Trecut, apari din noapte!...
„Sclipire e-n aer, în codri-miros
Şi umbră adânc viorie;
Şi luna-i a cerului scut argintos
Şi stele păzesc în tărie
Şi văile sunt
În aburi de-argint
Pierdute-ntr-al doinelor şuier
Din fluier”.
(M. Eminescu, Eco)

D

orim a călători şi a face popasuri la vetrele istoriei româneşti. Vrem a drumeţi prin altădată. Nu ca să ne depărtăm de
prezent. Ci ca să-i aflăm rădăcinile, temelia şi mai puternic să-l
zidim şi mai sus să-l înălţăm.
Pentru călătoria aceasta, cu popasuri, amintiri şi cu evocări de
fapte, oameni şi întâmplări mai deosebite, cu răscoliri de documente şi cu descrieri de monumente de azi şi din alte vremi, cu
slăviri de eroi vrednici de baladă, nu-i necesar a ne pregăti în chip
deosebit. E de-ajuns să avem la noi, în inimă, bunăvoinţa, răbdarea, înţelegerea, interesul şi, mai ales, dragostea de ţară şi de
popor. Adică să privim tot ce întâlnim pe pământ românesc ca pe
entităţi ale noastre; iar noi să ne simţim ale lor. Căci e vorba doar
de ţara noastră, de România, de pământul pe care ne-am născut şi
trăim, de faptele şi de viaţa strămoşilor, ca şi de propria noastră
creaţie şi viaţă. Şi cine nu-şi are ţara în inimă, zadarnic o caută pe
hartă. Cine nu are strămoşii în sânge, degeaba îi piguleşte din
documente ori din tomuri de genealogie.
Orice călătorie e o dorinţă, o râvnă, o ispită spre alte zări.
A noastră va să fie o drumeţie prin istorie, prin istoria aşa cum s-a
scris pe pământul ţării, anume spre a se conjuga cu prezentul şi a
aspira spre viitor. Şi dacă ne vom opri, în popasuri, la vetrele
istoriei, vom cerca, ideatic, să oprim o clipă curgerea vremii şi chiar
s-o facem a curge spre izvoarele primare, lăsând închipuirea, inima
şi cugetul să lunece spre cerul albastru ori învolburat al trecutului,
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al legendelor, al multora din cele de altădată. Un nume, un ciob
ceramic, o ruină, o cetate, un document, o monedă, o pecete, o
bucoavnă de altădată, fiecare e o lume izvoditoare de lumi şi de
gânduri, amintitoare de întâmplări reale, de legende şi poveşti. Şi
aşa, cred, a drumeţi şi a poposi la vetrele istoriei poporului tău
înseamnă nu atât a ieşi în vacanţă din cotidian, din propriul tău
timp prezent, ci înseamnă a te odihni trăind, încă odată şi încă
odată, la voroavă, la captivantă voroavă şi sfat înţelept cu
strămoşii. Să le afli faptele şi gândurile, durerile şi bucuriile,
înfrângerile şi biruinţele, dojanele şi înţeleptele poveţe. Şi pe toate
râvnim a le întâlni şi a le prefira, a le înşira şi depăna în cele câteva
zeci de popasuri la vetrele istoriei noastre. Pentru că vatra a fost
pentru români locul unde arde focul nestins al amintirilor, locul
unde se coace pâinea şi se încheie socotelile zilelor ca să se
tocmească planurile viitoare, locul de unde jarul luminează şi
încălzeşte casa, locul unde se spun poveştile şi se-nfiripă doinele
şi baladele, locul sfânt unde se adună duhurile străbunilor să stea
de povaţă cu strănepoţii. De aceea, va să drumeţim pe cărări,
poteci şi drumuri străvechi şi să poposim, întru hodină, la vetrele
istoriei răspândite peste tot cuprinsul ţării, ea însăşi binecuvântata
vatră a întregului popor român.
Concepem popasurile la vetrele istoriei ca un şir de convorbiri
cu amintirile izvorâtoare de noi anteice puteri. Deci să ne plimbăm,
să peregrinăm prin ţară, să străbatem acest pământ românesc şi să
căutăm a-l privi şi înţelege şi cu ochii istoriei. Adică, în fapt, să
pritocim făptuirile poporului care, de milenii, munceşte acest
pământ, îl preface şi-I întreţine ca o vatră caldă şi primitoare,
bogată şi frumoasă, îl stăpâneşte şi îl apără.
