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DESPRE „DATORIE“, „UZURPARE“ ªI „AMÂNARE“
Încheiatã în doar câteva ore, în noaptea de dinainte de Sfântul

Nicolae, în acest an, cartea ce o public acum porneºte din câteva gân-
duri despre „datorie“, „uzurpare“ ºi „amânare“. Ea s-a nãscut dintr-un
sentiment de vinovãþie ce îmi spunea cã nu am fãcut destul pentru ca
amintirea lãsatã de vlãdica Nestor sã nu se ºteargã ºi sã nu se surpe
sub asaltul rãului aducãtor de nimic. Ani de-a rândul, Marele Mitropo-
lit mi-a fost cãlãuzã în a descifra „strãvechimea“ noastrã ºi uimitoarea
identitate ce ni s-a lãsat; ºi în toþi acei ani, simþãmântul cã nu greºesc —
prin concluzii ce pãreau multora a fi extravagante — a fost întreþinut cu
înþelepciune, cãldurã ºi intuiþie desãvârºite. Mi-a fost încurajare ºi reazem
ºi îndrumãtor ºi mi-a dat încredinþarea cã nu sunt singur întotdeauna
când am avut nevoie. ªi m-a învãþat, spunându-mi-o în felul marilor
povãþuitori, cã pentru cei ce pãºesc pe aceastã cale, aºa cum pãºise
demult ºi cum mã strãduiam ºi eu sã pãºesc, nu existã „recunoaºtere“,
înþelegere ori preþuire ci doar sacrificii, „campanie“ ºi „rãzboi“.

Soarta operei lãsate neîncheiatã prea de timpuriu confirmã, de
fapt, aceste întristãtoare concluzii ºi de-aceea socotesc cã, spre a o face
ºi mai cunoscutã decât este, „datoria“ se impune ºi trebuie sã acþioneze
fãrã a ezita. Cãci, astãzi, mai mult decât ieri ºi mai puþin decât mâine,
„uzurparea“ o înconjoarã ºi mult din ceea ce a fãcut s-a uitat ori s-a
încuviinþat tacit cã ar fi aparþinut altora, care nici mãcar nu ar fi putut
sã o realizeze ºi nici mãcar nu ar fi avut puterea ori ºtiinþa de a o face.
Rãul ia, de altminteri, înfãþiºãri ºocante ºi sfidãtoare. Citesc, în zilele
acestea, o compilaþie de „literaturã daco-romanã“ ce întrebuinþeazã nu
doar materia dezgropatã ºi vãzutã sistematic de Nestor Vornicescu ºi
încheierile lui strãlucite ci ºi documentaþia tradusã prin râvna admira-
bilului cãrturar ºi cu cheltuiala buzunarului sãu ºi sunt înmãrmurit
constatând cã nu i se face pomenire decât în câteva note rãzleþe ºi
într-o bibliografie cu zeci de nume ce nu prezintã decât însemnãtatea
cã au contribuit ºtiinþificeºte cu soluþii ºi descoperiri mãrunte. Aceas-
ta este „uzurparea“ înveºtmântatã în vanitate sfidãtoare ºi în uitare voitã
ºi chiar în „damnatio memoriae“.

O constat ºi sunt deznãdãjduit. Cãci, de fapt, aceasta mi se dato-
reazã ºi mie care, prin tãcere ºi întârziere în afirmarea valorilor neclin-
tite ºi evidente, am îngãduit ºi am lãsat „rãul“ sã acþioneze ignorând cã
în orice clipã de amânare stã complicitatea cu întunericul ce ne atacã
perpetuu ºi în asalt. Abia acum, înþelegând cã în „rãzboiul nostru de
sute de ani“ nu existã dezertare pentru cei ce au hotãrât sã nu cedeze,
am adunat câteva din însemnãrile întocmite ºi publicate cu douã decenii
în urmã ºi le-am fãcut sã afirme stãruinþa lucrãrii marelui Înaintemergã-
tor. Acestea s-au strâns de la sine ºi s-au aºezat cuminþi, devenind „carte“
în chiar ziua numelui de mirean a celui care este ºtiut — ºi va rãmâne
neuitat — drept „Nestor“, numele lui îngeresc.

