra organizării și funcționării teatrelor naționale; a formulat prin-cipiile conservării și restaurării monumentelor; a spijinit înființarea de muzee în Capitală și în numeroase localități din țară; a sprijinit financiar și a participat la dezvelirea monumentelor pu-blice dedicate personalităților istorice și cultu-rale românești; a fost Membru de Onoare al ASTREI, calitate în care a ținut conferințe, a spri-jinit publicarea Bibliotecii ASTRA și a donat Fon-dul „Al.I. Lapedatu”; a fost vicepreședinte apoi președinte al Academiei Române etc. Fratele geamăn al lui Alexandru, Ion, a fost bancher, finanțist, profesor universitar, om poli-tic și de stat. A beneficiat de două burse, una acordată de Societatea Transilvania și cealaltă de Fundația Gojdu, care i-au permis sa studieze științele economice la Budapesta, unde devine președintele Societății „Petru Maior” a studen-ților români din Budapesta; a participat la fon-darea revistei „Luceafărul” la Budapeste în 1902 și a făcut parte din Comitetul de redacție alături de Octavian Goga, Ioan Lupaș și Octavian C. Tăslăuanu. A fost director al Băncii „Ardeleana” din Orăștie, director general al Băncii Generale de Asigurări, membru al Consiliului de adminis-trație al Băncii „Albina”, al Băncii „Prima Arde-leană”, al Societății Române de Gaz Metan, cre-ator și secretar al Asociației băncilor române din Transilvania „Solidaritatea”; a sprijinit proiectul Enciclopediei Române a lui Diaconovici și cel al inființării Muzeului Asociațiunii ASTRA; a fost delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, membru în Marele Sfat Național și secretar general al Resortului finanțelor în Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și ținuturilor românești din Ungaria, 
membru al Consistoriului metropolitan al Tran-silvaniei, deputat și senator în mai multe legisla-turi, Ministru de Finanțe, Membru de Onoare al Academiei Române etc.  Desigur, enumerările funcțiilor și responsabi-lităților celor doi frați gemeni nu sunt exhaus-

tive. Ei aparțin generației care a împlinit și desă-

vârșit unitatea națională, au fost deschizători de noi orizonturi pentru Patria unită, edificând instituții durabile, În întreaga lor viață și acti-vitate frații Lapedatu au fost animați de aceleași înalte idealuri de a fi credincioși Patriei lor, ur-mărind binele public întotdeauna. Acțiunea generației Marii Unirie a permis Românei să progreseze rapid și să atingă apo-

geul economic, social și politic în anul de vârf 

1938. Proces care s-a frânt brutal, așa cum s-a frânt și viața acestor două mari personalități, și a întregii elite românești interbelice. Alexandru Lapedatu a fost arestat la 5 mai 1950 și închis la închisoarea din Sighet, cunoscut loc de suferințe și torturi. Aici moare patru luni mai tărziu, moar-tea fiind provocată de o deparazitare a celulei cu ușile și ferestrele închise: cu astmul de care suferea și cu inima slăbită de un infarct n-a putut supraviețui. A fost aruncat în groapa comună, fără semn de mormânt. Fratele său Ion, imobi-
lizat la pat în urma unui accident de autobuz, după o coborâre de la Păltiniș, și rămas fără mijloace de existență, moare la București la 24 martie 1951. Amândoi au fost epurați din Acade-mia Română în 1948 și au fost repuși în drepturi 
post-mortem în iulie 1990. 

Se stingea, nimicită, strălucita Generație a Unirii și Marea ei Operă! Realizat în bronz, grupul statuar este opera sculptorului cu origini brașovene  Ioan Bolborea. Este unul din puținele grupuri statuare realizate în ultima vreme în România, după „Scoala Arde-leană” de Romulus Ladea (30 iunie 1973), din fața Universității din Cluj-Napoca. În imediata vecinătate a ansamblului sculptu-ral se află bustul în bronz al lui Ciprian Porum-

bescu (sculptor Vladimir Predescu), care a fost, pentru o scurtă perioadă de timp, profesor de muzică la Gimnaziul Român din Brașov. În aula acestui faimos liceu românesc, în luna martie 1882 a avut loc premiera Operetei „Crai Nou”, prima operetă română, piesă în două acte scrisă 
de Ciprian Porumbescu pe textul piesei poetului 

Vasile Alecsandri. Se întâlnesc astfel peste timp, peste răutăți și nedreptăți, ca să-și continue destinul și după 
moarte, trei spirite emblematice ale spiritu-alității românești, se întâlnesc într-un moment de dreaptă cinstire ca să ne amintească, cu pu-

terea modelului lor, că nici o jertfă nu e prea mare când aceasta stă la temelia mai binelui Țării tale. ■ 

             

 



30 | „Revista română”, nr. 1 (99) • primăvara 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brașov ■ Grupul statuar „Frații Lapedatu” (2019) 
Credit foto: Dieter Drotleff 

 

Alexandru I. Lapedatu (1876-1950) Ion I. Lapedatu (1876-1951) 
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Luminița  
CORNEA 

[Sf. Gheorghe, jud. Covasna] 

Bust al Episcopului Justinian Teculescu  

la Alba Iulia  
 

 

 Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărță-mântul „Eugen Hulea” Alba Iulia, în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Primăria Municipiului Alba Iulia au pregătit și 
organizat un eveniment ce cinstește memoria 
Episcopului Justinian Teculescu (1865-1932), care în perioada 1902-1923 a fost protopop de Alba Iulia și președinte al ASTREI, Despărțămân-

tul Alba Iulia. Concret, din inițiativa Despărțământului  „Eugen Hulea”, Alba Iulia (președinte prof. Maria 

Cioica) a fost ridicat bustul Episcopului Justinian  Teculescu în imediata apropiere a Monumen-

tului Unirii din vechea cetate Alba Iulia. Dezve-lirea bustului cu onoruri militare (având în vedere și demnitatea pe care a avut-o de prim 

Episcop al Armatei Române) a avut loc vineri, 29 

noiembrie, ora 15:00, în prezența oficialităților locale, a Î.P.S. Irineu, arhiepiscop al Arhiepis-copiei Ortodoxe Române Alba Iulia, a urmașilor Episcopului Justinian Teculescu și a numeroși participanți, invitați speciali și personalități prezente, în acea perioadă, la Congresul Spiritua-lității Românești, cu ocazia aniversării Marii 
Uniri.  La festivitate a fost prezent și a prezentat o alocuțiune prof. univ. dr. Dumitru Acu, preșe-

dintele ASTREI. De asemenea au fost prezenți astriști din țară, între care delegația Despărță-mântului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din Iași, al cărui președinte, doamna prof. Areta Moșu, a vorbit în cuvântul său despre manifestările as-

triste dedicate Episcopului Justinian Teculescu 

care au fost organizate de ASTRA Iași și ASTRA 
Covasna-Harghita în localitatea Manta-Cahul (unde a fost montată, pe biserică, o placă come-morativă Teculescu, în septembrie 1916), Re-publica Moldova, și Ismail, Ucraina, unde s-a des-fășurat o sesiune de comunicări, în octombrie 1917. În continuare, astriștii ieșeni fac demer-

suri pentru a monta o placă comemorativă în 
Ucraina (la Odesa sau o localitate din regiune) închinată Episcopului Teculescu. Din partea 
ASTREI din Cahul, Basarabia, a vorbit preotul 

Iulian Budescu care și-a exprimat bucuria de a fi contribuit la montarea plăcii comemorative de-dicată Episcopului Justinian Teculescu, pe un 
perete exterior al bisericii din satul Manta unde 

a fost preot paroh. Din partea Fundației Cultural-Creștine „Justinian Teculescu”, existentă în localitatea na-tală a Episcopului, orașul Covasna, județul Covasna, a participat secretarul fundației, dom-nul Ioan Luca și profesoara Luminița Cornea, 
care a prezentat, cu prilejul acestui eveniment, manifestările cele mai importante, inclusiv edi-tarea unor volume, realizate în memoria vredni-cului de pomenire episcop, în Covasna.  Din partea familiei a vorbit ing. Șerban Teculescu, venit special din Paris, unde locuiește în prezent. Au fost alături și alți nepoți și străne-poți ai Episcopului: familia ing. Tudor Teculescu și familia Iustin Iannescu, ambele din București, prof. Luminița Galu din Deva. La finalul manifestării și după momentul artistic, a fost lansată cartea semnată de Maria 
Cioica Ioan Teculescu și România în viziunea 
românilor și francezilor, apărută la Alba Iulia, în 2019. Menționăm că prenumele Ioan este nume-

le de botez al Episcopului care a primit la intra-rea în monahism prenumele de Justinian. Prin 
urmare, ca protopop de Alba Iulia a fost Ioan 

Teculescu, iar ca Episcop al Armatei (1923-1924) și Episcop de Cetatea Albă – Ismail și Cahul 
(1924-1932) a fost Justinian Teculescu.  Evenimentul de la Alba Iulia care a constat în 
dezvelirea bustului Episcopului Justinian Tecu-

lescu s-a dovedit a fi la înălțimea personalității celui ce a fost timp de aproape 40 de ani păstor și slujitor al altarului bisericii strămoșești și al neamului românesc. ■ 
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Alba Iulia 

29 noiembrie 2019 

(Foto: Ligia Dalila Ghinea)  
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Ioan  

RĂDUCEA 

[Iași] 
„Florile dalbe” cernăuțene. A XXV-a ediție   

 
 

 În organizarea Societății „Mihai Eminescu” din Cernăuți, la Palatul Academic din Cernăuți   
s-a desfășurat, în preajma marii sărbători a Nașterii Domnului, duminică, 22 decembrie 
2019, a XXV-a ediție a Festivalului „Florile 
dalbe”. În deschidere, au luat cuvântul preșe-dintele Societății, scriitorul și jurnalistul Vasile Bâcu, reprezentanți ai Consiliului regional Cernăuți, ai Comunității evreilor precum și ai Consulatului României, cu toții subliniind impor-tanța conservării și valorificării tradițiilor naționale. Într-adevăr, pe scena bogat împodo-bită, în colț cu bradul de Crăciun, la mijloc cu jerba de flori și panglici tricolore, pe un fundal pe care se derulau scene din spectacole și din activitatea prestigioasei Societăți, au evoluat, timp de mai bine de trei ore, numeroși interpreți și grupuri artistice. Copiii au avut un rol important, evidențiind, ilustrativ sau vocal, calitatea dascălilor și serio-zitatea pregătirii din cadrul colectivelor artistice românești. Nu au lipsit tinerii interpreți, unii cu melodii din repertoriul internațional, formațiile de urători (impresionantă, nu doar prin număr, aceea de la Oprișeni), de căiuți (Mogoșești), o notă aparte de autenticitate și vechime oferind-o și corurile de bărbați și de femei din zone 

etnografice diferite: nordul Bucovinei, respectiv 

extremul nord (din Ucraina) al Basarabiei. Pe scenă, ca și pe scările monumentale din fața 
palatului, unde erau imortalizate de un grup de fotografi, au fost etalate zeci și sute de costume naționale, într-o splendidă succesiune. Bine mediatizată, ediția a XXV-a a festivalului a fost și un prilej de reunire a personalităților care defi-nesc viața culturală a românității de aici, de distribuire (gratuită) de reviste culturale pre-cum și de strângere a legăturilor cu țara, consu-latul răsplătind pe artiști cu daruri adecvate. La reușita evenimentului a contribuit și un 
public entuziast, care a punctat cu aplauze, soli-citând chiar și bisuri, manifestările de autentică viață românească de pe scenă. ■ 
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G.  

IUTIȘ 

[Iași] 
O Asociație în pas cu vremea  

 
 

 

Dintre multiplele forme de organizare a acti-vității studenților și elevilor născuți în teritoriul dintre Prut și Nistru (Basarabia istorică) sau în partea de nord a Moldovei (Bucovina) se pare că 
cel mai reușit este cel care deja funcționează de câțiva ani buni (aproape 15!) – Asociația Tineri-lor Români din Afara Granițelor. Constituită în anul 2005 și înregistrată cu acte legale la 30 mai 2006, Asociația se poate mândri cu numeroase acțiuni puse în slujba inte-reselor celor pe care îi reprezintă, conform de-vizei „Ori găsim un drum, ori facem unul!”. ATRAG este, așa cum se autodefinește, „mai mult decât o asociație, este o familie care creează, pentru toți etnicii români din Basarabia, spațiul 
necesar dezvoltării individuale și integrarea în spațiul spiritual și cultural românesc”. 

Scopul asociației este de a reprezenta tinerii etnici români din afara granițelor în fața autori-tăților române și a mediului academic, a admi-nistrației de stat, precum și în raport cu alte or-ganizații naționale și internaționale. 
Misiunea asociației constă în dezvoltarea și promovarea intereselor elevilor și studenților etnici români, cât și în promovarea culturii ro-mânești din Republica Moldova în spațiul cultu-ral românesc, cu precădere în orașul Iași, dar și la nivel național, aceste lucruri fiind puse în practică  prin numeroase acțiuni și activități, dintre care menționăm: – crearea condițiilor favorabile dezvoltării individuale și integrării tinerilor etnici români, 

originari din Republica Moldova și Ucraina, în spațiul cultural românesc; – promovarea spiritului civic în rândul tinerilor și crearea unui mediu favorabil prin care elevii și studenții etnici români se pot implica în  organizarea evenimentelor culturale 

dedicate tinerilor din Iași și, în general, comu-nității ieșene; – oferirea suportului pentru studenți și elevi în soluționarea problemelor care intervin pe parcursul șederii lor pe teritoriul României; – crearea unui mediu de interacțiune, de 
contact socio-cultural și educațional pentru toți 

elevii și studenții etnici români, indiferent de profilul, școala sau facultatea pe care o urmează; – consolidarea relațiilor cu mediul academic, mediul public și mediul privat prin organizarea 
evenimentelor culturale comune dedicate ieșe-

nilor. Între proiectele de tradiție ale Asociației remarcăm:  Campania „Adevărata Basarabie” reprezintă 

cel mai amplu proiect marca ATRAG, care se desfășoară anual în lunile aprilie-mai (în anul 2020 se va derula ediția a XI-a) și presupune 

organizarea mai multor evenimente culturale dedicate comunității ieșene: Deschiderea Cam-

paniei, Proiecție de Film Basarabean, Excursia 
„Cunoaște Basarabia”, Spectacol de Teatru Basa-

rabean, Festivalul D.O.R. (Descoperă Tradițiile 
Românești din Basarabia), Petrecerea Flori de 

Mai și Gala de Închidere a Campaniei. – Festivalul Cultural „Basarabia” presupune 

organizarea unei serii de evenimente, precum: 

Hora Unirii, Cupa Unirii la Fotbal, conferințe 
tematice și participarea, alături de autoritățile lo-

cale, la o serie de activități comemorative a eve-nimentului  Unirea Basarabiei cu România (rea-lizată, precum se cunoaște, la data de 27 martie 
1918). 
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– Campania AdmiteRO, organizată anual în parteneriat cu Federația Asociațiilor de Basara-beni din România presupune o serie de eveni-mente de informare și consiliere a absolvenților 
de gimnaziu/liceu/facultate din Republica Mol-dova despre posibilitatea continuării studiilor în România. Campania AdmiteRO presupune deru-

larea mai multor evenimente, cum ar fi: Târgul 

Universităților din România, Adoptă un Boboc și 
Sunt Student la Iași. „Anual desfășurăm, au declarat membrii  

staff-ului de conducere al Asociației, în frunte cu 
Octavian-Augustin Stegărescu, președintele acesteia, o serie de proiecte menite să contribuie la formarea tinerilor români din afara granițelor pentru a deveni viitori lideri, personalități com-plexe, cetățeni fideli sistemului de valori națio-nale și culturale românești, oameni de succes în 
domeniile lor de activitate. Prin intermediul pro-

iectelor, pe care le demarăm anual, promovăm valorile culturale și artistice ale etniei românești din afara granițelor și spiritul civic în rândul tinerilor din afara granițelor”. La nivel național ATRAG Iași este membru 
activ al Alianței Naționale a Organizațiilor Stu-dențești (ANOSR) din România și membru fon-

dator al Federației Asociațiilor Basarabene 
(FAB) România, din care fac parte 18 asociații. În prezent ATRAG deține funcția de vicepreședinte FAB România. De menționat că scopul acestei federații este acela de a reprezenta interesele comune ale studenţilor şi elevilor de etnie ro-mână din Republica Moldova aflaţi la studii în 

România, precum și realizarea de activități în scopul stimulării participării acestora la actul educațional, la viaţă socială, economică şi cultu-rală din țara-mamă. Periodic, Asociația organizează campanii de recrutare a viitorilor membri, lucru petrecut în urma unor interviuri extrem de serioase, în care potențialii candidați la statutul de membru tre-buie să convingă staff-ul de conducere că își doresc să activeze, voluntar, în diversele seg-mente pe care ATRAG și le propune drept activități curente – educativ, cultural, social, 

resurse umane, sportiv etc. Ultima asemenea 

campanie s-a derulat în luna octombrie 2019, urmând ca în februarie 2020 să se desfășoare următoarea campanie de recrutare. ATRAG beneficiază de sprijinul Consulatului Republicii Moldova la Iași, dar colaborează și cu alte asociații cultural-istorice, între care ASTRA, prin Despărțământul „Mihail Kogălniceanu”, ală-

turi de care a participat la mai multe dintre acti-vitățile din anii anteriori. Prin activitățile propuse de-a lungul anilor tinerilor români născuți în afara granițelor țării (la aceste activități nefiind exclusă participarea tinerilor români din țară), dar mai ales printr-o temeinică și de ținută derulare a acestora, ATRAG Iași și-a câștigat un bun renume în pei-sajul cultural al fostei reședințe domnești a voie-vozilor moldoveni, aducând și un plus de valoare spirituală, însoțită din plin de energie și elan 
tineresc. ■ 
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Cornel  

COTUȚIU 

[Beclean] 

„Dă-ne, Doamne, bărbați care să știe  
conduce acest popor!” 