Şi, cinstit vă spun, prieteni, că aici, la toate aceste vetre străbune, aş vrea să cânt ţara şi oamenii ei, câţi, milioane, au trăit şi
trăiesc pe cuprinsul ei. S-o cânt prin istorie, prin faptele strămoşilor,
prin împlinirile ori înfrângerile poporului, prin umbrele şi luminile
vremilor trecute. Iar cântarea aceasta să se audă şi azi şi mâine şi
poimâine, ca lanţul de aur al cântărilor pentru ţară să nu se
întrerupă nicicând.
Dau dreptate lui Lucian Blaga: „Există două realităţi a căror
imensă, zdrobitoare greutate nu o simţim, dar fără de care nu putem
trăi: aerul şi istoria”.
Să pornim, deci, în drumeţia cu popasuri la vetrele istoriei
noastre, luându-l călăuză pe Eminescu, care cu atâta înflăcărare a
iubit ţara şi poporul, i-a cântat, cu patimă şi geniu, durerea şi
slava şi cu nemilă, asprime şi amar, i-a dojenit cusururile:
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„Dar mult mai bine-mi place să rump acea perdea
Ce-ascunde Viitorul-Trecutul după ea
Să sfârtic cu un fulger perdeaua cea de fer.
Să văd eroi de umbre, popi, dame, cavaleri
Toţi dintr-o altă lume, din lumea ce-a trecut,
Pe care nu-i mai vede cel ce nu i-a văzut...
Turnând în cupe de-aur aroma cea amară,
Nu voi să fie-aievea... să fie, nu!... să pară!
Trecut, apari din noapte... iluziuni din ceri
Faceţi a voastre umbre să pară adevăr”...
„Trecut, apari din noapte” şi reaşează-te în soarele prezentului, ca să putem grăi cu înţelepţie, la sfatul cu străbunii spre
binele fiilor, nepoţilor şi strănepoţilor.
Trecut, scutură colbul uitării şi fă ca viitorul să izvorască din
inima ta.

Carpaţii, coloana vertebrală
a geografiei şi istoriei româneşti

I

ată-ne sus, în Făgăraş, pe vârful Negoiul, una din cele mai
înalte coloane din centura montană a ţării. Unul din turnurile
marilor perspective. Poposim în seninul din august şi-n liniştea
nesfârşitului, a largurilor cu zări stinse în ceţurile subţiri ale nemărginirii.
Totul e mai jos decât noi: Parângul, Apusenii, Leaota, Piatra
Craiului, Omul, Podişul Transilvan, Oltul, Mureşul, Bărăganul,
Ceahlăul, Maramureşul...
Ne aflăm cu fruntea-n cer şi toate-s la picioarele noastre.
Ascultăm tăcerea cum povesteşte, cu mirificul ei glas, mii şi
mii de fapte, întâmplări, victorii şi înfrângeri, legende şi balade.
Povesteşte despre oamenii şi despre poporul trăitor şi zămislitor
de istorie pe aceste meleaguri.
În repedea lor depănare, prefigurează marea epopee a
pământului şi poporului nostru. Să le ascultăm:
În mileniile istoriei, mediul geografic a jucat un rol mai mare
decât cel pe care-l are azi. A existat o mai strânsă interdependenţă
între factorii geografici şi om. Omul, trăind mai direct şi mai
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aproape de natură, era mai mult sub influenţa reliefului, a climei,
a bogăţiilor şi a producţiei solului. În funcţie de aceşti factori,
omul îşi procura hrana, îşi confecţiona îmbrăcămintea, îşi
construia locuinţa. Geografia: relieful, clima, bogăţia sau sărăcia
solurilor au influenţat şi mentalitatea, modul de gândire, temperamentul şi caracterul oamenilor şi al popoarelor trăitoare în
anumite zone terestre. Sunt, şi mai ales au fost, oameni de la
munte, de la şes, de la mare, cu caracteristici specifice, vădite în
înfăţişarea fizică, în comportament psihic.