6 decembrie 2005, Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
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O IDEE LITERARÃ „ERETICÃ“

Ideea epocii strãromâne este, în istoria literaturii române, una
dintre realitãþile „pierdute pe drum“ ºi jugulate de „stereotipul occi-
dental“ ce s-a oficializat la noi ºi creeazã, prin efect nociv, mulþimea
de imagini negative constând în „întârziere“, sincronizare „grea“ ºi
lipsã de originalitate. Dar, oricât ar fi acestea de stãruitor evocate,
existã o tradiþie de „istoriografie literarã paralelã“ ce va trebui
re-descoperitã ºi valorificatã. Întâi de toate ar trebui fãcute evocãrile
ºi re-editãrile, care, atunci când apar, surprind prin concluzii ce s-au
uitat ori sunt adeseori ascunse ºi dispreþuite. Prin 1982, la reedi-
tarea „Conspectului“ lui Vasile Gr. Pop, ce se tipãrise iniþial în 1873,
s-a observat cã „ipoteza strãromânã“ apãrea vizibil ºi preocupa ºtiinþi-
ficeºte ca ºi, de altminteri, ºi pe M. Kogãlniceanu înaintea lui ºi
pe câþiva dintre exponenþii „ªcolii Ardelene“. Noutatea avea, deci,
o „preistorie“ ce se va lãmuri ºi mai bine atunci când se va studia
evoluþia acestei idei în istoriografia româneascã literarã, aducând
la luminã o materie pasionantã ce va trebui clarificatã într-o zi. Abia
G. Cãlinescu, în 1941, în „Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent“, presimþea aceastã necesitate (când era de pãrere
cã fineþea întâilor producþii literare presupunea o îndelungatã
exercitare la români) dar rãmânea la acest rezultat concludent care
însã nu explicã genetic nimic. Când istoria literarã ajunse la valori-
ficãri intuitive ori cu program în direcþia înãlþãrii unei dezvoltãri speci-
fice în abstract, se simþi cã lipsea un element de etimologie ºi
acesta trebui sã fie redescoperit oricât ar fi fost de puternic „canonul
strãin“. Dar alþii nu au aceste prejudecãþi iar „strãvechimea“ nu le
apare drept timpurie ºi nu-i tratatã în acest mod viciat. Bulgarii,
ca sã exemplific, aºeazã „zorii“ literaturii lor prin secolul al IX-lea,
odatã cu Chiril ºi Metodiu, ºi sunt la ei studioºi (de obicei „traco-
logi“) care o încep ºi mai de demult. Sârbii, cu dovezile iniþiale deduse
din secolul al XII-lea, par a fi mai „întârziaþi“, însã au ºi ei, faþã de
schemele noastre curente, o preponderenþã de câteva secole. Aceº-
tia fixeazã la obârºii o literaturã de esenþã „patristicã“ ce apãruse,
însã, la strãromâni anterior ºi impresionant prin numãr ºi consis-
tenþã. La noi, ideea de „începuturi strãromâne“ începu a se valori-
fica abia recent, deºi sistematic, odatã cu admirabila cercetare
de aspect benedictin a lui Ioan G. Coman (din 1979), care, de fapt,
nu era decât o înnodare de fire istoriografice rãtãcite anterior. Con-
tribuþia lui asupra „scriitorilor din epoca strãromânã“ (Bucureºti,
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1979) este capitalã prin metodã ºi implicaþii cãci începea de la geþi
ºi, fãcând dovada unui fond autohton, explicã întrucât materia „patris-
ticã“ se adãugase aici într-un chip potrivit. Aceasta ar fi o materie
endogenã, faþã de care, atunci când a apãrut, „Bizanþul“ nu avea
a respinge mai nimic, rezumându-se doar sã se dezvolte aici într-
o sintezã organicã ºi localã. Apoi, mediul, determinat de „continu-
itatea istoricã a elementului autohton din Sciþia Minor“, ºi de legã-
turi întinse de la Bizanþ pânã în Cappadocia, apoi pânã la Roma,
de fapt un spaþiu de fundamente solide ºi în corespunderi cu o anu-
mitã universalitate, fãcând din Sciþia Minor o regiune contempo-
ranã spiritualiceºte cu Europa, o ilustrare a ei ºi oglindirea „întreg-
ului“ în „partea“ aparent perifericã.

În sfârºit, autorii, asupra cãrora Ioan G. Coman face descrieri
amãnunþite pe care, prin dimensiuni de micã monografie „de autor“,
nu le-a întrecut nimeni pânã acum. Ei sunt Niceta de Remesiana,
Laurenþiu de Novae, Teotim de Tomis, Ioan Cassian, „Dionisie cel
Mic“, scriitori de limbã latinã ce sunt de gãsit mai cu seamã în
„Patrologia Latinã“, a lui Migne. La ei impune un uimitor spirit de
continuitate: mulþi se dedicã, prin instrucþie, câte unei contribuþii
doctrinare ºi capãtã notorietate în Bizanþ ºi la Roma; sunt autoh-
toni ºi deopotrivã europeni, contribuie în felul lor la clarificãri în dome-
niul patristic. Imaginea de ansamblu este tulburãtoare ºi noþiunea
de „romanitate orientalã“ capãtã astfel o semnificaþie, cu un pro-
cent ºi mai întãrit de specific ce îndrumã efectele ºi le defineºte.