 
 

 

Rostirea aceasta s-a întâmplat acum câteva zile, în sala mare a Primăriei orașului Năsăud. O exclamație cât o conferință. Îi aparține Domnului Ioan Chirilă de la Universitatea clujeană; fiindcă 
a spus-o în public, nu am vreo reținere s-o fac la 

fel, prin acest articol. Ne aflam la Adunarea anuală a Despărțămân-tului Năsăud al ASTREI, care, acum, își aniversa și cei 30 de ani de activitate (1990-2020). La acest adevărat eveniment au participat astriști și din afara arealului Bistrița-Năsăud, inclusiv de la Iași, o prietenă a despărțământului, Doamna Areta Moșu, vicepreședintă a „Asociațiunii Tran-silvane pentru Literaura Română și Cultura Po-porului Român” – ASTRA. După câteva momente legate de viața admi-
nistrativ-culturală de la Năsăud, Adunarea a debutat (deja tradițional) cu un mănunchi de conferințe. Mai întâi a fost audiat prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Președinte al Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu eseul Perso-

nalități ale ASTREI Năsăudene în dezvoltarea 
Universității Daciei Superioare. Referirile pe această temă au avut un larg caracter socio-istoric și politic, cu reverberații pe verticala stră-

daniei noastre de a dăinui cu mândrie, ca ro-mâni, pe întinsele meleaguri de azi, între actua-lele hotare și dincolo de ele. 

Inevitabil, nu putea fi ocolit și prezentul. În acest segment al conferinței, preotul Ioan Chirilă a rostit invocația pe care am notat-o în titlu. Ea era inclusă într-un moment de referire la miș-cările domoale și faptele nu tocmai dese de im-

portanță covârșitoare pentru „purtarea de grijă” (ca să folosesc o frumoasă expresie bisericească) a poporului român. În timp ce-l aplaudam, ridicat în picioare, la finalul discursului său, mi-am amintit brusc de o afirmație a lui Alex Ștefănescu, importantă per-sonalitate a culturii românești de azi: „Românul a plătit scump cu firea lui de a nu fi niciodată grăbit”. Ajuns acasă, parcurg câteva pagini de revistă culturală dedicate lui I.L. Caragiale (în finalul lui ianuarie se împlineau 168 de ani de la nașterea sa). Și ce gândea marele român, acum vreo 125 de ani: „Ce folos ar fi, nefăcând nimic, neputând face știință și artă, să stăm cu mâinile în sân? Mai 
bine facem politică”. Făcusem recent propunerea ca pe galbenul din tricolorul nostru, cum tot nu e vreo stemă, să imprimăm cel mai potrivit simbol: portretul lui Caragiale. Vin acum și cu sugestii lingvistice: „caragialament”, „caragiavern” și „caragiatroceni” – căci, se știe, limba este un fenomen viu și e oglinda stării de fapt a vorbitorilor ei. ■ 
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Vadim  

BACINSCHI 

[Odesa, Ucraina] 

Vești bune de la Hagi-Curda, Ismail 
 

 

 Sfințită în vara anului 2011, biserica Sf. Apos-toli Petru și Pavel din satul Hagi-Curda/ Komâ-șivka, raionul Ismail, este singurul locaș ortodox 
din Ucraina subordonat canonic Mitropoliei Basarabiei a Patriarhiei Române. De la sfințirea 
sa și până relativ nu demult, ea a trecut printr-o perioadă grea, cu multe incertitudini și deficien-țe. Lucrurile, se pare, au început să se schimbe în bine, când  preot paroh a devenit Mihail Stegă-rescu, după trecerea sa în supușenia canonică a Mitropoliei Basarabiei. Mai mulți ani la rând dânsul a fost preot în localitatea Ceamașir/ 

Priozernoe, raionul Chilia.  În data de 16 noiembrie 2019, la Hagi-Curda, 

s-a aflat PS Veniamin, Episcop al Basarabiei de 

Sud. S-a ajuns, în sfârșit, după 2011, ca un ierarh al Patriarhiei Române (Mitropolia Basarabiei) să vizitaze nestingherit și nestrâmtorat de nimeni localitatea și sfântul locaș de aici. În după-amiaza 

zilei, PS Veniamin și preotul paroh Mihail Stegă-rescu au săvârșit Slujba parastasului pentru domnul Vasile Iordăchescu, fost epitrop al bise-

ricii, decedat la 23 mai 2019. Au participat rude-

le apropiate ale acestuia. În cadrul parastasului a 
fost pomenit domnul Nicolae Popa, ctitor al bisericii Sf. Apostoli Petru și Pavel, care a trecut la cele veșnice tot anul trecut, la 12 noiembrie.  În aceeași zi, aflat la Hagi-Curda, PS Veniamin a dăruit o casă de locuit unei familii nevoiașe, cu 
cinci copii, din localitate. Acest dar a devenit posibil grație contribuției unor oameni cu suflet mare, care au susținut inițiativa Episcopiei de a veni în ajutorul familiei cu mulți copii. Toți mem-

brii acesteia s-au adunat în biserică, pentru a fi binecuvântați și a asculta povețele PS Veniamin.  În timpul sărbătorilor de iarnă sfântul locaș a fost alături de enoriașii săi. Iată ce citim pe pa-

gina de Facebook a Episcopiei Basarabiei de Sud: „În ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, în lo-

calitatea Hagi-Curda, regiunea Odesa (Ucraina), 

Preacucernicul Preot paroh Mihail Stegărescu a desfășurat o acțiune filantropică la nivelul paro-

hiei, oferind pachete sociale elevilor claselor pri-mare și copiilor din grădinița localității. 
De aceste oferte s-au bucurat alte 10 familii vulnerabile, iar 30 de bătrâni au primit o masă caldă. Copiii claselor primare din localitatea 

Priozernoe, Ucraina, unde părintele Mihail a fost 
paroh, s-au bucurat, de asemenea, de daruri de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae cel milostiv și bun. Aceste activități au fost posibile cu binecu-vântarea și cu suportul Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și a Exce-lenței Sale, Domnului Emil Rapcea, Consul Gene-

ral al României la Odesa”. ■ 
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Doru  

SCĂRLĂTESCU 

[Iași] 
Maiorescu,  

Junimea și patriotismul 
 

 

 
„În Junimea şi prin Junimea, neamul românesc a 

ajuns pentru întâia oară la cea mai clară conştiinţă 
despre fiinţa sa ca naţiune cu un ideal propriu. Acesta 
este adevărul istoric”.       

              Simion Mehedinţi 
 Privită retrospectiv, acţiunea Junimii şi a or-ganului ei de presă, „Convorbiri literare”, este, în 

liniile esenţiale, constructivă. În articole, ca şi în 
scrisori particulare, se repetă semnificativ sin-tagma: „lucrarea comună” (Titu Maiorescu, 1872), „lucrarea noastră literară” (Ioan Slavici, 1878) „lucrarea cea comună” (Iacob Negruzzi, 1879). Criticile severe au scopul mărturisit de a servi la „înţelegerea răului” şi „îndreptarea” 
acestuia, ele fiind „un element neapărat al susţinerii şi propăşirii noastre” (Maiorescu, Di-

recţia nouă...). Rupând cu automulţumirea, toleranţa reciprocă şi festivismul frecvente în epocă, aceste critici se sprijină pe o analiză lucidă a stadiului real al culturii şi literaturii române, întreprinsă, iniţial, cu ocazia alcătuirii 
Antologiei poetice ce trebuia să cuprindă „numai bucăţi de acele ce puteau sluji drept model”, și încheiată cu concluzia – surprinzătoare chiar 
pentru autori – privind „marea sărăcie a litera-

turii naţionale” (Iacob Negruzzi), concluzie for-mulată mult mai drastic de Maiorescu în Cer-

cetarea critică din 1867: „Majoritatea poeţilor rumăni nu merită numele ce şi-l uzurpă: din producţiunile lor se vede numai o fantezie seacă de imagini originale şi o inimă goală de simţiri adevărate, şi mai bine le-ar fi fost lor şi nouă, dacă niciodată nu ar fi luat pana în mână şi nu ar fi lăţit în public producţiunile lor nedemne de limbagiul muzelor”. O astfel de critică puţin obişnuită, rece, dură, fără menajamente, realizată de pe o platformă teoretică înaltă, atingătoare de veleităţi sau re-

putaţii consolidate, a provocat riposte violente, unele recurgând la mijloace nu tocmai ortodoxe (v. procesul de „imoralitate” intentat lui Maio-rescu). Puţini au avut tăria – precum Alecsandri, nemulţumit la început de critica maioresciană – să-şi depăşească propriile susceptibilităţi, pen-tru a se angaja într-un demers de autoper-fecţionare poetică; piese de rezistenţă ale operei „bardului naţional” sunt datorate întâlnirii aces-

tuia cu Junimea şi publicate în „Convorbiri...”: 
Pastelurile, Dumbrava Roşie, Dan, căpitan de plai, 
Odă ostaşilor români, Peneş Curcanul, Sergentul, 

Fântâna Blanduziei, Ovidiu... Departe de a fi o 

pledoarie pro domo, afirmaţia lui Iacob Negruzzi, 
din Amintiri... este perfect obiectivă: „Apariţia Convorbirilor a fost o fericire pentru Alecsandri”. Aici se află, credem, cheia cercetărilor critice 
maioresciene, pozitive în esența lor, de dublu efect, cum specifica chiar autorul lor, mai întâi în 
planul creației: „Ele îndeamnă întâi pe acela, care are talentul înnăscut, de a se perfecționa în arta sa”, apoi, în planul receptării: „Ele contribuie al doilea, a da publicului o măsură sigură pentru distingerea adevărului de eroare și frumosul de urât”. Nu tocmai comode comandamente. În focul polemicilor, generate de severa critică juni-mistă, aceasta este confundată adesea, deliberat 
sau nu, cu negativismul. Un argument pentru adversari era cultul aproape general, real şi statornic, al junimiştilor pentru marele gânditort german „pesimist”, Schopenhauer, cult stimulat, desigur, de cunoaşterea profundă a operei aces-tuia de către un Maiorescu (care publică, înce-pând cu nr.8 din noiembrie 1872 al „Convor-

birilor...”, traducerea sa din Aforisme asupra înţe-

lepciunii în viaţă) sau un Eminescu, cu desele sale referiri în manuscrise și articole de la „Tim-pul” la sihastrul de la Frankfurt am Main. Reacţia 

Titu Maiorescu – 180 ■  
 

Titu Maiorescu (1840-1917) 
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depăşeşte cadrele filosofice și literare, ajungân-

du-se până la furtunoase discuţii în Parlament. „S-au găsit oameni politici şi oameni de ştiinţă –  

consemnează Iacob Negruzzi – care, deşi poate nu citise niciodată vreun rând din Schopenhauer, au denunţat lumii ca o vină mare a societăţii că ea se compune din discipoli ai acestui filozof”'. Scene penibile, cum a cea în care liberalul Alecu Holban cere la Cameră invalidarea alegerii ca deputat, în 1878, a lui Maiorescu, pe motiv că e adept al „ateistului”, „imoralului” şi „materia-listului” filosof, provoacă intervenţia incisivă, implacabilă, a gazetarului Eminescu, în „Timpul”, un nou prilej pentru a denunţa ignoranţa şi 
reaua-credinţă a politicienilor vremii şi pentru a confirma triumful direcţiei maioresciene: „În lupta pentru limbă şi adevăr şi contra jargoa-nelor franţuzite sau nemţite şi a beţiei de cu-

vinte, d-sa a rămas învingător; autorii loviţi de pana sa energică nu mai cutează a se întoarce la obiceiul lor de a înşira cuvinte nouă în loc de idei adevărate; limba, şi împreună cu ea mintea, se curăţă şi se lămureşte...”. Lupta, scopul şi rezultatele ei concrete, vizi-bile în multiple domenii ale existenţei noastre naţionale, cultural, social, politic, etic, estetic, toate acestea sunt departe de „pesimism” şi „negativism”. Astfel de calificări nu sunt îndrep-tăţite nici de celebrul „spirit critic”, indiscutabil, 
una din trăsăturile definitorii ale grupării junimiste. Dar „criticismul” nu este, cum s-a de-monstrat, nici o trăsătură exclusiv junimistă (G. Ibrăileanu), nici măcar una preponderentă a societății ieșene (Tudor Vianu). Acuza de „nega-tivişti” adusă junimiştilor, desigur nedreaptă, 
este una dintre cele mai inofensive. Foarte de-

vreme li s-au aruncat, în toiul polemicilor, alte calificative: „cosmopoliţi”, „antinaţionalişti”, „antiromâni”, pe care, dat fiind gravitatea acu-zațiilor, ei nu contenesc să le respingă, cu se-riozitate, meticulos, argumentat, mobilizându-şi forţele principale, mai întâi capacităţile teoretice 
(Titu Maiorescu, A.D. Xenopol, Mihai Eminescu...), apoi, forţele literare disponibile, proprii (Iacob 

Negruzzi) sau aliate (Vasile Alecsandri). In 1872, în Direcţia nouă..., Titu Maiorescu se ocupă pe larg de această problemă, numărând aproape 90 de numere de jurnal (din „Columna lui Traian”, „Trompeta Carpaţilor”, „Federaţiunea”, „Uniunea liberală”, „Revista contimporană” ş.a.) „pline de 
insulte la adresa noastră ca pretinşi cosmo-poliţi”. Nimic nu justifică, însă, „strigătul” şi „cru-ciada” împotriva „antinaţionalismului” junimist: „Nici un singur articol din „Convorbirile literare” 

în genere, nici o singură propoziţie scrisă sau pronunţată de mine îndeosebi nu susţine cosmo-politismul; atât eu, cât şi ceilalţi membri ai „Juni-mii” din Iaşi suntem partizani ai ideii naţiona-lităţii şi ne-am pronunţat totdeauna în acest înţeles”.  Lipsa unui program explicit şi detaliat care să însoţească întâiul număr al „Convorbirilor lite-rare” va fi compensată prin publicarea unor bilanţuri, în 1871, O privire retrospectivă, şi în 
1872, Către cetitori, unde A.D. Xenopol şi lacob Negruzzi pun în lumină „direcţiunea adevărat naţională” a revistei, fructificată în articole şi lucrări literare „originale” inspirate din realităţi româneşti, scrise de „autori naţionali”, „în neatârnare de scriitori străini”. Odată cu con-

solidarea unor baze teoretice, aceste scrieri furnizează mijloacele pentru cultivarea senti-
mentului naţional. În studiul din 1868, Cultura 

națională, Xenopol enumerase, dintre formele 

culturale specifice, în primul rând limba, apoi dreptul şi moravurile, literatura şi tradiţiunile, artele frumoase... „Semnul cel mai clar al națio-nalității”, „oglinda credincioasă lumii nostre interioare”, limba este, în consecință „cel dintâi obiect pe care un popor ce aspiră la viață trebuie a cultiva”. Preocupat constant de problemele 
limbii, pe care s-a străduit s-o apere de exagerări și denaturări, Titu Maiorescu pune în 1882, în fața cercetării științifice, sarcina de a răspunde întrebărilor privind structura („elementele con-stitutive”), evoluția și personalitatea limbii ro-mâne: „geniul ei individual”. Știința care „ne pune în legătură cu trecutul și ne pregătește pentru viitor”, istoria națională ocupă și ea un loc de excepție în paginile „Convorbirilor lite-rare”, specialiștii în domeniu alcătuind, se știe, o categorie distinctă în sânul societății. De o atenție deosebită se bucură, de asemenea, folclorul, prețuit ca valoare intrinsecă și ca izvor de inspirație pentru literatură – aceasta con-stituind, după o expresie eminesciană fericită, „focarul spiritului național”. Alături de „măsura estetică”, Maiorescu apreciază la marii scriitori contemporani, „originalitatea națională”. Pre-zența la aceștia a sentimentului patriotic, ex-primat ca atare, îl obligă pe mentorul junimist la precizări de nuanță sau la ceea ce s-au numit „autorevizuiri” (vezi cazul lui Octavian Goga). Deși, în numărul 15 din 1878, revista își aver-tizează colaboratorii virtuali, prin intermediul poștei redacției, că „poezii cu tendințe politice actuale nu se publică în Convorbiri”, astfel de tendințe sunt detectabile în scrierile lui 
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Alecsandri, Eminescu (la care politicienii liberali sunt satirizați aproape nominal în Scrisori), I.L. 