Relieful României e variat şi complex: podiş, munte, deal, şes,
lunci, ţărm de mare. Locuitorii au împrumutat şi ei câte ceva din
însuşirile acestui pământ carpato-danubiano-pontic.
Pământul românesc, vatră a zămislirii noastre ca popor, izvor de
hrană, arie de dezvoltare neîntreruptă şi adăpost în vremuri grele,
are o bine definită personalitate. E o cetate de stâncă înconjurată de
ape, în faţa pustelor apusene şi a şesurilor răsăritene.
E ultimul donjon european în faţa imenselor cîmpii, desfăşurate pe mii de kilometri spre soare răsare. Spaţiul românesc îşi
alcătuieşte personalitatea din îmbinarea muntelui cu şesul şi din
aşezarea circulară a catenei muntoase – Carpaţii. Munţii fac din
România o cetate armonios zidită. Un fel de podoabă a geografiei
europene, cu o structură aproape unică. Proporţiile: şes, munte,
podiş sunt egale: 33% din suprafaţă. Muntele se încovoaie în arc
şi alcătuieşte un zid circular, o osatură a unui edificiu geografic
fără asemănare întru potrivirea proporţiilor. Închide la mijloc,
între zidurile-i înalte, Podişul Transilvan. Se înconjoară de cercurile concentric coborâtoare ale dealurilor, până în pieptul neted
al şesurilor. Iar la marginea şesurilor se rotunjesc apele, ca nişte
şanţuri de cetate medievală.
Majoritatea râurilor româneşti izvorăsc din munţi şi din podiş,
răsfirându-se radial, spre toate zările, ca apoi, după ce-şi ferăstruiesc
trecătorile prin stâncă, după ce udă şesurile, să se înmănuncheze în
Dunăre, cel mai mare fluviu al Europei, după Volga. Se înmănunchează şi se topesc, împreună, în cuprinsul albastru al Mării
Negre. Putem spune că munţii, Carpaţii toţi, au fost, sunt şi vor fi
casa românilor. Sunt munţi mijlocii şi mici; totuşi dominanţi în
răsăritul continentului european. Iar viaţa şi istoria au demonstrat
că acela care stăpâneşte muntele stăpâneşte şi şesul. Trebuie să-l
stăpânească. Din munte-n şes se ajunge pe firul apelor. Adică pe
căile pregătite de geografia însăşi. Firesc era ca românii să
stăpânească Dunărea şi să aşeze tâmpla drepturilor lor la ţărmul
de calcar al mării.
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Toate formele de relief, orografia şi hidrografia spaţiului românesc sunt indisolubil legate între ele. Sunt elementele componente
ale unui organism viu. Formează o unitate perfectă. Orice segmentare e împotriva naturii. Natura a făcut ca, în acest spaţiu armonios,
să trăiască, de milenii, de la începutul civilizaţiei umane, acelaşi
popor. Unitatea geografică a întreţinut totdeauna o unitate etnică.
De-a lungul mileniilor, piscul înalt şi podişul adăpostit, dealul
înfrăţit cu şesul, codrul şi lunca, văile şi trecătorile, găvanele dintre
şirurile muntoase, toate au făcut o unitate organică, o fiinţă cu
poporul. O perfectă unitate. O identitate: pământ şi om, geografie şi
istorie. Pământul românesc şi românii sunt ai acestui spaţiu.
Carpaţii au fost, sunt şi vor fi coloana vertebrală a istoriei
româneşti, precum sunt osul de rezistenţă al geografiei româneşti.
Geografia ţării noastre nu s-a revărsat în nedefiniri spaţiale, ci
elementele ei constitutive s-au înconjurat geometric, unele pe
altele, s-au însoţit, s-au ocrotit, s-au îmbrăţişat toate într-un tot
indestructibil: muntele cu podişul, dealurile cu muntele, şesul cu
dealurile, până departe, la fluvii şi la Marea cea Mare.
Pământul României s-a întruchipat într-un fel de orânduire
firească, un spaţiu ondulatoriu perfect încadrat şi sever mărginit
spre toate zările.