UN „BIZANÞ ÎNAINTE DE BIZANÞ“

Prea puþin cunoscutã în cercuri largi, aºadar, „strãromâni-
tatea“ pãtrunde însã astãzi treptat ºi se impune ºi va sfârºi probabil
prin a se confirma oficios chiar dacã istoriografia convenþionalã nu
o îmbrãþiºeazã si o dispreþuieºte într-un mod sfidãtor ºi petulant.
Dar, în aceastã direcþie, apar cercetãri ºi chiar ºi sinteze ce aratã
biruinþa prin monumentalitate ºi demonstraþie imbatabilã dacã nu
chiar printr-o perspectivã nouã ºi prin acþiune de campanie. Dar
cea mai însemnatã, de fapt, este aceea a lui Nestor Vornicescu,
intitulatã „Primele scrieri patristice în literatura noastrã“ (1984),
o contribuþie masivã, de peste cinci sute de pagini, ce vizioneazã
de sus dar ºi la detaliu nu doar autori ºi opere ci ºi înrâuriri, con-
texte ºi dezvoltãri ce se urmãresc pe spaþii întinse ºi pe intervale
lungi. Principiul este, deopotrivã sincronic ºi istoric cãci savantul
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stabileºte pretutindeni liniile de contemporaneitate, familia de
doctrinã ºi semnaleazã, unde este trebuitor, caracterul de priori-
tate ºi urmãrile ce se evidenþiazã în imediat ºi prin efecte. Dar, de
bunã seamã, ºi amprenta, ce se defineºte prin contribuþie în timp
la o culturã care, fundamentatã în doctrinã atunci, persistã ºi se
dezvoltã în nu doar un mileniu ºi jumãtate, pânã la Costin ºi Cantemir
ci ºi mai aproape de noi ºi chiar pânã în stricta contemporane-
itate. De fapt, ideea iniþialã se adapteazã ºi, chiar dacã nu în totul
nouã, nu-i însã o catagrafie de date ci se întãreºte prin sistemati-
zare ºi „proiect inedit“. Meritul ei cel mai evident consistã în reve-
larea unor ºcoli literare proto-române, exprimate dupã retragerea
aºa-zisã „aurelianã“ din Dacia romanizatã, la anul 271, poate 273.
Aici, în loc a se afla, cãtre secolul al IV-lea, pustietate ºi barbarie,
cum s-a spus — în chip frivol ºi în atâtea rânduri fãrã însã a se
putea dovedi — apar întâii scriitori în teritoriile daco-romane, poate
chiar recucerite de Dacia Liberã, de est, unde începuse sã crista-
lizeze genul de spiritualitate ce defineºte conformaþia româneascã
de pânã azi. Prezenþa lor se documenteazã pe un spaþiu impre-
sionant prin vastitate, ce s-ar putea denumi, la drept vorbind, „spa-
þiul burebistan“. ªi numãrul impune, ca ºi „concentrarea în teri-
toriul generic“. Cei dintâi aparþin unui centru spiritual situat în Tomis
(veche colonie greceascã la Marea Neagrã) ºi sunt, în ordinea
cronologiei, Bretanion, autor al unor epistole cãtre Vasile cel Mare
din Cezareea Cappadociei, Teotim I, ce compune, pe la anul 400,
„dialoguri“ în manierã anticã greceascã, Ioan de Tomis, un polemist
care, pe la 450 e.n., se încearcã în chestiuni de doctrinã spiritua-
lã rãsãriteanã, Teotim II (cãtre 458, un alt doctrinar) ºi Valentinian
(cunoscut ca autoritate intelectualã pe la 549). Aceºti membri ai
„ºcolii de la Tomis“ sunt alãturaþi, de obicei, altor scriitori originari
de la Dunãrea de Jos, daci ºi ei, adicã Niceta de Remesiana (cunos-
cut dupã 370 ºi pânã pe la 400, autorul celebrului imn „Te Deum
Iaudamus“) ºi Laurentius de Novae (discipolul lui Niceta, cunoscut
dupã anul 400) ce formeazã un al doilea nucleu, de fapt o adevã-
ratã „ºcoalã sud-dunãreanã“, unde Ioan G. Coman introdusese
ºi pe Auxentius de Durostorum ºi Palladiu de Ratiaria, cu obârºia
în regiuni apropiate de Dunãre ºi de asemenea aborigeni. În sfârºit,
aici trebuie introduºi ºi „europenii“, doctrinari cunoscuþi ºi în Occi-