Caragiale, Iacob Negruzzi, Ioan Ianov. Poezia ocazională este și ea acceptată și chiar „co-mandată”, desigur, „numai în momentele mari ale vieții unui popor”. Războiul pentru Inde-pendență de la 1877 îi dictează lui Iacob 

Negruzzi cunoscuta Epistolă către Alecsandri, urmată, peste două luni, la 1 ianuarie 1878, de 

primele acorduri din Ostașii noștri, datorate bardului de la Mircești. Titu Maiorescu, Junimea, „Convorbirile literare” au găsit terenul pregătit de înaintași și l-au fertilizat pentru apariția altor direcții și curente de orientare națională. Vocația începutului absolut, a reluării „zidului părăsit”, 
pentru care se entuziasma Nicolae Manolescu într-o carte încăntătoare și incitantă, nu sunt decât o frumoasă legendă. Respectul față de lucrarea „anteluptătorilor” , prețuiți și iubiți cu toate „rătăcirile” lor, își face loc, începând cu 
Epigonii, și apoi tot mai evident în paginile revistei; o ajută să înnoade firul tradiției, înca-drând-o organic în evoluția neîntreruptă a culturii românești. Departe de a fi îmbrăţişată, doctrina cosmo-polită e combătută în „prelecţiunile populare” junimiste, cum este cea din 1864, ţinută de 
Maiorescu, Individualitatea poporului şi cosmo-

politismul, în studii și articole scrise de Xenopol 
precum Cultura naţională (cosmopolitismul e inoportun „cel puţin acum, când legătura inte-rioară ce trebuie să ne unească este încă atât de confuză”), de Eminescu în Naţionalii şi cosmo-

poliţii (cosmopolitismul e imposibil; o „simu-laţiune”), Influenţa austriacă... (cosmopolitismul nu e decât un instrument al politicii antina-ţionale), ca şi într-o serie de lucrări literare. Iacob Negruzzi, bunăoară, într-una din còpiile 

sale după natură, intitulată Lei paralei („Con-vorbiri literare”, 1869), îi dezaprobă pe cei ce s-au lepădat de legăturile „incomode” ale patriei, devenind „declaraţi cetăţeni ai lumii – cosmo-poliţi”. După împlinirea unui deceniu de acti-
vitate, revista Junimii  le apărea redactorilor de la „Timpul”, în 1878, drept biruitoare, direcţia nouă asumată şi promovată de ea fiind ratificată 
de timp: „Astăzi nimeni nu mai poate pune la îndoială că această foaie în limbă, în stil şi în concepţiuni este adevărata expresie a spiritului românesc”. Peste încă trei ani, în Neologismele, 

Titu Maiorescu consideră şi el lupta „împăcată” şi dosarul încheiat. Dar acuzaţiile vor reveni, 
disimulat sau făţiş, uneori chiar din partea unor vremelnici tovarăşi de drum (N. Petraşcu, N. 

Iorga), provocând, şi acum, ripostele redacţiei (M. Dragomirescu, S. Mehedinţi, Al. Tzigara-Samurcaş), cam stereotipe, prin repetarea argu-

mentelor cunoscute ale predecesorilor. Disputele au determinat clarificarea poziţiei faţă de trăsăturile emblematice proprii (în primul rând, cele evidente în literatură şi artă), 
cu care ocazie s-au făcut primii paşi în definirea ştiinţifică a unor concepte modeme de filosofie a 
culturii: „naţional”, „universal”, „popular”, „in-fluenţă”, „patriotism”. Primele formulări, „încă timide” (G. Călinescu) ale specificului național le datorăm tot lui Maiorescu, care se ocupă, de fapt, mai ales în prima perioadă a activităţii sale, de 
reversul medaliei, demonstrând efectele nefaste 
ale ignorării acestui specific şi ale preluării unor „forme” străine, mecanic aplicate. Opera sa capătă, astfel, caracterul unui adevărat studiu sociologic, cu valoare universală, cum a observat cu pătrundere un discipol, M. Dragomirescu, 

intr-un comentariu la Critice („Convorbiri...”, 1896). Ea studiază dezvoltarea culturală a unui popor pe care influenţele externe, neasimilate 
suficient, l-au scos din calea sa firească de dezvoltare. Cu această ocazie, M. Dragomirescu subliniază cele două principii de bază maio-

resciene: adevărul (care conferă acţiunii justi-ficare, stabilitate şi durabilitate) şi adaptarea („resorbirea” şi „mistuirea” influenţelor). De-mersuri mai îndrăzneţe vor întreprinde, însă, alţi comilitoni, între care se distinge omniprezentul A. D. Xenopol, cu ampla sa „disertaţie” din 1868, dedicată culturii naţionale, unul din primele eseuri de filosofie a culturii la noi, urmată de 
Istoriile civilizaţiunei (1969), Studii asupra stării 
noastre actuale (1870), de „prelecţiile” Naţio-

nalitatea (1872), Patriotismul (1881) ş.a. Preo-cuparea se va perpetua, antrenându-i şi pe alţii, 
de-a lungul existenţei de excepţie a revistei 
junimiste, primind chiar, uneori, cum s-a arătat, „accente conservative”.  Această preoecupare este ilustrată şi de constanţa cu care „prelecţiunile populare”, am-plu comentate sau rezumate în „Convorbiri...”, abordează teme de interes naţional. Chiar din 1864, cum am văzut, Maiorescu opunea, într-o astfel de „prelecţie”, cosmopolitismului, „indivi-dualitatea” naţională. Ciclul următor, din 1865, 
intitulat Elemente de viaţă a popoarelor mani-

festată în istorie, cuprinde conferinţele Viaţa 
română (Titu Maiorescu) şi Legislaţiunea ro-

mână (Iacob Negruzzi). Mai târziu, un ciclu în-

treg va fi dedicat „specificului”, cum este cel din 
anul al zecelea, 1874, intitulat Elemente naţio-
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nale, necesitând o adevărată mobilizare de forţe 
junimiste: Iacob Negruzzi (Introducere), Vasile Burlă (Originea limbii române şi caracterele ei), 

P. Verussi (Artele plastice la noi), A. Lambrior 

(Limba cronicarilor şi limba de astăzi la români), 

G. Panu (Poezia populară), C. Roiu (Studiul istoric 

ca element naţional), Şt. Vârgolici (Teatrul). 

Ciclul din anul al XlV-lea indică preocupări 
identice: Deşteptarea naţională la începtului 

secolului al XIX-lea. În condiţiile inexistenţei unor noţiuni şi terminologii fixate pe deplin (oscilaţii şi ezitări se întâlnesc până astăzi), sunt meritorii eforturile de a determina, la un nivel ştiinţific acceptabil, circumstanţele, conţinutul şi formele 
de manifestare ale specificului nostru, numit pe rând: „element naţional”, „spirit naţional”, „indi-vidualitate naţională”, „caracter naţional”. Acesta (specificul) reprezintă însumarea unor „noţiuni particulare” (A.D. Xenopol), „ideile dominante” 
(M. Eminescu), „caracterul, simţămintele şi moravurile” (P.  Verussi), „cerinţele, tendinţele, înclinaţiunile şi aspiraţiunile” (I. Caragiani). Înrâurit de „psihologia etnică”, la care se va referi şi Eminescu în „Timpul” din 1880, 1. Slavici îşi presară studiul său asupra maghiarilor cu consideraţii privind „individualitatea” unei naţiuni, care are la bază „omogenitatea spiri-tuală” şi este rezultatul unui proces istoric: „dezvoltarea comună”. Peste ani, în 1908, tot el încearcă detaşarea unor componente ale Sufle-

tului românesc: moderaţia, chibzuinţă, stăruinţa, răbdarea, sentimentul familial covârşitor (cum 
vedem, mai mult o caracterizare a spiritului ardelean). Studiind etnosul în contextul deter-minărilor cosmice şi antropologice, ambele sin-

tetizate de factorul psihologic („acţiunea sufle-tului asupra lumei exterioare”), junimiştii se situează, iată, paradoxal, prin mijlocirea lui 
Taine (Filosofia artei e utilizată de G. Panu şi P. Verussi), în vecinătatea lui Gherea, contestatul ideolog de la „Contemporanul”. 

 „Convorbirile literare” au avut un rol în-

semnat în clarificarea conceptului de „patrio-tism” operând disocierea, născută din cerinţele 
imperioase ale momentului, dintre patriotismul sincer şi falsul patriotism, între patriotismul de 
cuvinte şi cel al faptelor, mai întâi în sfera politicului, apoi, prin repercutare, în literatură, publicistică, ştiinţă. Cu orice prilej sunt veştejite „declamaţiunea” demagogică, limbajul „specia-lizat” stereotip, „beţia de cuvinte”, „frazele goale”, folosite de „nechemaţi şi nealeşi”, la care „predomneşte calculul”, toate ducând la „pier-derea înţelesului” şi producând „dezgust şi plic-

tiseală”. Arma satirei şi argumentul ştiinţific convingător sunt deopotrivă utilizate. În Cân-

ticele comice, Alecsandri se amuză de „gogoaşele patrioticeşti” (Stan Covrigarul) şi propune, ca mijloc pentru îmbogăţirea ţării şi pauperizarea „patrioţilor”, impozitul pe... cuvinte (Gură-cască, 
om politic). Literatura şi jurnalistica patriotardă, de nuanţă liberală, sunt ţinta ironiilor din Còpiile 
de pe natură ale lui Iacob Negruzzi: Poeticale, 

Ştefan şi Mihai, Vespasian şi Papinian. Unul din personaje anunţă programul său publicistic astfel: „Ne vom pune pe tărâmul liberalo-na-ţionale/ Monopolizând de-acuma pentru noi 

patriotismul/ Vom stârni o neştiută vorbă nouă: Românismul”. Punctul cel mai înalt este atins de 
Scrisorile lui Eminescu și comediile lui Caragiale. În aprecierea sentimentului patriotic sunt stabilite câteva criterii, cu valoare de genera-litate: bunul simţ, măsura, luciditatea („naţio-nalitatea în marginile adevărului”), modestia şi, mai presus de toate, „faptele”, „lucrarea”, „munca cinstită”; „numai astfel înţelegem noi iubirea patriei şi a poporului său – scrie A.D. Xenopol în „Convorbiri literare”, anul IV, nr. 8 –  prin fapte care să-i asigure sau măcar să-i deschidă un viitor, iară nu vorbe şi declamaţiuni şi mai cu seamă nu prin laude exagerate şi orbire defi-nitivă asupra propriilor noastre merite actuale”. Titu Maiorescu stăruie şi el, în conferinţe şi 
articole, asupra „misiunilor patriotice” ale con-temporanilor, mai întâi „aceea d-a combate din toate puterile (...) scepticismul ce domină şi d-a răspândi luminile în popor”, apoi, aceea de a feri „juna generaţie” de „falsa credinţă că roadele se pot dobândi fără muncă şi laudele fără merit”. Convorbiştii vor căuta să se conformeze ei înşişi exigenţelor enunţate, ţelurile lor fiind unele dintre cele mai nobile. „Nu vanitatea literară sau ambiţiile personale erau resortul scrisului şi 
faptelor lor, ci scopuri de educaţie naţională”,  scrie Rădulescu-Pogoneanu, cu ocazia jubileului revistei din 1927. Cu toate inamiciţiile provocate (şi cultivate cu oarecare orgoliu) contempora-nilor, nu se poate spune că aceştia nu au înţeles, când au fost animaţi de bună credinţă, valoarea exemplară a acţiunii junimiste. Chiar în anul apariţiei sale, 1867, „Convorbirile literare” înre-gistrează ecoul favorabil, într-o „foae” buco-vineană, al studiului maiorescian închinat limbii române: „o faptă patriotică mult mai mare, mai 
folositoare şi laudaveră decât sute de cuvântări politice, pamflete şi articole de fond”. Docu-mentul esențial și convingător al validării în exterior a acțiunii lui Maiorescu și a Junimii 
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ieșene rămâne pentru noi mărturia lui Mihai 

Eminescu, cu textul manuscris prelejuit de aprinsa ceartă de cuvinte din ședințele Societății studențești vieneze „România Jună”, în circum-stanțele Serbării de la Putna, intitulat sem-

nificativ Naționalii și cosmopoliții. Mai întâi, cel care semna în registrele societății „Eminescu 
filosofu” atrage atenția că „ideile și principiile” făcând obiectul dezbaterii sunt atât de impor-tante încât nu pot fi reduse, cum procedează par-tida ardeleană, la „antiteza nominală Maiorescu şi Bărnuţ”. Urmeză o adevărată „lecție” de con-duită politică servită colegilor, privind patrio-tismul, dincolo de variatele idei „profesate în viaţa publică a românilor”. N-avem dreptul, zice proaspătul debutant la „Convorbiri...”, „de-a determina măsura românităţii şi a patriotis-mului după cum individul profesează una sau alta din ele”; fiindcă „măsura patriotismului nos-

tru va fi dată de faptele pe cari vom avea 
ocaziunea de-a le împlini în viitor, iară nu de 
profesarea nimic costisitoare a unor idei pe care individul şi le-alege după plac”. Tânărul poet, dând dovadă de o deplină maturitate de gândire, este printre puținii în epoca sa care a înțeles în profunzime esența demersului marelui său con-

temporan: „Principiul fundamental al tuturor lucrărilor d-lui Maiorescu este după cât ştim noi naţionalitatea în marginele adevărului. Mai con-

cret: Ceea ce-i neadevărat nu devine adevărat prin împrejurarea că-i naţional, ceea ce-i injust nu devine just prin aceea că-i naţional, ceea ce-i urât nu devine frumos prin aceea că-i naţional; 
ceea ce-i rău nu devine bun prin aceea că-i na-ţional”. Eminescu era un junimist par excellence, înainte chiar ca Maiorescu să-l înscrie „oficial” în 
direcția nouă promovată de el și de tânăra so-cietate ieșeană. ■ 

Titu Maiorescu la masa de lucru (fotografie din Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române Iași) 
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Vasile 

BÂC U  

[Cernăuți] 
 

 Născut la 2 ianuarie 1967 în comuna Oprișeni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți, Ucraina. Absolvent al Facultății de Filologie, Catedra de filologie română şi clasică, a Universității de Stat din Cernăuți (1991) și al 
Institutului de Finanţe şi Drept din Cernăuţi (2005). Din 1991 activează la ziarul „Zorile  Bucovinei”, în calitate de 
responsabil de emisie şi fotoreporter. În anul 1993, în paralel cu activitatea de bază, a fost numit în funcţia de secretar de redacţie al ziarului „Gazeta de Herţa”. În 1995 a devenit redactorul-şef al publicaţiei, funcţie pe care o deţine până în prezent. În anul 2002 a fondat revista „Familia”, însă după apariţia a 11 numere pe parcursul a doi ani, din lipsă de finanţare, revista este temporar suspendată. În schimb, în baza revistei „Familia” s-a fondat Grupul 

Editorial „Cuvântul”, unde până la ora actuală au apărut peste 20 de titluri de carte în limba română. Este membru al Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi. A fost vicepreşedinte, preşedinte interimar, iar în septembrie 2010 a fost ales în funcţia de preşedinte al Societăţii, unde activează pe principii de voluntariat. Din 2009, după mai bine de şapte ani de suspendare, contribuie la reapariţia organului de presă al Societăţii – ziarul „Plai românesc”. De la 14 ianuarie 2019, în urma schimbării legislației din Ucraina, ce nu mai permite organelor autoadministrării locale să fie cofondatoare ale mass-media, a fondat ziarul „Gazeta de Herța” – 

Serie nouă, devenind director-fondator al periodicului, iar peste șase luni, a intrat cu ziarul într-un grup de presă 
cu postul de televiziune TVA din Cernăuți, unde realizează în prezent emisiunea „Rezumat” în limba română. 
Pentru activitatea sa a fost distins cu Premiul „Eminescu” – Teiul de Aur pentru publicistică (2016), acordat de Editura GEEA din Botoșani; Premiul Național „Tudor Arghezi” – Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”, ediția a XXXVII-a, Târgu-Jiu (2017) și ediția a XXXIX-a, Târgu-Jiu (2019). A fost recompensat cu distincția Consiliului Regional Cernăuți „Pentru merite față de Bucovina” (2018).  