Pământul României îşi este sieşi de-ajuns. Şi poate şi de aceea
poporul român nici n-a emigrat, nici n-a râvnit cuceriri extrateritoriale, ci a stat cuminte şi harnic în vatra lui, în casa lui, în patria lui.
Românii n-au umblat niciodată după cuceriri, ca atâtea alte
neamuri. Au fost bucuroşi doar să nu fie cuceriţi, să fie stăpâni pe
moşia lor.
Sunt semne că peşterile Carpaţilor au fost locuite încă din
paleolitic. În zona dealurilor s-a dezvoltat civilizaţia neo şi
eneolitică a ceramicii pictate şi incizate: Cucuteni, Izvoarele,
Hăbăşeşti, Ariujd, Gumelniţa, Vădastra. O adevărată civilizaţie a
dealurilor şi podişurilor carpatine, în care meşteşugul olăritului a
ajuns să izvodească o artă ceramică de o netăgăduită originalitate
şi frumuseţe. Populaţiile străvechi, anonime pentru istoria
străveche, au fost vizitate de Herodot şi, din veacul al Vl-lea î.H.
li s-a consemnat numele: geto-dacii. Sunt străbunii care au zis
râurilor noastre Dunaris, Alutus, Pyretus, Ordessus, Maris, Samus,
Cerna, Tisia... Iar geografii, începând cu Ptolemeu şi Strabon, le-au
trecut în hărţile lor.
O bună bucată de vreme, aş zice încă din timpul geto-dacilor
străbuni, până în epoca modernă, o ocupaţie străveche a oamenilor
din Carpaţi a fost păstoritul transhumant, acea pendulare dintre
munte şi şes, ca o respiraţie biologică a geografiei carpatine.
O respiraţie sezonieră care, în acele epoci, a ţinut locul drumurilor
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moderne, al căilor ferate, al aviaţiei, al radioului, al televiziunii.
Din preistorie, cultura s-a mişcat în tot spaţiul românesc după pasul
turmelor de oi. S-a perindat din primăvară-n toamnă şi din
toamnă-n primăvară, purtând aceeaşi povară a vieţii, întreţinând
aceeaşi structură etnică, acelaşi grai şi aceeaşi cultură: cultura
spaţiului mioritic, a sufletului mioritic, caracteristice gândirii şi
simţirii româneşti.
Balada „Mioriţei” este expresia poetică a dragostei poporului
pentru natura carpatină, cu brazi şi paltini, pentru plaiuri asemenea
raiului. Nici poate fi un poem al muntelui mai frumos ca balada
„Ciobănaş de la miori”, o variantă a „Mioriţei”, cu o adâncă
filozofie de integrare în natura carpatină, exprimată într-un dialog
genial de simplu şi, prin urmare, de artistic:
„Ciobănaş de la miori:
Un'ţi-a fost moartea să mori?
– Sus în vârful muntelui,
În bătaia vântului,
La cetina bradului.
– Şi de ce moarte-ai murit?
– De trăsnet când a trăsnit.
– De jelit cin'te-a jelit?
– Păsările-au ciripit,
Pe mine că m-au jelit.
– De scăldat, cin' te-au scăldat?
– Ploile când au plouat,
Pe mine că m-au scăldat.
– De-mpânzit, cin' te-a-mpânzit?
– Luna când a răsărit.
Pe mine că m-a-mpânzit.
– De-ngropat, cin' te-a-ngropat?
– Trei brazi mari s-au răsturnat,
Pe mine că m-a-ngropat”..,
Nu-i cu putinţă a se exprima mai lapidar, mai profund, mai
metaforic, mai artistic, sentimentul şi filozofia perfectei comuniuni
cu natura, a totalei încadrări şi topiri în spaţiul carpatin. Şi aceasta a
fost posibil pentru că poporul român stă nici de peste două milenii.
N-a venit de nicăieri. Aici s-a zămislit, a trăit şi s-a înveşnicit,
adăpostit în „ţările”, în poienile şi codrii Carpaţilor.
Dacă Traian a urcat pe Timiş, Mureş sau Olt în sus şi a impus în
ţara dacilor pecetea Romei, dacă acei voievozi care au descălecat
Ţara Românească şi Moldova sau Petru Rareş care a ambiţionat să
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stăpânească Transilvania, ori Mihai Viteazul trecând pe la Buzău
şi pe la Olt a unit în douăsprezece zile Transilvania şi apoi,
săltând Carpaţii pe la Oituz sau pe la Dorne, în opt zile a unit şi
Moldova, ei ne apar azi ca geniali deschizători de drumuri.