Cărți publicate: Caiet ostășesc, Herța, Grupul editorial „Cuvântul”, 2009;  Motiv de toamnă, Cernăuți, Editura „Misto”, 2017. A publicat în culegerile colective Lirică română de pretutindeni, Editura PIM, Iași, 2011; Târgoviște-

Chișinău-Cernăuți. O triadă a liricii românești, Editura „Bibliotheca”, Târgoviște, 2017. ■ 

 

 

 

revenirea poetului 
Cu ocazia inaugurării monumentului Luceafărului la Cernăuți 

    
 

Cel mai mult l-au aşteptat teii, Pentru că nimeni altul 
Nu le-a închinat 
Cuvinte mai alese. Vechiul oraş Sătul de regimuri şi de politică A pierdut numărătoarea anilor, 

p
o

e
z

ie
 ■
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Însă ştia, că undeva alături, Împotmolită în hăţişuri de negocieri, Se află clipa reîntoarcerii 
Fiului-pelerin în romanticul pustiu al stelelor. 
 

L-au aşteptat bătrânii ţărani, care şi-au adus din Siberia sufletele în traiste, pentru că n-au putut exista între cer şi pământ fără dulcea lui Bucovină. 
 

L-au aşteptat nou-născuţii 
Acestui hotar de milenii, Pentru că fără el 
Din inimile lor neprihănite 

n-ar fi izvorât niciodată 

apa vie a limbii materne... 

 

 
 

nocturnă în tren  
 

 În trenul de noapte „Cernăuți-Kiev” miroase a „uniune sovietică”... Însoțitorii de vagoane în uniforme noi și chipiuri cu pajură verifică pe ecranele telefoanelor moderne 

locurile rezervate de pasageri în regim online, 

apoi propun amabil la fiecare servicii non-stop: 

lenjerie de pat, ceai, cafea, bere la cutie... Însă odată cu venirea nopții, când toată lumea adoarme, apare el, „parfumul sovietic” ce pătrunde peste tot (nas, gură, haine...) Vântul (deja european) de afară răzbate prin toate fisurile vagonului, făcând zădarnice încercări să-l scoată, măcar din pasagerii acoperiți peste cap cu plapume de aceeiași culoare... 
Mi-ași dori atât de mult să nimeresc într-un „triungi al Bermudelor” în care să dispară trenuri în loc de vapoare... 

(27-28 martie 2019, trenul Cernăuți-Kiev) 
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motiv de toamnă  
 
 

Peste noapte s-a întâmplat ceva 

absolut invizibil. Veșnic îndrăgostitul nuc a început să freamăte împovărat de griji Salcia și-a împletit crengile în cosițe. Frunze galbene au început 

Un dans feeric. Admirându-le, 

Am aruncat privirea în oglinda apei, de unde mă privea un tânăr atins ușor de taina nopții 
ce trecuse. 

 

 

trenul morţii 
În memoria românilor deportaţi 

 

 Trenul ce gonea spre răsărit, Încărcat cu tragice destine, Nu era un tren obişnuit, El gonea pe oase, nu pe şine. 
 El scotea afară fum de pipă, 
Bocete scotea sirena lui Şi părea c-o straşnică aripă Îl mâna în lumea nimănui. 
 

Trenul ce gonea ca un blestem Prin hăţişuri de străinătate, 
Depănând în goană-al vieţii ghem, Să ajungă pân-la gara „Moarte” 
 El şi acuma vine uneori, Rătăceşte-n vis ca o nălucă Şi ţăranii noştri pe la zori Dorm şi-n vis se tot gătesc de ducă. 
 Trenul ce gonea spre răsărit, Încărcat cu tragice destine, 
N-a rămas în timp împotmolit, 
El a fost ast-noapte după mine... 

(22 august 1993) 
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Ion 

MUSCALU 

[Iași]   

 
 Născut la 13 august 1949, în satul Fetești, comuna Scobinți, județul Iași. Absolvent al Liceul Național „Mihail Sadoveanu” din Iași și al Academiei de Științe Politice din Bucureşti. A debutat în 1979 la Radio Iași 

cu Povestiri istorice, activând în cadrul Cenaclului Literar „Ion Creangă” și publicând sporadic în presa locală fragmente de nuvele și povestiri. Editorial a debutat în anul 1991 cu romanul haiducesc Piatra Șoimului, urmat în 1997, cu volumul de nuvele și povestiri Cântecul Ciocârliei, iar un an mai târziu, în 1998, publică 
romanul istoric Răpirea de la Mănăstirea Căpriana. În anul 2001 i-a apărut romanul autobiografic Primarul 

din Poarta Țărnii, urmat apoi de mai multe romane de inspirație istorică: Lupu Alb (Sfârșitul domniei lui 
Vasile Lupu 1653), 2002; Sub sabia cu straja-n cruce I (Cetatea lui Duma Negru), 2003; Hanul Răzeșilor, 2003; 

Sub sabia cu straja-n cruce II (Bătălia de la Valea Albă), 2004; Acvila Neagră (Nunta domniței Olena), 2006; 

Taina Stejarului, 2006; Monografia Mănăstirii Bujoreni, 2007; Osândă și izbândă (Viața voievodului martir 
Miron Barnovschi), 2007; Sub sabia cu straja-n cruce III (Bătălia din Codrii Cozminului), 2008; Dafina 

Doamna, 2009 (roman tradus în limbile rusă, franceză și engleză), Monografia comunei Scânteia, 2010; 

Vulturul Deșertului, vol. I (Armeanul), 2011 (roman tradus în limba franceză), Monografia comunei Scobinți, 
2011, Vulturul Deșertului, vol. II (Domnia), 2012; Monografia comunei Rediu (Rediu lui Tătar), 2012; Noaptea 

de Rusalii (Gulagul românesc din Bărăgan), memorii, 2013; Atacul de Noapte, partea I (Vlad Vodă Drăculea), 

2013; Atacul de Noapte, partea a II-a (Vlad Țepeș), roman istoric tradus în limba franceză, 2014; Cavalerii 

cnezatului de vale, memorialistică, 2015; Umbra lui Bogdan Vodă, 2015; Zia, Regina Costobocilor, 2017; 

Biruit-au Gândul (Amfilohie Hotiniul), roman biografic, vol. I, 2018 și vol. II, 2019. 
Ion Muscalu este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2003, de-a lungul timpului participând la Saloanele Naționale și Internaționale de Carte de la Iași, Chișinău, Cernăuți, Galați, Suceava, Vaslui, Alba Iulia ș.a., obținând diferite premii, distincții și medalii (Premiile Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, ale Primăriei Municipiului Chișinău, Ministerului Culturii, ale Bibliotecii Naționale Pentru Copii și Tineret „Ion Creangă” Chișinău), Premiile Bibliotecilor Județene „Gheorghe Asachi”, Iași, „Milescu Spătaru”, Vaslui, „V.A. Urechea”, Galați, Premiul Fundației „Alexandru cel Bun” Cernăuți ș.a. ■ 
 

 

Zia, regina costobocilor 
 

 Regele Pieporus a părăsit cetatea Salonic în zorii zilei, dând ocol golfului Termaic dinspre asfințit, mărșăluind în fruntea războinicilor săi, în jos, pe drumul roman dintre țărmul Mării Egee și Munții Pindului, cu vârful Olimp, troienit de zăpadă.  
De-a dreapta Măriei-sale se ținea falnic în șa bătrânul Vani Chiaia, starostele vlașilor megleni, iar la o lungime de cal, în spatele lor își purtau bidivii la trap întins căpeteniile dacilor costoboci, urmate de o oștirea întreagă, tresăltând în tarnițele lor de lemn. 

p
ro

ză
 ■
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– Cât spuneai că avem de străbătut până-n Tesalia? – Ca la trei zile bune de mers, Măria-ta, răspunse macedoneanul cu blândețe, purtându-și ochii albaștri de cicoare peste câmpurile roditoare mărginite de ape și dealurile împădurite din depărtare. – Și de ce-i zice Valahia Mare? se arătă regele nedumerit. – Pentru că acele pământuri au fost dintotdeauna ale vlașilor din vechea stirpe a tracilor, din care se trag și neamurile noastre. Cu sute de ani în urmă, regele Filip al II-lea, părintele slăvitului Alexandru cel Mare a dobândit înapoi cu sabia de la prădalnici ținutul Tesaliei de pe valea râului Pinios de-i zice Valahia Mare, întregind regatul Macedoniei precum a fost dintru-început. – Dând numele Thessaloniki fiicei sale, zămislită chiar în ziua izbânzii, rosti mai marele costo-

bocilor bucuros de aduceri aminte. – De aici își trage numele și cetatea Salonic, ori Săruna, după graiul bătrânilor noștri. – Și sălașele de colo? întrebă regele Pieporus răsucindu-se în șa și făcând semn cu mâna dreaptă spre pădurea deasă de pini din depărtare. – Sunt vlași, Măria-ta. Acolo-i stanița Carița, iar ținutul îi plin de așezările lor. Mai încolo se întâlnesc satele Livadi, Tirnavos, Fteri, Țatrițani și multe altele, dar cele mai multe cătune sunt în munți, unde nimeni nu cutează să-i înfrunte și nici regi care să poată domni peste ei, rosti bătrânul cu scânteiere în priviri. – Văd, cinstite staroste, că știi bine locurile. La dânșii nu ne bizuim să ajungem, dar nu am putea să-i facem să scoboare din bârlogurile lor și să ni se alăture?  – Bun gând, Măria-ta, adăugă mai marele vlașilor megleni, fluierând peste umăr la căpeteniile lui întru-n fel anume. – Crezi că se învoiesc? îl iscodi regele stăpânit de curiozitate. – Îi știu oameni de ispravă, și-s sătui și ei de stăpânirea străină. Romanii le-au tocmit drum împărătesc peste pământurile și munții lor, de-a curmezișul, de la o mare la alta, nu ca să aducă ceva de la Roma, ci să ducă. Numai să le dau de veste. Vor fi acolo la locul și la vremea sorocului, rosti tainic bătrânul cu un zâmbet șiret în colțul gurii. – Ne pândește vreo primejdie și noi nu știm? întrebă regele Pieporus cu o umbră de neliniște în glas. Am repezit iscoade și-într-o parte și întra-alta, dar n-am primit vreo veste. – O să primești, Măria-ta, dar până atunci mai avem cale. – Cum adică? se arătă mai marele costobocilor intrigat.  – Pentru a răzbi în Câmpia Tesaliei, de-i zice Valahia Mare, v-a trebui să-i biruim pe soldații romani de pe Pinios, din cetatea „Gura Lupului”, și nu va fi prea lesne. – Rămâne de văzut, rosti regele cu asprime în glas, cercetându-l pe bătrânul Vani Chiaia cum împărțea poruncile cuvenite căpeteniilor vlașilor megleni ce i s-au alăturat cu smerenie din mers, călărind scară lângă scară. 
Ordia a poposit de mas pe la chindie lângă târgul Katerini, aflat la treizeci de mile de Salonic, 

șătrarii au ridicând de îndată corturile pe malul mării, după rânduiala ce aveau, iar o samă de oșteni s-au afundat după vânat în stufărișul și tufanii de rodie și dafini din apropiere. 
Noaptea s-a arătat senină, cu cerul înalt, plin de stele, vântuită de o briză umedă și rece, ce înfiora focurile răzlețite pe întreg cuprinsul taberei. 
Caraulele și-au luat în primire straja încredințată, scrutând depărtările și lăsându-se vrăjiți în cugetările lor de freamătul valurilor, țârâitul greierilor și cântul lișițelor de baltă. Dinspre pădure răzbăteau boncăluit de cerb, scheunat de coioți și lătrat subțire și repezit de 

vulpe. La o vreme, vâlvătaia focurilor s-a domolit, iar pe vetrele încinse au prins să sfârâie la frigare, hălci de mistreț, ciosvârte de căprior, guvizi și copane de rațe sălbatice. 
Carul Mare s-a răsucit sus pe boltă cu oiștea împungând „crucea amiezii”, semn pentru oștire de aciuare și odihnă, iar cornul cel vechi a vestit în taină schimbarea străjii de la miezul nopții. A doua zi, armia dacilor costoboci și-a urmat drumul până la țărmul râului Pinios, care dintru început i s-a arătă potrivnic, aținându-i vijelios calea, scoborând înspumat din munte și lepă-dându-și prinosul apelor sale întinderii nesfârșite ale Mării Egee. De sub umbră de cetini s-au ivit în galop doi călăreți, regele Pieporus înălțându-se în șa și ridicând brațul drept deasupra capului. 
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Convoiul s-a oprit în tăcere, iar fugarii au descălecat din mers, culcând genunchiul drept la pământ, închinându-se cu pletele descoperite. – S-aud! a poruncit scurt mai marele oștirii.  – Romanii stau la pândă, Măria-ta, dincolo de munte și așteaptă, rosti unul dintre slujitorii de credință cu sufletul la gură.  – Au pus stăpânire pe o zamcă mai veche, sus, pe un gorgan rotund cu vârful retezat, păzită în spate de munte și ocrotită dinainte de apa asta, adăugă repezit celălalt. – Calea până de ceea parte însoțește neabătut părăul și este tăiat în stâncă cu pereți obli și înalți de nu le zărești țancul. Drumul îi lung de vreo șase-șapte miliare și-îngust de doi-trei stânjeni, de cu greu încap câțiva călăreți unul lângă altul. – Și ce găteli au? – Stau ascunși ca bursucii în ghizunie și așteaptă potrivnicul să se-arate. – Să nu-i lăsăm s-aștepte, Măria-ta, se voinici Vani Chiaia din apropiere. – Dacă s-au sălășluit acolo, sus, pe muncel, apa de băut de unde o iau? a întrebat regele, mustrându-l galeș pe bătrân din priviri – Iertare, stăpâne, da` nu i-am văzut să scoboare la părău, se tângui slujbașul. – Romanii sunt pricepuți la drumuri, la zidiri dar și la aducțiuni de ape. Am o bănuială, iar de isprava asta mă îngrijesc eu, cu voinicii mei, rosti starostele vlașilor megleni. – Precum ți-i voia, încuviință regele dacilor costoboci cu încântare. – Măria-ta, fă-ne cinstea de a ataca noi întâi cetatea, se înfățișă smerit căpeteniile Oroles de Bahloviae și Zosima de Zemplin, de la Gura Moravei.  – Asta-i treabă cu temei, vitejilor, și-i cu chibzuială. Soldații romani sunt vrednici la câmp deschis, acolo unde se pot dezlănțui după vicleșugul lor, dar la strâmtoare îi cu altă socoteală. Rămâne de văzut, conchise regele Pieporus, sfârșind sfatul și poruncind rânduiala de marș prin strâmtoare, cu cercetași și înaintemergători în fruntea trupelor și apărători din urma harabalelor și căruțelor oștirii.  Cheile râului Pinios răsunau înfiorător de ropotul copitelor și vuietul apei ce năvălea vijelioasă peste pietrele mari și ascuțite de cremene. 
O buhă somnoroasă, trezită de zarvă din cuibarul ei dintre stânci, zbura buimăcită de-a lungul văii, țipând speriată și bătând iute din aripi, căutând disperată un loc de scăpare. Prin curmătura îngustă și înaltă de deasupra văii se ghicea un petec subțire de lumină prin care se zărea nemișcat în văzduh un zăgan bărbos cu aripile răstignite pe cerul de smarald. 
Soarele s-a arătat cu zgârcenie, doar o câtime de ceas, prin despicătura adâncă a muntelui, făcându-se apoi nevăzut dincolo de crestele pleșuve, lăsând în urmă hăul cufundat în negură și ceață. Caii mergeau la pas, forăind și fluturându-și coamele, iar oștenii se legănau tăcuți în șa, cerce-tând încruntați țiclăile din jur, strângând în pumni săbiile de oțel. Convoiul înainta anevoie pe drumul strâmt și șerpuit de pe malul apei, când deodată, zările      

s-au deschis larg deslușind călăreților din frunte un șes întins și neted străjuit de munți împăduriți și dealuri stâncoase. În dreapta luminișului se înălța semeață o movilă rotundă, dăltuită dibaci de o ființă diabolică într-o stâncă uriașă prăvălită cândva din coasta muntelui dinspre miazănoapte. Un zid trainic de piatră cioplită, cu creneluri și turnuri de apărare, dădea ocol fortăreței, sus, pe 
creastă, adăpostind înlăuntrul său o cohortă romană alcătuită din cinci sute de soldați temeinic muștruluiți și bine întrarmați, aflați sub cârmuirea unui prefectus, a șase centurioni, cu mulțimea 
lor de optio și contuberinii. 

Regele a poruncit tocmirea taberei oștirii la câteva bătăi de săgeată de poalele gorganului, rânduind catapultele, balistele, berbecii, scorpionii și alte scorneli de război capturate în cele bătălii de la potrivnici și folosite de războinicii cu meșteșug în înfruntările din urmă. Îngrijorați, soldații s-au bulucit cu larmă pe metereze, săltând amenințător deasupra capetelor, lăncii, sulițe și săbii lucitoare, dar oamenii Măriei Sale nu îi luau în seamă, gătindu-se temeinic de asediu după pravila ce aveau.  
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Căpeteniile dacilor costoboci au dat ocol castrului roman, cercetând locurile prielnice de atac, chipurile de a sui povârnișul și a escalada pereții înalți de piatră, apoi s-au înfățișat la sfat în cortul măritului Pieporus. 
Noaptea s-a lăsat pe nesimțite peste Valea Tempe, situată între Olimp și Ossa, din masivul Pelion, cufundând pentru o vreme în întuneric și atacat și atacator, doar în jurul vetrelor răs-pândite pe întreg cuprinsul șesului scăldat de apele râului Pinios, agitația era de necontenit. În zori, când vânturile dimineții au spulberat negura peste crestele munților din jur, romanii au văzut cu uimire oștirea dacilor costoboci înșirată și gătită de luptă, cu harpoane și scări de asalt, cu cuvele catapultelor încărcate cu butoaie de smoală încinsă și balistele cu arcele strunite. Un vestitor al Măriei Sale a făcut câțiva pași în fruntea ordiei strigând cu glas mare celor de pe 

ziduri: – Deschideți porțile și veți scăpa cu zile! – Niciodată! a răspuns răstit o voce răgușită însoțită de o răbufnire zgomotoasă, cu răcnete, înjurături și zăngănit de arme și un pilum cu vârf de oțel s-a înfipt scrâșnind lângă picioarele 
crainicului.  La un semn, trâmbițele și-au înălțat țipetele lor ascuțite peste zarva izvodită pe vale și o mul-țime de războinici s-a avântat cu huiet mare la atac, răsucind amenințător deasupra capetelor, săbii, buzdugane și măciuci ghintuite. Bulgări de foc brăzdau cerul de deasupra cetății, bufnind înfundat, pricinuind pojar, stricăciuni și moarte. Sulițele cu clonț de oțel slobozite de baliste și puzderia de săgeți care întuneca văzduhul, ținteau apărătorii buluciți între creneluri, prăvălind disperați asupra năvălitorilor pietre, grinzi și tot ce le cădea la îndemână, opărindu-i cu uncrop sau cu smoală topită, dând peste cap scările 
lungi de lemn, pline de drapani ca un ciorchine, rezemate de zidire, săgetându-i și izbindu-i cu 

gladiusurile lor ascuțite, dar costobocii nu se lăsau biruiți, atacând cu înverșunare, val după val, gata să răzbească pe metereze, însă, fără izbândă. Zi de zi și asalt după asalt, din zori și până în asfințit, ținea asediul fortăreței neîncetat, până într-o seară, când în apropierea cortul regelui Pieporus s-a înfățișat un vlaș voinic din satul 

Țatrițani, căutându-l stăruitor din priviri pe bătrânul Vani Chiaia.  – Ce-i, Vanghea? l-a întâmpinat starostele de departe, cu mirare în glas. – Am tăiat apa cetății! rosti păstorul cu însuflețire. – Cum asta? – Un baci bătrân din Fteri care știa taina ne-o îndrumat în munte, la locul cu pricina. Am săpat cu fârtații mei până la olane și le-am făcut țăndări. Când am săpat mai jos, că pământul era umblat, am mai dat de un rând, și l-am astupat. – Vrednic oștean, rosti Măria-Sa, apropiindu-se și bătându-l pe umăr cu prieteșug.  – Fără apă nu se pot pune de potrivă mai multă vreme, se alătură la sfat și căpetenia „dacilor liberi„ de pe Vistula, de la Zacopane. – Așa-i, încuviință mai marele vlașilor megleni. Vâlvătaia se întețește parcă din ce în ce mai tare, adăugă moșneagul făcând semn spre citadela cuprinsă de văpaie. Întunericul se lăsa repede pe vale, pojarul de peste ziduri se înălța sfarog, zugrăvind pe cerul de catran închipuiri stranii, zbuciumate, biciuite de limbile lacome de foc. Din când în când acoperișurile din lemn, mistuite de flăcări, se prăbușeau cu zgomot greu, slobozind în slavă puzderii de scântei. Țipete de groază și larmă de glasuri spăimântate răzbeau necontenit în noapte. Umbre bezme-tice se agitau gălăgioase pe drumul de strajă, de sus, de pe metereze, căznindu-se să potolească urgia și să respingă asaltul năvălitorilor. 
La porunca Măriei sale, trâmbițele au sunat retragerea, doar catapultele și-au prelungit tirul, întețind pârjolul cu butoaie de păcură și rășină, iar cete de oșteni, aflate la adăpostul atacului de noapte cu sculele de război și păzite de scuturi și piei crude de sălbătăciune, au prins să tocmească schele din grinzi și bușteni până sub creneluri, spre a fi de folos bulucului de a doua zi. Zarva înfruntării s-a prelungit până târziu în noapte cu schilodiri și ucideri și dintr-o parte și din alta, dar deodată, pe la cel dintâi cântat al cocoșilor, hărmălaia din fortăreață a încetat pe dată, doar vâlvătaia se înălța nestingherită pe cerul plin de stele. 



50 | „Revista română”, nr. 1 (99) • primăvara 2020  

 

În zori, pe când întreaga oștime se gătea de luptă, o iscoadă furișată pe podina de sus a schelei din dreptul porții praetoria a dat de veste, strigând: – Zamca-i pustie. Nici țipenie.  – Nu-i cu putință. – Dar cei de pe metereze? întrebau nedumeriți oștenii din vale. – Sunt morți, lăsați să ne amăgească. – Berbecii! Să spargă porțile. Aduceți berbecii! strigau repezit căpeteniile. – La atac! a poruncit regele Pieporus cu glas mare și un puhoi de războinici a trecut peste ziduri fără împotrivire. Priveliștea era de coșmar. O mulțime de romani, uciși în bătălie, arși de pârjol, ori schilozi, zbătându-se în ghearele morții, zăceau pe întreg cuprinsul cetății, fără însă a da peste vreun soldat nevătămat. – Unde-s? se întrebau nedumeriți dacii costoboci, cu săbiile la îndemână. – S-au făcut nevăzuți de parcă i-a înghițit pământul. – Unde or fi? S-au dosit poate pe undeva. – Sub horreum (hambar), îi o hrubă, strigă un voinic cu însuflețire și o ceată de luptători s-a avântat cu larmă și făclii aprinse pe gura largă și întunecoasă săpată în coasta muncelului. Un miros greu și înțepător i-a întâmpinat de cum au intrat în grotă, semn că fugarii le-au întins o capcană, dar Vanghea i-a lămurit de îndată. – Romanii au meșteșugul lor de a străpunge muntele. Încing cu foc piatra din fundul tunelului și apoi o răcesc cu apă sau oțet, îndepărtând lesne lespezile crăpate. – Îți dai duhul de duhoarea asta... – Mă înăbuș..., rosteau războinicii chihăind, orbecăind în beznă.  La câteva sute de pași străbătuți cu înfrigurare în haos, vârtejenii au simțit o pală de vânt înviorându-le chipul și printr-o spărtură năpădită de crengi și rugi de mure au răzbătut la aer curat, răsuflând ușurați și privind în jur cu teamă, dar în zadar. Fugarii erau departe, răzlețiți pe coastele sălbatice și împădurite ale munților Pindului.  O săptămână încheiată au zăbovit dacii costoboci pe locul taberei oștimii, oblojindu-și rănile și îngropându-și morții după obiceiul lor străvechi, înălțând ruguri și incendiind trupurile celor răpuși, priveghind apoi zile și nopți în jurul vetrelor, până când focul mistuia în întregime stâr-vurile omenești, urmărind în tăcere, închipuindu-și cum șfara subțire de fum albăstrui însoțește sufletul muritorului spre slava cerului, în Împărăția lui Zamolxis. După ce pojarul se mântuie și spuza se răcește, cenușa este strânsă cu grijă pe locului cu pricina, peste care se rostuiește o grămadă de pietre, iar deasupra se ridică un gorgan strașnic de pământ. ■ 
 

[Fragment din romanul istoric Zia, regina costobocilor,  

Editura Danaster, 2019, p. 228-240] 
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Asociațiunea ASTRA – istorie 

și realități contemporane   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRA este una dintre cele mai reprezentative instituţii ale românilor din Transilvania. Parcursul lor 
spre modernitate a fost indisolubil legat de activitatea acesteia în diverse medii urbane şi rurale. Prin pro-movarea culturii şi a educaţiei, Asociaţiunea a reuşit să dinamizeze numeroase categorii sociale şi să lăr-gească orizonturile unor comunităţi fără perspective şi fără şcoală. Totodată, trebuie menţionate veleităţile sale politice, observate inclusiv de către George Mânzat (1888-1958), unul dintre preşedinţii Despăr-ţământului din Dej: ,,[…] călăuza orientărilor politice pentru Românii din oraş şi jur”1.  Structurile de organizare şi rolul acesteia sunt 
cunoscute, însă lipsesc cercetări de anvergură asupra membrilor Despărţămintelor şi implicării lor în evo-luţia localităţilor respective. Specialiştii preocupaţi de istoria modernă şi contemporană a Transilvaniei au 
relevat anumite detalii semnificative, dar mult mai multe informaţii pot fi găsite în arhive, în diverse 
fonduri personale sau ale instituţiilor. Acestea sunt cu atât mai valoroase cu cât conţin detalii despre eveni-mente majore din istoria noastră, cum ar fi Primul Război Mondial sau Marea Unire.  Acest volum reprezintă continuarea eforturilor anterioare ale editorilor, fervenţi susţinători ai pro-iectelor astriste şi cercetători ai modernităţii româ-neşti. Implicarea Despărţământului „Mihail Kogălni-ceanu” din Iaşi a fost fundamentală în publicarea acestei lucrări, care conţine un Cuvânt înainte al edi-

torilor, zece articole şi o secţiune cu informaţii despre autori. Cei din urmă sunt specialişti în istoria ASTREI, fie că este vorba despre dezvoltarea acesteia în Transilvania, fie în Moldova sau Basarabia. Contri-buţiile se remarcă prin abundenţa detaliilor şi eviden-

ţierea unor momente decisive din evoluţia Asocia-ţiunii. Acesta este cuprinsul: ASTRA în perioada guver-

nării liberale de Simion Retegan, Mitropolitul Andrei 

Şaguna şi Asociaţiunea de Pamfil Matei, Expansiunea 

ASTREI în Bucovina. Cazul Constantin Hurmuzachi de 

Liviu Papuc, Prosopografia membrilor ASTREI – o 

necesitate istoriografică şi un atelier de cercetare de 

Vlad Popovici, Bibliotecile poporale şi crezul ASTREI: 
Cartea este una dintre cele mai mari puteri ale lumii de Ion Onuc Nemeş, Constantin Stere şi ASTRA de Victor 

Durnea, ASTRA şi promovarea învăţământului ro-

mânesc în perioada interbelică de Dragoş-Ştefan 
Petrescu, O cronică a vieţii astriste din Basarabia 
(Căminul Cultural ASTRA din Copăceni, jud. Bălţi) de 

Maria Danilov, ASTRA pe frontul de est (1925-1935) de 

Iulian Pruteanu-Isăcescu şi ASTRA la Iaşi. Coordonate 
contemporane de Mircea-Cristian Ghenghea. Simion Retegan, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, întreprinde o analiză riguroasă asupra primi-
lor ani ai ASTREI şi a încercărilor de culturalizare a românilor, în contextul economic, social şi institu-ţional al epocii. Autorul se concentrează asupra Adu-nărilor generale şi asupra celor mai influente perso-nalităţi laice şi ecleziastice. Este evidenţiat totodată 
procesul de afirmare şi dezvoltare ale Asociaţiunii în primele decenii de existenţă, concomitent cu înfiin-ţarea Despărţămintelor şi creşterea numărului de 
membri.  

Vlad Popovici, cercetător la Universitatea „Babeş-Bolyai” şi la Centrul de Studiere a Populaţiei din 

Cluj-Napoca, prezintă metodologia necesară elabo-rării unei prosopografii (biografia colectivă) a mem-brilor astrişti. Datorită acesteia putem aduna refe-

raftul cu cărți ■  
 

Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu (editori) 

ASTRA şi românii: memorie istorică şi realităţi contemporane 

Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015 
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rinţe despre vârsta, originea şi promovarea socială, nivelul şi profilul educaţional, migraţie, relaţii fami-
liale etc. Un instrument util în acest sens este baza de date a populaţiei istorice a Transilvaniei (Historical 

Population Database of Transylvania). 

Mircea-Cristian Ghenghea analizează evoluţia Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi du-pă revirimentul din 1994. Astriştii ieşeni s-au implicat intens în proiectele culturale şi educative locale, regionale şi din afara ţării. Au donat cărţi în limba română în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia şi Macedonia, au realizat busturi şi plăci come-morative, au înfiinţat un Muzeu ASTRA în comuna Miroslava din judeţul Iaşi şi biblioteci în Republica Moldova. Merită apreciate eforturile de sprijinire a comunităţilor româneşti de peste Prut, din nordul Bucovinei, din Serbia şi din Bulgaria. Mai mult, au organizat numeroase simpozioane ştiinţifice şi de popularizare în România şi în ţările vecine. 

Scopul principal al ASTREI, revitalizată după 
1989, este continuarea programelor din perioada interbelică. Difuzarea ştiinţei şi a culturii în cadrul comunităţilor rurale şi urbane reprezintă o prioritate pentru Despărţăminte, însă strategiile trebuie revi-zuite şi adaptate la cele mai moderne instrumente de popularizare. Conservarea identităţii româneşti în epoca globalizării trebuie să fie convergentă cu noile mentalităţi şi opţiuni ale elitelor culturale, care pot să stimuleze activităţile Asociaţiunii şi să stârnească interesul mai multor tineri. În acest context, ar fi utilă o redefinire a românismului, a sentimentelor şi con-ştiinţei naţionale. Românii nu mai au aceleaşi pers-pective asupra originilor şi tradiţiilor lor, societatea  
s-a schimbat radical în comparaţie cu perioada Ro-mâniei Mari. În noua paradigmă, membrii ASTREI trebuie să accepte şi să valorifice multiculturalismul, dar şi cele mai recente şi mai provocatoare dezbateri 
culturale, occidentale, autohtone sau est-europene. ■ 

 
 

 

 

 
 

 

Livia CIUPERCĂ 

 Amintirile unui vlah 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Viaţa unui om este precum o carte de vizită. O pri-veşti şi dorinţa de a descoperi marea sa taină tresaltă învolburând un trecut ce se doreşte întotdeauna recuperat. Cu atât mai mult cu cât e vorba de originea unui neam, „mlădiţe” antice (Trogus Pompeius), „ne-muritorii” (Strabon) care „locuiau pe ambele maluri ale Istrului” (Dio Cassius) şi, mai explicit,  când pe 

faţeta acelei „cărţi de vizită” se oglindeşte o „comu-nitate lingvistică vrednică de tot interesul experţilor în domeniu” (p. 13). De aceea, să credem că viaţa vă-zută ca suferinţă poate deveni inspiratoare a artei. 
Acesta este un mare adevăr, pe care ni-l confirmă 
Amintirile medicului chirurg Gheorghe Ţane-Urucu 

(1923-1994). În adevăr, evoluţia sa pare desprinsă 

 

Gheorghe Țane-Urucu 

Amintirile unui vlah (De la Găureni la București) 

Craiova, „Scrisul Românesc” Fundaţia-Editura, 2017 

 

1 George Mânzat, Monografia oraşului Dej din cele mai vechi timpuri până în zilele de azi, Bistriţa, Tipografia Naţională G. Matheiu, 1926, p. 139-141. 
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dintr-o poveste cu „a fost odată”, mărturisirile sale re-prezentând cununa sângerândă a fraţilor noştri de la sud de Dunăre.  
Amintirile unui vlah, volum subintitulat De la 

Găureni la Bucureşti (Craiova, „Scrisul Românesc” Fundaţia-Editura, 2017) este o ediţie îngrijită de Rodica Tiniş. În notele introductive, aflăm că volumul cuprinde „fragmente dintr-un manuscris masiv, ră-

mas, la moartea autorului, în stadii diferite de fini-sare”. Şi pentru o mai bună cunoaştere nu doar a au-torului, cât şi a locurilor sale natale şi ale familiei, sunt ataşate şi „fotocopii ale unor documente din arhiva sa personală”. Gheorghe Ţane-Urucu s-a născut într-un sat de ro-mâni vlahi din Bulgaria, cu un nume simbolic, Găureni, cu formele sale străvechi, „Gaurene”, „Gavreni” sau „Gawren”. O aşezare scăldată de râul Vit (Vghipt), afluent al Dunării. A crescut într-o societate bulgară care a încălcat regulile bunei convieţuiri cu seminţiile care locuiau în acel spaţiu geografic. Însă tot şi toate  
l-au călit.  La naşterea sa, rudele au urmat unui ritual stră-vechi, cunoscut şi conservat până în zilele noastre. O adevărată minunăţie. Spune autorul că, după ce a fost născut, moaşa l-a dus la o răscruce de drumuri, aşezat acolo, în aşteptare, ca să fie „în norocul celui ce-l va găsi”. Şi fericitul va fi cârciumarul Gheorghe Miţa, care îl va lua în braţe şi, apoi, îl va şi boteza. Din fragedă pruncie, Boşo, cum era dezmierdat, a înţeles că datoria sa este să rupă rădăcinile faustice ale locului unde românii vlahi sufereau nemeritat: „Acum, când încerc să recuperez lumea Găurenilor copilăriei mele, simt că parcă ies din desişul pădurii într-un luminiş, şi tot felul de personaje şi de detalii îmi revin în minte cu uimitoare claritate”. Istoria o spune că vlahii sunt fraţii noştri cobo-râtori la Sud de Dunăre. Au fost – şi sunt şi astăzi, din câţi au mai rămas – buni creştini, harnici şi curajoşi. Şi chiar dacă (referindu-se la „bunicul Ion”), vlahul a fost om aspru, există o logică pertinentă. A crescut încon-jurat de ură şi mereu cu moartea prin preajmă. 