Descălecători şi dătători de legi şi datini, ei n-au făcut, totuşi,
decât să păşească pe căile străbătute de ciobani, de caravanele de
neguţători, de alaiurile de nuntă cu cadenţă de baladă, care au
făcut din Carpaţi casa de nădejde a românilor. Szamosközy,
cronicarul ungur, îl numea pe Mihai Viteazul „cioban”, vrând prin
aceasta să-l înjosească, să-l ocărască. Dar viteazul nu avea de ce
să se simtă batjocorit de acest epitet: neamul lui de ciobani, de
păstori, de păcurari carpatini, de stră-străvechi oameni ai locului,
aveau un blazon mult, infinit mai nobil decât al celor veniţi din
patru vânturi: aveau blazonul nobleţei şi conştiinţei depline că
erau de aici, de totdeauna, oameni ai acestui pământ, fraţi cu
stejarii şi cu firul de iarbă, oameni născuţi parcă din acea zeitate
mitică, pe care numai poporul nostru o are şi o numeşte
„Cuminţenia pământului”. „Cuminţenia pământului carpatin”,
zeitatea vetrei poporului român, cu nume aşa de simbolic.
Ca orice unitate simetrică, armonic structurată, geografia
României seamănă cu un fagure de miere. Are o structură
alveolară. O caracterizează acele depresiuni intramontane,
găvane, adăposturi interioare, acele „ţări”: Ţara Crişurilor,
Banatului, Haţegului, Făgăraşului, Oaşului, Maramureşului,
Oltului, Bârsei, Loviştei, Vrancei, Câmpulungurilor, Dornelor.
„Ţări”, mici unităţi geografice care au devenit celule ale
organizării socio-politice şi administrative. „Ţări” sau vetre de
adăpost în vremuri de primejdie. Când neprietenii au trecut şanţul
râurilor, românii s-au înfrăţit cu pădurea şi cu poienele codrilor.
Când erau nevoiţi să facă pustiul în calea năvălitorului, românii
au bejenit, s-au aciuat, s-au cuibărit în „Ţările”, în găvanele, în
depresiunile dintre munţi, în cuprinsul cărora se ajungea pe cărări
numai de ei ştiute. La porţile înguste ale acestor adăposturi
naturale s-au apărat dacii lui Rubobostes, Burebista ori Decebal.
În aceste adăposturi devenite, la începutul evului mediu, adevărate „romanii populare”, cum le numeşte N. lorga, s-au apărat
românii de huni, avari şi de pecenegi, de cumani şi de tătari. Aici,
în aceste vetre adăpostite de primejdia năvălirilor, s-au organizat
judeţele sau cnezatele, voievodatele, primele unităţi politicoadministrative, adevărate celule care alcătuiesc fagurele cel mare
şi rotund al ţării. Vetrele din găvanele munţilor, din poienele
codrilor au fost „Ţări” române, celule organice care au devenit
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apoi, printr-o firească unire, voievodatul Transilvaniei, al Ţării
Româneşti, al Moldovei. Şi atunci când toate potrivniciile au fost
doborâte, când legile istoriei au îngăduit ca unitatea geografică şi
cea etnică să se identifice şi să se înscrie printre realităţile lumii,
românii s-au unit şi au devenit şi în conştiinţa omenirii un singur
popor şi o singură ţară: România.
Aşa după cum nimeni, din afară, oricât de puternic, n-a creat
nici Carpaţii, nici Oltul, nici Siretul, nici Prutul, nici Mureşul, nici
Dunărea, aşa după cum nimeni din afară n-a putut zămisli, dar nici
nimici poporul român, tot aşa, nimeni din afară, oricât de puternic,
n-a gândit să creeze statul român. El s-a alcătuit ca o rezultantă
firească a geografiei, a etnogenezei, a perfectei unităţi de neam şi
de grai, a muncii stăruitoare, pricepută, de-a lungul mileniilor,
pentru a da o economie necesară, a luptei necurmate pentru păstrarea unităţii, a daco-romanităţii din care provine şi pentru câştigarea
independenţei, a libertăţii, a culturii în dulce grai românesc.