Un personaj pitoresc este Nea Marin, supranumit „Americanul”, pentru că a trăit acolo, peste ocean, mulţi ani şi a avut o experienţă nefericită. Povestind despre „pieile roşii”, el se va referi chiar la soarta alor săi: „Oare bulgarii n-au făcut la fel? Au năvălit peste noi, băştinaşii, care eram aici din moşi-strămoşi, iar acum au luat biciul în mână şi ar vrea să ne facă de petrecanie!”. În sfatul său ard propriile neîmpliniri: „Să-nveţi bine! Şi să te faci orice, băiatule, numai popă, preceptor sau avocat, nu! Popii cerşesc de la tine în 
numele lui Dumnezeu, dar pe-ascuns se-nfrăţesc cu Dracul; perceptorii, în numele Ţarului, îţi iau dumi-catul de la gură; iar avocaţii te mint şi te jupoaie de bani” (p. 166). Plin de înţelepciune se dovedeşte şi sfatul bunicului. Statul, spune el, „îşi întinde mâna lacomă spre ţăran, vrând să ia totul pe nimic. Geaba aştepţi milă de la stăpânire” (p. 150). 

În paginile cărţii transpar mereu referiri la trecut. Logic, pentru concepţia colectivă. „Pentru că ce-a fost ieri nu şi-a găsit plata şi răsplata” (p. 78). Cât priveşte descoperirile arheologice, şi acestea ar putea contri-bui la împlinirea unui vis istoric, deşi e vorba doar de nişte morminte scitice sau celtice. Merită, totuşi, a reţine, că oricât de drastice erau legile timpului, ambiţia vlahilor de a-şi trimite copiii în România devenea hotărâre neclintită. O aflăm şi din mărturisirea tatălui, după ce a fost crunt bătut la poliţie, pentru că băiatul învaţă la Şcoala Românească de la Sofia: „dar vă spun, şi asta mi-e crucea, că pe copiii mei aş vrea să-i văd oameni cu şcoală, să poată citi şi înalte cărţi, în cărţile învăţaţilor. Şi de aceea o să-i ajut cât m-or ţine puterile să meargă la şcoală, să-şi afle răspunsul şi la alte întrebări decât cele ale bieţilor truditori ai pământului. Iar dacă pe ei, copiii 
mei, n-o să-i ţină mintea atâta cât s-o cere, atunci să se 
întoarcă aici, să scrie şi să citească şi ei, ca tatăl lor, în 
cartea dealurilor şi a văilor care ne hrănesc şi ne ţin cu 
fruntea sus, ca oameni cinstiţi şi harnici”. Dorul de România rămânea un dor neostoit. Nu de puţine ori priveau, cu jind, spre „frumoasa câmpie românească întinzându-se până la Carpaţi”, cu spe-ranţe, de cele mai multe ori, neîmplinite. Şi chiar dacă nu întotdeauna visul devenea realitate, iar contactul cu Ţara, cea de pe malul nordic al Dunării, va fi fost dezamăgirea dureroasă, aşa după cum povesteşte avocatul Anghel Marinescu, există o justificare: „Să-raca noastră Românie! Nu trebuie să fim supăraţi pe ea! Să nu uităm nicio clipă că biata de ea se află într-un război din care n-are cum să iasă bine… şi în care       
n-avea cum să nu intre!”. 

De aceea, nici nu ne vom mira citind că ajuns, în sfârşit, în Ţara mult visată, în România cea împo-vărată de cel de-Al Doilea Război Mondial, tânărul Gheorghe Ţane, student la Medicină, va fi jignit chiar de Românii săi. Şi, împrietenindu-se cu doi tineri 

polonezi, le va spune cu durere: „Nu pot să vă spun cât mă doare să mă simt străin în Ţara pe care am 
visat-o”. Putem înţelege miezul imaginarului urmă-tor? Privind un copac strâmb, tânărul vlah-român se simte şi el „bătrân şi cocârjit ca şi el”. O „pâclă străvezie” străbate locurile acelea, numite în vechime Găureni [astăzi, Milkoviţa], cu oameni care au muncit din greu pentru a supravieţui. Iar din mijlocul lor tresaltă, în pagini emoţionante, figura mamei Maria, despre care localnicii îi aminteau copi-lului că a fost o femeie frumoasă şi extrem de sensi-bilă; tatăl, Marin; cea de a doua mamă, Maica, învăţă-toare; bunicii, mătuşile, toţi cei apropiaţi!... Autorul presară-n amintirile sale cuvinte de recu-noştinţă pentru toţi cei care l-au ajutat în împlinirea 
sa profesională. Petrana, numită Maica, „bulgăroaica”, 
l-a crescut – cu dragoste de mamă, insuflându-i mult optimism, spunându-i adesea: „lucru sigur că mâine va fi mai bine să fii o piatră şlefuită decât o cremene colţuroasă”. Însă mama Maria, cea care l-a născut, va rămâne pentru el, firesc, „un suspin înăbuşit”. 
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Copil, sărac lipit şi dezorientat fiind, nu ştia cum va pleca în România. Nu avea niciun leuţ. Adică, nicio leva! Dar, minune! „Când pierdusem orice speranţă, a apărut, totuşi, un om de omenie: Petre Culcea, din ma-rea familie Picerestrâmbe. Fără să-i fi cerut, în preziua plecării, prin gard, mi-a dat cu împrumut 5.000 de leva, adică, la acea vreme, echivalentul a 10.000 de lei – sumă cu care, după cum urma să aflu la Bucureşti,  se puteau cumpăra zece cămăşi de calitate bună”. Iată cum se cântăreşte omenia! Mai ştie cineva cine a fost acest Petre Culcea, din marea familie Picerestrâmbe? 
Nu? Ei bine, nimeni nu l-a cunoscut. Numele lui nu este înscris decât pe răbojul Tatălui Ceresc. Şi asta-i 

suficient pentru un bun creştin. De aceea, recunoş-tinţa-i lege creştinească: „Iar eu, acum, după o jumă-

tate de secol de la emigrare [socotind din anul 1943 

august 28], îmi spun că acestui om îi datorez un gând pios. Să-i fie ţărâna uşoară!”. Gheorghe Ţane nu va uita nimic din tot ce a clădit întru împlinirea sa, până la trecerea Dunării spre România. Vameşul a fost atât de omenos, sfătuindu-l: „Fugi, băiete, că te aşteaptă o ţară întreagă, şi nu se face să întârzii”! În acele clipe unice, starea tânărului 
era asemenea apelor „învârtoşate” ale Dunării, ce purta la sân bombele aruncate de aviaţia englezească, 
bombe care pluteau, ici-colo, ca nişte „pepeni albi şi negri” cam „la un lat-două de deget sub valuri”. Sinceritatea şi onestitatea autorului sunt daruri 
native. Firească aprecierea doctorului Ştefan Bâlcu: „Cinste Mamei care te-a născut, cinste Mamei care    
te-a crescut!”. Suflet cald şi bun a găsit şi din partea unchiului Petko şi a mătuşii Svoboda; din partea unui orb [„un consătean din neamul Alenucu”] – care l-a găzduit câteva zile în casa lui; din partea unui preot 
din Kreta, din partea turcului Hassan Talipov – fost camarad în război cu tatăl său, în casa căruia s-a simţit extrem de bine. Da, Gheorghe Ţane a fost un om iubit de Dumne-zeu. Încă din anii şcolarităţii, persoane binevoitoare   
i-au venit în ajutor. Prin intermediul profesorului Băcivarov, un bun prieten al său, dr. Moskovici (venit din străinătate), cu doar cinci injecţii cu „Calglucin”,    
l-a salvat de malarie.  Persecutat, ca toţi aromânii din Bulgaria, apoi aflat mereu printre străini, la început, la Liceul Român din Sofia, apoi, în România, Gheorghe Ţane va avea feri-cirea să i se întindă mereu câte o mână de ajutor. Aşa se face că până la maturitate „galeria de oameni nobili” din jurul său va spori simţitor. Păcat că nu a avut răgazul să-şi definitiveze manuscrisul, aşa după cum aflăm din Nota asupra ediţiei. Important este faptul că prin prezenţa sa în Bucureştiul anilor 1943-1944, ni se oferă imagini de arhivă, extrem de dramatice. Martor al bombarda-mentului asupra Bucureştiului, studentul Gheorghe Ţane evocă „rănile oraşului”, pricinuite de „ploaia de bombe”: la Gara de Nord („ucişi şi schilodiţi vreo 2000 de oameni”) – „ţinta principală a atacului”, pe Calea Griviţei (un vagon de tramvai proiectat tocmai 

într-un balcon), în Chitila; şanţurile din faţa Universi-tăţii, Calea Victoriei, Hotelul Splendid – o ruină, Hote-lul Athénée Pallace (ferestrele arse, ca nişte orbite goale), Piaţa Rosetti etc.  
Lectura acestui roman-evocare este palpitantă. De la tatăl Marin Ţane şi de la mama sa Maria Urucu (femeie „bună, frumoasă şi bogată”) a moştenit fiul atâta înţelepciune, bunătate, aplecare spre studiu, am-biţie, hotărâre nestrămutată de a se realizaşi de a fi de folos semenilor săi. Afecţiunea tată – fiu este specială, „aliaţi dintot-deauna, legaţi de aceeaşi mare iubire, de aceeaşi adâncă suferinţă”. Această stare poate avea o dublă conotaţie. Fie că tatăl îşi pierduse prea de timpuriu soţia, iar fiul – mama; fie situaţia vitregă în care se 

aflau ei, ca români cinstiţi şi muncitori, în mijlocul unei populaţii care nu cunoştea limitele bunului simţ. Figura tatălui, „Marin zis Bulgarul, fiul lui Ion Manea Găsitu, copilul găsit al lui Moş Manea Cuzma”, domină paginile romanului, prin inteligenţă, bun simţ, maturi-tate şi iubire faţă de fiul său din prima căsătorie. Dar şi aşezarea aceea de „români” sud-dunăreni este specială. Ea devine o poveste. Dar o poveste adevărată. Harta care însoţeşte pasajul descriptiv este grăitoare. Dunărea este limanul care uneşte româ-nimea din stânga şi din dreapta valurilor sale. Uneori molcome, alteori înspumate, tot aşa cum este şi firea umană.  Aşa după cum mintea omului se revarsă-n depărtare, asemenea şi Dunărea, nemulţumită (doar ea ştie de ce!) atinge chiar „marginile satului”, inun-dând „lunca râului Vit (Vghipt)”. Pentru vlahi, Dunărea avea farmecul ei. Ziua, cu apele galbene şi tulburi, dar noaptea se transforma într-o brăţară de argint, brăţară pierdută, după cum spune legenda, de un zeu scitic sau de un războinic uriaş care se lupta cu zmeii (p. 171). Când a împlinit 14 ani, Goşo/Ghiţă/Gheorghe a fost trimis la şcoală la Nicopole (1937-1938), după judecata: „e păcat să iroseşti ceea ce ţi-a dat Bunul Dumnezeu”. La şcoala de la Nicopole a fost înscris în 
clasa a IV-a (p. 160). Acolo, în prima zi de şcoală, din toamna anului 1937, directorul şi profesorii au dau 
un sfat elevilor lor, sfat ce-ar trebui înscris pe toţi pereţii şcolilor de mileniul trei: „Părinţii fac sacrificii pentru ca şcoala să vă dea mai mult decât o simplă diplomă de absolvenţi. Pentru ca să atingă acest scop şcoala vă cere disciplină, atenţie şi muncă cinstită”. După prima „decantare a valorilor”, Goşo este remarcat printre primii trei din clasă, promovat apoi în orchestra şcolii, pentru că ştia cânta la clarinet. Cu răutate, colegii Bulgari, însă, îl vor jigni, numindu-l „gaşnik”, „smotanvlah”. Continuă studiile în capitală, la Sofia (1938-1943), la Liceul Român, înfiinţat încă din 1934, director fiind 
Petru Caraman (1898-1980) – unul dintre cei mai mari etnografi şi slavişti români. Acel Institut era finanţat de Guvernul României. „La Liceul Român am simţit pentru prima oară, că aparţin unui popor care-şi are ţara, istoria, cultura şi tradiţiile lui. La aceasta a 
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contribuit nu numai învăţătura pe care o primeam, dar şi participarea noastră la viaţa micii comunităţi româneşti din capitala bulgară”. Represiunea asupra familiei şi chiar a elevilor înscrişi la Liceul Român era dură (intimidare, bătăi crunte, arestări). Elevii erau supravegheaţi de spioni, inclusiv în biserică, dând impresia că şi „sfinţii de pe pereţi erau priviţi cu suspiciune”. Mai mult, un coleg era convins că „unele icoane din catapeteasmă vedeau totul, pentru că aveau ochii găuriţi cu acul, iar prin acei ochi priveau alţi ochi, care nu mai aveau nimic sfânt, în afară de ordinul pe care-l executau”.  Şi cum, între a vedea şi a auzi erau mari diferenţe, colegul explică: „Urechile se plimbă prin biserică, deştep-tule!”. Aşa că, în naivitatea sa, Gheorghe Ţane îşi „ima-

gina cum, prin fumul lumânărilor sau al tămâii, prin aerul plin de evlavie, pluteau urechi în imagini impon-derabile”. Decizia vlahilor de a studia în şcoala românească era un afront la adresa politicii statului („în Bulgaria nu există români”). De altfel, şi în„Bulgaria comunistă 
s-a continuat, cu aceeaşi înverşunare, vechea politică de deznaţionalizare a minorităţilor”. Explicabil de ce, în 1948, s-a şi desfiinţat Liceul Român din Sofia. La Şcoala Românească de la Sofia, elevii se împăr-ţeau în două grupe. „Primul era grupul aromânilor, în cadrul căruia unii îşi ziceau macedo-români, iar alţii, ţinţari. Aromânii proveneau fie din regiunea munte-nească Pirin, situată în colţul sud-vestic al Bulgariei, fie din Sofia şi din alte oraşe. În general, erau din 
familii de negustori”. De fapt, acestor familii li se datorează înfiinţarea celor trei şcoli primare şi a gim-naziului din Sofia, integrate apoi, în Institutul Român. „Al doilea grup era cel al vlahilor dunăreni, adică al elevilor veniţi din localităţile care se întind din valea Timocului până spre Ruse”. Situaţia elevilor care frecventau şcoala româ-nească era delicată. Din cauza represiunilor exercitate asupra lor, rămâneau în căminul şcolii şi pe durata vacanţelor intertrimestriale. Doar în vacanţa de vară plecau acasă. În anul 1940, cu precădere, se simţea „nelinişte şi teamă”. „Bătrânii satului, care nu uitaseră războaiele balcanice şi Primul Război Mondial, erau convinşi că, în caz de război [la acel moment Bulgaria era încă neutră], vlahii urmau să fie trimişi în linia întâi a frontului chiar din prima zi”. Cei şapte ani de-acasă, cum se glăsuieşte – încă – la poporul român, imprimă, volens-nolens, şi niţică sinceritate. Cel puţin. Depinde din ce unghi sau… un-gher… privim. În Amintirile lui Gheorghe Ţane-Urucu 

descoperim un aromân interiorizat, adeseori un răzvrătit, dar un român cu suflet de aur, aşa cum s-ar cuveni să fie fiecare dintre noi. Cu minuţiozitate de ceasornic, ni se evocă, în etape cronologice, urcuşul său înspre împlinirea unui vis măreţ. Dorinţa sa este dorinţa multor aromâni din ţinutul său natal. Această dorinţă de a emigra în România avea justificare legală. 
Ne referim la Tratatul de la Craiova, din 7 septembrie 1940, care prevedea „un schimb facultativ de popu-

laţii între cele două ţări” (p. 271). Dar de la dorinţă şi până la faptă era cale lungă. Vlahii aveau de înfruntat duritatea oficialităţilor bulgare. Privită-n linii gene-rale, povestea vieţii sale reconstituie calvarul aromâ-nilor din sudul Dunării. După absolvirea liceului român din Sofia,  Gheorghe Ţane-Urucu va emigra în România, devenind student la Medicină. Va îmbrăţişa 
cariera de medic, cu specialitatea chirurgie. Sfaturile tatălui vor cântări mult în formarea fiului Gheorghe. De netrecut rămân sfaturile acestuia: „Băiete, locul tău nu-i aici, în Găureni, la coarnele plugului. Şi nici în ţara asta, unde slujbaşii ţarului stau cu ochii pe noi, gata să ne ia pâinea de la gură sau să ne vâneze. Locul tău e în ţara neamului tău”; „Când te rogi lui Dumnezeu să nu uiţi să spui: <şi să faci 
Doamne, să fie aşa cum numai tu ştii că e drept şi cinstit!>”; „Ar trebui să ştii, băiete, că pe cine-l iubesc pisicile îl urăsc câinii, şi mai ales căţelele” (p. 68); „să nu dispreţuim zicerile din popor, căci ele sunt, adesea, rodul unor observaţii multimilenare” (p. 69); „nu-i bine să iei în casa ta din casa altuia un câine de pomană! Asta, ca să-i avem cu noroc şi folos, că aşa e obiceiul din bătrâni!” (p. 70); „Dumnezeu îţi aude şi gândurile, aşa că nu-i nevoie să vorbeşti cu el…”         (p. 116); „Ai grijă, băiatule, să nu cumva să te bagi în vreo ciorbă pe-acolo; să nu cumva să dai prilej secă-turilor să-și şteargă mâinile de obrazul tău!” (p. 303); „Mi-ai povestit tu multe, dar inima mea ştie că nu 
mi-ai spus toate câte-ai pătimit de când ai plecat. E 
adevărat că omul întreg la minte trebuie să-şi mişte limba în gură aşa cum păşeşte pe întuneric: cu băgare de seamă…” (p. 304). 

Ambii bunici sunt nişte minţi luminate. Memorabilă 
este judecata Bunicului (Bâtu) Lincă Urucu (bunicul 
matern): „Armata, dacă nu te schilodeşte, te face mai bărbat şi-ţi deschide ochii”. „Acolo afli mai repede 
cine-i om şi cine-i fiară şi te dumireşti mai uşor cum merg treburile lumii” (p. 122). „Inglejii (englejii) au o boierime care ştie să facă politică. Ăia îşi trimit armia 
la luptă după ce judecă pe toate feţele ce-o să iasă din asta…” (p. 123). 

Asemenea, pline de miez, de înţelepciune sunt şi vor-

bele Bunicului  (Deado) Moni: „Dobitoacele au uneori mai multă minte şi milă decât au oamenii”. Memo-rabile sunt întâmplările cu iapa care şi-a adăpostit mânzul în timp de grindină sau de calul care „şi-a întins gâtul peste capul (stăpânului), ca să-l ferească de loviturile pietrelor din cer”(p. 150). Suferinţa aromânilor din Bulgaria este sinonimă cu a românilor transilvăneni, conform spuselor lui Cristea Moţea, privind „vechimea” lor ca urmaşi ai romanilor: „Căutaţi-le peste tot, că eu atâta vreau – să le arăt bulgarilor că noi ne tragem dintr-un neam de seamă şi c-am fost aici înaintea lor. Că mă roade că noi, românii, i-am primit omeneşte pe veneticii ăştia, 
le-am pus <metleauia> în mână şi i-am învăţat să pună <kapistri> pe capul dobitoacelor, iar ei ne schimbă numele satelor, fac din numele româneşti nişte scălămbăieli prosteşti şi spun că noi am fi venit 
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de nu ştiu unde, şi nu ei… Of, Doamne, de ce ne-ai făcut aşa de buni, blegi şi răbdători, de-şi bat joc de noi toţi nechemaţii din forfota anilor!”. Asemenea, şi în timpul Primului Război Mondial. Tatăl Marin, în vârstă de doar 18 ani, şi bunicul Ion, „au primit botezul focului în luptele de la Turtucaia”. „Noi, vlahii, românii din Bulgaria, am fost puşi de generalii Bulgari să luptăm în linia întâi, să fim primii care să dea piept cu românii din România. Şi nu puteam să nu luptăm împotriva fraţilor noştri, pentru că în spatele nostru veneau bulgarii iar în spatele lor veneau nemţii…” (p. 77). „Vlahul rănit striga <mamă, mor!>, iar din şanţul din faţă se auzea strigătul româ-nului rănit <maică măiculiţa mea, mor aici pe cocla-urile astea!>”. Vlahii vorbeau între ei româneşte, fără să ştie să scrie, dar cunoşteau şi respectau trecutul. De aceea, pronunţau numele reale româneşti (Plevna, Nicopole, Rahova, Rusciuc) corect. Ceea ce este impresionant, în graiul lor, aşa cum ni-l transmite vlahul Gheorghe Ţane-Urucu, se utilizau cuvinte şi expresii comune şi românilor de la nord de Dunăre. Spre exemplu, „uium”, „boroboaţă”, „javră”, „a merge în buiestru” 
(p. 101),  „în estimp” (p. 146), a „avea oase-n burtă” (p. 147) sau vorbă neaoş românească: „Bruftuiala (cu 
varianta, perdaf) de-acasă totdeauna-i mai gustoasă” etc. Remarcăm şi termeni arhaici, precum „polog” (ţesut din cânepă de bărbătuşi, de aceea fug de el ţânţarii), în formulările: „am dormit sub polog” sau „pologul de sub dud”. Delimitările geografice trimi-teau la trecutul îndepărtat: „Drumul romanilor sau al râmlenilor” înspre Nicopole sau „Drumul germanilor”. Toponimeleşi au şi ele istoria lor: Dealul Pologarilor, Vghiptul (afluent al Dunării), Malul cu trestii, râul Osăm. Onomastica dovedeşte înfrăţirea românească: Gheorghe Miţa, Moş Tăgârţă, Manea Neaţu Cuzma ale Ţane, Baba Nicula, Palucă ale Mozoc – frizerul satului, Cristea Moţea, Mite ale Meie (coleg de clasă), Ilie ale Piele, Nea Marin, Ion Manea Găsitu, bunicul patern al 
lui Gheorghesau Andrei-Năucu Apăuniţei – considerat 

nebunul satului, dar cu o minte ageră „de dat oricând şi oricui” (p. 280). Specific graiului românesc, aromânii (vlahii din Bulgaria) conservă şi-n miez de secol al XX-lea forma arhaică a prenumelui ca formă de identificare: „Pa-

lucă ale Mozoc”, adică „Palucă a lui Mozoc” sau, prin asimilare, „Apăuniţei”. În fapt, multe dintre numele vlahilor de pe Valea Timocului (asemenea românilor de la nord de Dunăre) au la bază o formulă de poreclă. Asemenea, şi în cazul autorului care va păstra atât numele patern, „Manea Neaţu Cuzma ale Ţane”, cât şi pe cel matern, de la bunicul (bâtu) Lincă Urucu – din profund respect şi recunoştinţă. Copiii vlahi se dovedesc inteligenţi, dornici să înveţe carte şi, mai presus de orice, nerăbdători să ajungă-n România, la fraţii lor, pe care-i consideră primitori. Şi să fim siguri, prin credinţă şi perseveren-ţă, „unele visuri se împlinesc”. Nu este doar cazul me-dicului chirurg Gheorghe Ţane-Urucu, ci chiar al lui 

Voinea Marinescu [1915-1973], cel care, copil fiind, cumpăra şi vindea ouă pentru a strânge bani să plece în România. Şi a reuşit. Va ajunge chirurg şi chiar Mi-nistru al Sănătăţii! Însă, Gheorghe  Ţane-Urucu se dovedeşte o fire poetică. Unele expresii trădează spirit artistic: „în oraşul acesta toate se văd şi toate se aud şi se ampli-fică, aşa cum ecoul repetă sunetul sirenelor vapoa-relor” (p. 182); „ar vrea să fie un licurici ca să-şi ia zborul printre stele” (p. 211); „ochii Mamei aţintiţi asupra mea, din spatele lunii” (p. 43); „m-am simţit deodată sorbit în înalt şi împresurat de puzderie de stele” (p. 247). Rămas orfan de mamă încă de la vârsta de doi ani, copilul a crescut cu un vis devenit crez, anume că „ochii Mamei mă pot privi şi din spatele lunii, mai cu seamă când luna întârzie pe cer şi după ce noaptea a trecut, oricând e lună nouă, de stă ca o seceră culcată pe spate şi în jurul ei se plimbă nori pletoşi, ca un cap de femeie” (p. 42). El este cel care presară pe mai departe zestrea nativă a vlahilor, prin judecată dreap-tă („Deşteptăciunea nu-i la fel la toate neamurile, dar 

prostia-i la fel peste tot”, după cum repeta adesea Bunicul Lincă Urucu) sau prin credinţă, obiceiuri şi tradiţii (Mătuşa Diţa (sora mamei) înscrie pe colivă cu litere chirilice, făcute din stafide, „să fie primit”). Parcurgând şi doar acest roman-evocare, vom re-cunoaşte că înţelepciunea vlahilor este proverbială, pentru că sunt mlădiţe desprinse dintr-un mare neam curajos şi demn – in aeternum. ■ 
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 Licenţiat în Jurnalism şi ostenind „la templul poeziei” (așa își botezase, în 2008, volumul de debut), ocupându-se de un proiect ambiţios (Să ne cunoaş-tem istoria), Daniel Lăcătuş ne propune acum o incursiune (documentată „la sânge”, se înţelege) în Istoria vieţii literare a oraşului Călan, acoperind 

intervalul 1875-2018. Şi ne asigură că ar fi vorba des-pre o „activitate apreciabilă”, deşi sprijinul autorită-ților – notează caustic – nu e pe măsura așteptărilor. Iar orașul, fost „Imperiu al fontei”, chiar dacă nu e „orfan”, „a decăzut major”, scrie apăsat (p. 97), che-mând în sprijin opinii de autoritate, de la Mihai Barbu la Vintilă Mihăilescu. Totuşi, acest climat cultural (dinamic) a rodit, ne asigură, şi „radiografia” de față vine să confirme diagnosticul, trecând în revistă 
(vitezist, menajând mici citate şi descrieri lapidare) buchetul de personalităţi care s-au afirmat pe melea-gurile Ţării Hațegului, un „Ardeal în miniatură”, cum 
s-a tot spus. Începând, desigur, cu Ion Pop Reteganul şi Oszkár Mailand. Insistă apoi asupra rolului ASTREI în comunitatea din Călan (expediată, între noi fie vorba) şi a mişcării Oastea Domnului, ilustrând „lite-ratura creştină”, aflând în Batiz „un fel de capitală” în efortul evanghelizării (Iosif Trifa, Traian Dorz, rapoar-tele lui Gh. Muntean, un „comiliton al devoţiunii”, cum 
l-a văzut Paul Aretzu, Ioan Opriş). Să remarcăm că dl. Lăcătuş a coborât în arhive, fişând presa vremii, studiul său, etalând o bibliografie luxuriantă, având subsoluri încărcate. Evocă apoi sarcastic perioada postbelică, cu ştiutul zel propagandistic, stăruind 
asupra elanului primilor ani ai noului regim sovietizat (conferinţe, brigăzi de agitaţie, biblioteci, cluburi  muncitoreşti, concursuri), sub veghea Cenzurii şi a Se-curităţii, cu extrase din ziarul regional/judeţean, până la apariţia primului cenaclu literar (la Casa de Cultură a Sindicatelor) ori prezenţa cenaclului migrator Fla-căra, păstorit de Adrian Păunescu. Şi, bineînţeles, in-ventariată salba de acțiuni sub genericul Cântării României. Centrul de greutate al volumului îl re-prezintă, indiscutabil, grupajul de medalioane, con-

sacrat, dincolo de relieful axiologic accidentat, unor nume care au ilustrat viaţa culturală a așezării, înce-pând cu Ada Orleanu şi anii săi de profesorat la Călan, 
cu pastorul evanghelic Harald Siegmund şi cu poetul Traian Dorz, cel hăituit de Securitate. Se bucură de o atenţie (binemeritată!) profesorul Silviu Guga, cu al său mentorat roditor şi activitatea cenaclului literar „Radu Stanca” din Călan. Iată că, pornind dintr-un „loc neînsemnat”, viaţa cenaclieră şi apoi revista Algoritm literar (ivită în 2010, sub cârma lui Ioan Barb, apre-ciat poet şi prozator), atinge, observa Radu Ciobanu, „o nesperată ţinută culturală”. Dacă profilul „recuperatului” Traian Dorz putea fi îmbogățit, invocând şi folosind, de pildă, o recentă apariţie (Dorziana, semnată de Florina-Maria Băcilă, încercând reconstrucția textului prin limbaj), nedu-mereşte oarecum tratamentul aplicat lui Romul Munteanu, surdinizat, deşi nume de vârf în galeria celor porniţi în lume din zona Călanului. „Europeanul din Călanul Mic”, însingurat în „deceniul orb”, şi-a depănat, sub jet confesiv, amintirile (v. O viaţă trăită, 
o viaţă visată), evocând afectuos „casa dintâi”. Dar truda sa cărturărească, de veritabil misionar, a tri-
umfat prin traducerile girate la editura Univers (pe care a păstorit-o lungă vreme), livrând titluri de refe-rinţă. Evident, textul este elogios, mixând referinţe de toate calibrele; dar se insinuează, constat, o nivelare păguboasă, nedreaptă, risipind superlative în stânga şi în dreapta, amestecând valorile. În fine, perioada postcomunistă, în contextul avântului liric al naţiei, oferă şi o explozie scriitoricească a „călănenilor”, în-deosebi în spaţiul online. Daniel Lăcătuş, cu zel conta-bilicesc, îi pomeneşte pe toţi.  

Dacă în stenogramele intervenţiilor din Parlament (prin anul 2006), Adrian Păunescu, fost senator de Hunedoara, se căznea, în pledoariile sale, să scoată „Călanul din nevoi”, odată cu falimentul industriei, mândria localnicilor se leagă, observ, de viaţa cultu-rală. Ea e „bogată”, scrie ferm dl. Lăcătuş, asigurându-ne că ei, călănenii, vor ţine „steagul sus” (p. 100). Iată şi 

 

Daniel Lăcătuș 

Istoria vieții literare a orașului Călan. 1875-2018 

Iași, Editura PIM, 2019 
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câteva nume pe care putem miza, la rându-ne: vrân-ceanul Ionel Amăriuței, un „industriaş al visului”, din păcate plecat în altă lume. Sau Violeta Deminescu, cea „menită poeziei”, cum constatase – sagace – profeso-rul ei din anii gimnaziali, Silviu Guga. Şi, neapărat, 
avocatul Ioan Barb, director-fondator al revistei „Al-

goritm literar”. Făcându-şi intrarea în arena literară (în 1998, cu Tăcerea ca o flacără), şi-a oferit chiar o lungă tăcere, reizbucnind merituos şi vădind hărnicie lirică. Sunt menţionate şi antologiile ivite în acest răs-timp, adunând floarea poeticească a urbei: Seminţe 
literare (2011) şi Cu faţa spre oameni (2016). 