Pe acest pământ armonios, în această etnicitate perfect unitară,
stă azi şi va sta, în veşnicie, România. Iar Eminescu, la 17 ani, a
găsit cadenţa celei mai simple dar şi mai adânci, mai sublime
urări devenită, de mai bine de un veac, urarea noastră, a tuturor
către scumpa noastră ţară:
„Viaţă în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!”...
Apune soarele, învăpăind zarea de dincolo de Parâng şi Retezat.
Răsar stele, una câte una, aproape, parcă să le prinzi cu mâna.
Stihiile nopţii prind să urce din văi şi să dănţuie lin şi mut,
izvodind o lume fantastică, vălmăşită, până-n Dunăre la miazăzi
şi până-n Tisa la miazănoapte. Piscul Negoiului mă ţine sus, sus,
ca într-o feerică plutire în Cosmos.
De la o vreme, stihiile besmetice se potolesc şi adorm. Iar îndată
ce adorm ştimele nopţii, se trezesc toate umbrele trecutului, tot
noianul de amintiri ale acestui pământ. Şi, trezite din somn, se
deşiră pe fir de cronologie şi pe arenă de vatră românească şi
povestesc.
Adică se povestesc pre sine.
Să le ascultăm.
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Carpaţi în Dunăre şi a lovit, în 20 bătălii, cetele otomane care
treceau fluviul şi căutau să se cuibărească, de istov, aici, în
miazănoapte şi ţara s-o prefacă în paşalâc. Iar Roşcanii, unde un
paşă biruitor l-a sfâşiat pe Ion vodă al Moldovei, legându-l de
două cămile, nu-s departe nici de Noviodunumul roman, nici de
cetatea Chilia, nici de gurile prin care Dunărea se îmbrăţişează cu
Marea, devenind o singură fiinţă geografică.
Iar în 1595, când s-a ridicat, cu toată puterea, împotriva
suzeranităţii otomane, Mihai Viteazul a făcut, cum spune un contemporan, „să ardă Dunărea”, din Belgrad până la Marea Neagră.
Oştenii lui au nimicit garnizoanele otomane de pe malurile
fluviului, la Brăila şi Hârşova, la Silistra şi Rusciuc, la Nicopole şi
Vidin, şi au făcut să tresalte sentimentul libertăţii în inima tuturor
popoarelor până la Egeea şi la Adriatica. Fluviul, aşa de drag
românilor şi tuturor riveranilor, a văzut atunci fulgerând în
valurile lui paloşul libertăţii, ca în vremea lui Decebal, a lui lancu
de Hunedoara sau Mircea cel Bătrân.
Cu cea mai deplină dreptate, Mihai Eminescu a scandat cu
legitimă mândrie, vers ce se cuvine a fi rostit mereu, mereu,
generaţie după generaţie:
...„Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vreun pod,
De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;
Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă
Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă.
Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,
Cum veniră se făcură toţi o apă şi-un pământ...”
Când armele n-au mai avut izbândă, Dunărea a continuat să fie
scut şi punte. Peste ea sau în lungul ei s-au perindat, legănate de
molcome valuri, şeicile monopolului comercial otoman. Din
cetăţile otomane de pe malul de miazăzi al Dunării, veacuri de-a
rândul s-au repezit asupra românilor sute şi sute de cete de prădalnici. După hrană, robi şi roabe, turme de vite, după bogăţii de
tot felul. În balada populară „Manuilă şi Mustafa” sunt enumerate,
în versuri triste, suferinţele românilor: ... „turcii ne robesc,/
Tâlhăresc şi prăpădesc,/ Că ne mâncă vitele,/ Ne culeg bucatele,/ Şi
ne duc paralele,/ Şi ne iau fetele,/ Şi ne taie capetele!/ Cât e lumea
lungă, lată,/ Ca robia nu-i spurcată...” Manuilă este însă viteaz: taie
capul duşmanului asupritor şi „Pace-n ţară-mi făcea,/ Pe români el
îi scăpa/ Şi de turci şi de robie,/ De duşmani, de păgânie!”.
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