„Echipată” cu un util Dicţionar, inserând acribios biobibliografiile celor menţionaţi acolo, cu numeroase şi lămuritoare Anexe, lucrarea d-lui Daniel Lăcătuş este, neîndoielnic, folositoare, fără a mângâia, nea-părat, orgoliul localist, în atâtea ocazii inflamat, de re-gulă. Cu probele pe masă, bogată şi diversă refe-renţial, de efort documentaristic, ea rămâne un titlu de neocolit pentru cei doritori a „vizita” – ca excurs 

cultural – zona. Adeverind, cu superbie, că nasc şi la Călan oameni! ■ 

 

 

Mircea COLOȘENCO 

O reuşită de pattern cultural  

naţional: Ion Creangă redivivus 

 
 
 

 

 

 

 

 Cartea de față constituie o realizare profesionistă în planul metodei, axiologiei și, în general, al isto-

riografiei/muzeologiei. Lucrarea fixează specificitatea textelor literare și a manifestărilor aderente într-un impresionism spon-tan al instrumentajului critic, provocând un impact pozitiv prin traiectul orientativ minim în documen-tația abundentă în ceea ce privește atât viața, cât și opera lui Ion Creangă, consemnând și receptarea în epocă la cei mai mulți istorici/muzeografi/lectori. Nu e prea mult dacă, furat de modestie, Iulian Pruteanu-Isăcescu omologhează cu titlu absolut cronica la zi a primului muzeu național literar drept o radiografie modernă plauzibilă, care ne trimite cu gândul, ca re-

per teoretic, la cartea americanului Harold Bloom, Ca-

nonul occidental (The Western Canon, 1994), situând creația/creatologia/viața lui Ion Creangă alături/îm-preună cu realizările spirituale/cruciale în domeniu, menționate ca mit fondator, individualități ilustra-tive universale, începând din Antichitate. 
Nucleul germinal al acestui personaj emblematic al culturii naționale se află în interiorul dramelor tra-versate cu stoicism de Ion Creangă, în ordinea meta-

fizicii istorice pe care autorul lucrării de față o eviden-țiază în actul serios de reconstituire autentică, sărind 

peste ipotezele ficționale emise de predecesori vulne-

rabili. Rememorarea etapelor devenirii lui Ion Creangă cuprinde prima parte, titrată Ion Creangă și ai săi, care structurează moment cu moment și onestitate inte-lectuală fiecare clipă a conflictului ontologic specific marilor subiecți ai istoriei în perspectiva trăirii cre-ative, precum și a difuzării genetice în urmași – repre-zentativi sau mai puțin pentru societate –, ajungând până la stră-strănepoții zilelor noastre, răsfirați în țări și pe continente de pe întreg mapamondul, înscriși într-un arbore genealogic adus la zi! A doua parte a monografiei, titrată Istoria cente-

nară a unui „palat țărănesc”, cu ilustrații de epocă (câte au putut fi recuperate/depistate), propune o viziune de ansamblu coerentă, fundamentată corect în spirit critic muzeografic și nu numai. 
Bibliografia, pornind de la (I) Izvoare inedite/ publicate, continuând cu lucrări de Memorialistică și trecând prin sursele oferite de Periodice (22 titluri, între 1902-2018), citează in corpore (II) Lucrări 

generale și specia-le, încheindu-se cu (III) Sursele 

internetului. 

Monografia Bojdeuca „Ion Creangă”. Din istoria 
primului muzeu literar din România (Ediția a II-a, 

 

Iulian Pruteanu-Isăcescu 

Bojdeuca „Ion Creangă”. Din istoria primului muzeu 

literar din România. Ediția a II-a, revăzută și adăugită 

Iași, Editura Muzeelor Literare, 2019 
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revăzută și adăugită) oferă un exemplu aproape sin-gular în specific de responsabilitate scriitoricească și se recomandă, atât în mediul academic, cât și publi-cului larg, ca lectură și interes detectivistic în cunoaș-terea unui destin împlinit, față de poluarea ireversi-bilă a valorilor practicată în istoria recentă.  Dincolo de meticulozitatea portretizării personali-tății accentuate a marelui prozator, apar descriși cu acribie severă trei dintre urmașii lui direcți – fiul și fiii 
acestuia –, desprinși ca niște „crenguțe” canonice din 
generosul arbore genealogic: Căpitanul Constantin I. Creangă (1860-1918), „plin de temperament și originalitate” (apud Nicolae Țimiraș), militar de carieră, elogiat de superiori, de-corat și avansat în grad după campania din Bulgaria (10 mai 1914), mort intempestiv de o boală atroce, pe crucea căruia de la mormântul din Cimitirul „Eterni-

tatea” din Iași, Regele Ferdinand I a agățat, în semn de omagiu, o coroană de flori; 
Faimosul arhitect Horia C. Creangă (1892-1943), „preocupat de magia formelor simple” (apud G.M. 

Cantacuzino); 

Arhitectul Ion C. Creangă (1898-1931), „care se completa perfect cu fratele lui mai boem, visător și necomformist” (apud Radu Patrulius). Amândoi, cu studii de specialitate la Paris, au rea-lizat spații urbane fără decoruri inutile, de strictă ne-cesitate la nivelul cerințelor moderne, împodobind Bucureștiul cu lucrări de mare virtuozitate arhitectu-rală cu care capitala noastră se mândrește și în pre-

zent. De reținut faptul că, în istoria vieții naționale, cei patru canonici Creangă se alătură cu cinste altor „dinastii culturale”: Cantemir, Hasdeu, Caragiale ș.a. ■ 

 

 

 

Vasile FILIP 

Și cele ce nu se văd, există  

 

 
 
 

 

 

 

 

 A fost o vreme când omul credea că lumea se re-

ducea la ceea ce vedea el jur-împrejurul său. De unde și vorba, care s-a perpetuat până către zilele de acum ‒ e adevărat mai mult cu sens peiorativ: „Nu vede din-

colo de gard”. Sau „de culmea dealului”. Lucrurile se justifică mai întâi prin puținătatea unor căi mai di-
recte și mai cuprinzătoare care să-l ducă pe om către lărgirea propriului orizont. Odată cu evoluția societă-ții umane, însă, conceptul de cunoaștere și-a îmbogățit și diversificat considerabil substanța și sensurile, prin deschiderea unor uși și ferestre nebănuite înspre po-sibilitățile de pătrundere a nepătrunsului. În acest fel, omul ‒ care este prin destin un însetat și un înfometat de cunoaștere, ‒ să poată înțelege, și accepta, că și cele pe care el nu le vede, nu le aude și nu le simte, există. În susținerea acestor gânduri, care sunt ale mele, fără, însă, ca eu să mă consider părintele lor, îl chem pe scriitorul Iftimie Nesfântu, bazându-mă pe expe-riența lui în efortul de pătrundere, de cunoaștere și de tălmăcire a tainelor vieții pe pământ. Spirit nativ 

iscoditor, cultivat în chip rodnic pe băncile școlii de toate gradele, ispitit de latura cercetării nu doar în domeniul medicinei, jurnalistul de investigații și-a pus din plin în valoare profunzimea absolut nece-sară unui scriitor apreciat în primul rând de cititori. Pe aceștia socotindu-i cel puțin la fel de importanți precum exegeții domeniului literelor scrise.  Am în față o nouă carte semnată Iftimie Nesfântu: 
Ziua cu două dimineți, apărută în anul 2019 la Edi-
tura Codex Aureus din București. Sub titlul volumu-lui, adaosuri explicative: „Școala medicală româneas-că ‒ schiță de portret ‒ volumul I”, 414 pagini. Pe fața a doua a primei coperți, citesc: „Autorul mulțu-mește celor câteva mii de oameni intervievați, doc-tori și nu doar doctori, români și nu doar români, prieteni și nu neapărat doar prieteni, întâlniți de-a lungul unei jumătăți de veac, la cumpăna dintre mileniile II și III, care și-au făcut timp să împărtă-șească bucurii și dureri și tristeți din viața lor. Și speranță...” 

 

 

Iftimie Nesfântu 

Ziua cu două dimineți  
București, Editura Codex Aureus, 2019 



60 | „Revista română”, nr. 1 (99) • primăvara 2020  

 

Las totul baltă și mă abandonez lecturii. Dar fac precizarea: întotdeauna scrierile (cele puține pe care am avut șansa să le citesc) lui Iftimie Nesfântu m-au dus în... ispită. Cum și de ce? Habar nu am! Cred, însă, că explicația ‒ răspuns la întrebare se găsește chiar în acele scrieri... Primul capitol ‒ „nu e ușor să faci ce nu s-a mai făcut” ‒ începe cu o mărturisire. Ba chiar cu două. Pri-
ma: ,,Nu m-am gândit nici în cele mai negre vise când am lansat acest proiect că nu voi reuși să-l termin în termenul propus, și cu atât mai puțin că în loc de un 
volum, cu circa 300-400 pagini vor fi, așa cum s-au configurat acum, cel puțin 16”. A doua: ,,Cândva, înainte de decembrie 1989, lucram pe atunci în cerce-tarea științifică și uneori scriam, în taină, poezii și câteodată proze (pe care nu eram lăsat să le public, asta e o altă poveste), descoperisem, unul din micile mele secrete, sute, că scriind, mă refer la literatură (peste ani am observat asta și la un prieten pictor, în atelierul căruia am petrecut mai bine de zece ani), descoperisem că scriind făceam uneori descoperiri. E o chestiune relativă că acestea erau mici sau mari, că erau ,,idei științifice sau privind arta literară”. Apoi... dacă-i pe-aceea, îmi iau și eu îngăduința ‒ cu acceptul dumnealui, scriitorul, și al dumneavoas-tră, cititorii ‒ de a luneca pe panta mărturisirilor. Prima: nu știu cum s-a făcut, dar cred că nu se putea altfel, să mă aflu față-n față și ochi în ochi cu Iftimie Nesfântu (e drept, doar o singură dată, dar înde-ajuns, nu și îndestul) cu mai mulți ani în urmă, prin intermediul unui prieten comun: pictorul și scri-itorul Vasile Ilucă, rămas în veșnică prezență în memoria noastră. Șezând blând și judecând lucid, înțeleg: nu se putea să nu ne întâlnim. Ceva ne che-ma, cineva ne îndemna... A doua: prin anul 2000, du-pă ce părinții mei s-au dus să se... odihnească, aflân-

du-mă singur în casa în care făcusem ochi, în crucea unei nopți mi s-a năzărit să scriu o carte, despre străbunii mei și despre timpul istoric pe care ei l-au străbătut. Și m-am apucat de scris. Mai înainte de a încheia acel prim volum, mi-am dat seama că mai erau multe de scris. Și am zis: fac trei volume. Nu mult după aceea, am reformulat: voi face șase volu-me. Și, tot așa, până ce, într-un final, am ajuns la 26 

de volume, din care numai vreo trei mai așteaptă rândul la... moara tiparului. Ei, ce zici, prieten Iftimie? Trebuia sau nu să ne întâlnim? Ce anume ne-a întor-locat, chiar dacă ne vedem fără a ne găsi față-n față? Făcând și eu o viață întreagă și gazetărie, nu m-a 

surprins deloc să citesc în această carte adevăruri pe care le întâlnisem, dar nu le formulasem în scris. Sau, poate, o făcusem în alte moduri: „Nu de redac-

tor-șef are nevoie redacția, ci de redacție”. De ase-

menea, „Nu de manager, și nu de echipă în ultimă instanță, are nevoie un spital, ci de spital”. Precum cel din Moinești, unde „omul, dr. Adrian Cotârleț, a văzut și a simțit și a știut cum să trezească la viață... SPITALUL”. Și îmi vine în minte zicerea: „Omul sfințește locul”. Însă având în vedere niște realități 

ceva mai contemporane, mă întreb, totodată: dar da-că acel om se află printre draci, ce mai poate el face? Înțelegând, abia ,,la vremea părului alb, că nu poți face nimic, dacă nu e un rost mai cuprinzător, mai înalt... Și rostul meu mai cuprinzător, mai înalt era CARTEA, acel ceva de dincolo de noi, care ne ține POVESTEA!” Cum s-a înfăptuit și s-a scris această 
poveste aflăm din capitolul ,,nașterea romanului”... „Rămăsese singur. Soția lui, de o frumusețe puțin obișnuită în lumea satului, murise pe neașteptate și într-un chip ciudat (…). O vecină, i-ar fi spus că un altul din sat (...) ar fi omorât-o...”. Dar cel rămas sin-gur nu a luat în seamă acele vorbe. Avea doar două preocupări, mai vechi, care acum se accentuaseră. Își îngrijea grădina, în capătul căreia se afla un plop uriaș și, în rest, făcea drumuri prin pădure și de la o vreme excursii prin lume”. De prin pădure aducea tot felul de rădăcini, ciudate trunchiuri de copac. Din lume se întorcea cu felurite flori exotice, pe care le răsădea într-un fel ce părea cam ciudat în ochii veci-
nilor. „Nici el nu știa de ce le pune unde le pune, de 
ce le așează într-un anume fel”. „Așa-mi vine, bre!” le răspundea curioșilor. Aflând întreaga „poveste” din gura unui taxime-trist, Iftimie Nesfântu se simte îndemnat să-l cunoas-că pe acel om, considerat de cei ce-l știau, dar nu-l 

cunoșteau, ca unul „nenormal la cap”. „Am ajuns aproape de plop și i-am vorbit. Mi-a spus să urc până 
la el... Avea o scară de funie, făcută de mâinile lui (...). Uitați-vă la grădină, mi-a spus el, fără nici o altă vorbă (...). În fața ochilor mei, pe la jumătatea stângă a grădinii, un chip de femeie, cu ochi albaștri, albas-tru de Murano, și cu flori împletite în păr, flori vii,    și-alături, chipul bărbatului ce-o omorâse, și-n mâna lui, arma crimei”. „Ce vei face acum?” „Nu știu (...) Mie îmi e de ajuns că ai venit astăzi aici. Și că o să scrii povestea asta (...). Doar povestea scrisă și publicată, romanul, va împlini ce e dat să se împlinească. Ca și mie cu grădi-na mea...” 

Lumea obișnuită spune, de regulă, despre cele neînțelese că acelea se situează în afara normalului. Fără să fie în stare, însă, să facă deosebirea între cele două trepte ale cunoașterii. Și despre oameni se spu-

ne la fel. Mai metaforic: „E dus cu sorcova”. Mai pro-

zaic: „E nebun”. Sau „prost”. Fără a se face deosebi-rea între omul cu puțină carte și acela cu minte puți-nă. Atunci, cine e prostul? În vechime se spunea des-pre cei mulți „prostime”. În... noime, cuvântul a căpă-

tat o cuprindere de spaima lumii. Prostia a proliferat mai avan ca boala tifosului sau a ciumei în depărtate 
timpuri. Ei bine, Iftimie Nesfântu investighează nu înțele-sul cuvintelor, ci cuprinderea lor și bagă de seamă că și anormalul are legile lui. La fel ca haosul, pe care îl blamăm fără a ști că și el are legile lui. Care, cu toate progresele, nu sunt mult necunoscute. În cartea pe care o avem acum în vedere, autorul încearcă ‒ și reușește ‒ un gest de normalitate. De a vedea pe cele 
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„Neînțelese, pline de de-nțeles”, că fabulația este „Ficțiune, deocamdată”, de a explica ,,Ce este acela un strigoi”, ne invită  la o „Întâlnire cu mine însumi”, că chiar și „Iuda (e) necesar”, că putem întâlni și „Lu-pul alb” și, mai ales, că există „o singură boală, un singur leac”. Împreună cu toate acestea, ce par doar ca fiind de dincolo de realitatea vie, concretă, vizibilă, pipăi-bilă, dar nu sunt, se armonizează măiestrit scriito-ricește viața de zi cu zi a oamenilor de tot felul. Cu precădere a celor ce au înțeles că rostul lor pe pă-mânt este acela de a lăsa niște urme pe care timpul să nu le poată șterge din memorie. Fiind și el un îm-pătimit al domeniului, nu se putea ca Iftimie Nesfântu să considere... din mers acest miracol divin-pămân-tesc ‒ sănătatea omului.. Trupească și mentală. De minte și spirit. Și a descoperit pe tot cuprinsul țării ființe dăruite în întregul alcătuirii lor acestei minuni. La București, la Moinești, la Bacău, la Iași, la Suceava... prin toată Muntenia, prin toată Transilvania, prin toată Moldova, prin toată Basarabia, prin toată 
Bucovina, prin toată Oltenia, prin toată Dobrogea, 
prin tot Banatul. Prin toată România Mare, care, deși acum Mică, și-a celebrat Centenarul. A mai avut acest îndemn și această putere, lăuntrice. Că, dinspre 
partea autorităților... mai așa... 

Scrie Iftimie Nesfântu despre unul din foștii lui profesori, cu care avusese, printre altele, și un con-

flict: ,,Avea putere să influențeze destine ale altor 
medici... Profesorul era înainte de toate OM. Știa să transforme un eveniment semnificativ în legendă... Așa este. Scriitorul iscoditor a reușit, pe căi paș-

nice-umane, să descopere un lucru pe care doar câte unii... pacienți îl știu. Și doctorii sunt, mai întâi, oa-meni. Mai mult decât atât: ei au nu doar dragoste admirativă, dar și har artistic; unii chiar scriu litera-tură, nu numai tratate; alții pictează sau sculptează; sunt și voci care s-au impus în lumea muzicii. Redă 
autorul un fragment (doar) dintr-o discuție avută cândva cu prietenul său, doctorul Trestian Găvănescu, pe seama unei căbănuțe din Munții Lotrului: „Ea e căsuța, despre care v-am povestit (...). Am reparat pereții, acoperișul, ce mai rămăsese din colibă, am adus godin, găleți, saltele, am decorat interiorul. Nu este închisă niciodată. Orice iubitor al muntelui poate să se adăpostească aici”. În carte, Nesfântu a scris: „Căsuța la care vin cerbii”. Cine este Trestian Găvănescu? Un medic, evident. Dar și un om cu suflet mare, cum s-a văzut. Mai mult decât atât, însă: este autorul minunatei coperți ‒ cu două capre negre pe două stânci și un colț ușor înce-țoșat de pădure, anume parcă să sporească mirajul și misterul acestei minunate cărți, cu numele Ziua cu 
două dimineți, scrisă de Iftimie Nesfântu. ■ 
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