dentul acelei vremi: Ioan Cassian, iniþiator al teoriei ºi, prin înrâurire
asupra lui Benedict de Nursia, chiar ºi al aºezãmintelor monacale
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occidentale, Dionisyus Exiguus, creatorul cronologiei curente denumitã
îndeobºte a „erei noastre“, ºi doi dintre aºa-ziºii „cãlugãri sciþi“ (activi
cãtre 520), adicã Ioan Maxentius ºi Leontius de Bizanþ, originari
din Sciþia Minor, de fapt, Dobrogea daco-romanã. Opera celor mai
mulþi este întinsã, aºa cum au demonstrat prin analizã atât Nestor
Vornicescu cât ºi Ioan G. Coman; mai mult chiar, aceºtia sunt
autoritãþi în literatura rãsãriteanã pentru moment ºi îi stimuleazã
Finanþarea. La drept vorbind, configuraþia literaturii bizantine, ce
se va edifica — în datele ei spirituale — dupã epoca lor, nu-i strãinã
de aceastã creaþie ºi de-aceea nu-i greºit a spune cã ei reprezintã
un „Bizanþ înainte de Bizanþ“. De altfel, aceste ºcoli ºi grupãri lite-
rare având notorietate, scriitorii proto-români (o demonstreazã
Nestor Vornicescu) sint niºte „stâlpi“ europeni ºi nu doar în sen-
sul „Europei bizantine“ — superioarã, de fapt, „Europei barbare“ ce
a generat apoi ceea ce se cheamã „Occident“ — cãci ei sunt evo-
caþi, citaþi, elogiaþi prin câteva exemple ce ar merita evocate. Despre
Niceta de Remesiana, de pildã, occidentalul Paulin de Nola a scris
poeme encomiastice; pe Laurentius de Novae îl apreciazã superla-
tiv Sigebert de Gembloux, autorul unei istorii literare, una dintre
cele dintâi (o raritate!) ce descrie medievalitatea în chiar miezul
Evului Mediu occidental; Ioan Maxentius este adevãratul autor al
unor canoane „Araussicanae“ care, fiind celebre, i se atribuiserã
greºit lui Augustin; Valentinian era, considerat de Papa Vigilius (la
549), ca un savant prestigios ºi primeºte laude bine-meritate; pe
Teotim II îl consultã, pe teme de doctrinã, împãratul bizantin Leon;
cuvântul lui Teotim I atârna greu în lumea Bizanþului, la anul 400; însem-
nãtatea lui Ioan Cassian pentru organizarea canonicã occidentalã
este istoricã (el a scris „De institutis Coenobiorum“, regulamentul
acelor aºezãminte); Dionisyus Exiguus, elogiat de Cassiodor în chip
superlativ, este autorul unor calcule de comput istoric de impor-
tanþã capitalã ce „funcþioneazã“ ºi azi. Dar sunt aceºtia doar niºte
europeni fãrã ecou local, celebri într-o vreme a culturilor univer-
saliste fãrã frontiere? Oricât ar fi de ºocant, cãci nu se cunoaºte
decât prea puþin, rãsunetul operei lor a pãtruns ºi în literatura
românã de mai târziu, ce s-a dezvoltat, din Evul Mediu pânã în epoca
modernã, în cadrele fixate la origini. Tema va trebui cercetatã deºi
Nestor Vornicescu o fundamenteazã corespunzãtor acum. Cãci ecoul
nu-i doar indirect, adicã, de fapt prin fondul patristic unde intrã
concluziile lor; ei sunt cunoscuþi pe cale nemijlocitã ºi identificaþi
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ca predecesori ºi nu-i de mirare cã pe „Casian Rîmleanul“ îl aflãm
citat adeseori în manuscrise diferite ce ajung chiar ºi în veacul XVIII
iar „Te Deum“ (creaþia lui Niceta de Remesiana) se cântã frecvent.
În sfârºit, o altã prioritate ºi un accent ce trebuie pus, fiindcã aceºti
autori deþin, faþã de primele manifestãri literare ale bulgarilor (sec.
IX), sârbilor (sec. XIII) ºi ruºilor, o întâietate indiscutabilã. „Întîrzie-
rea“, ca idee ce defavorizeazã, cade astfel ºi putem zice, de fapt cã,
la comparaþia operei lor cu cele contemporane, rezultã dimpotrivã,
cã literatura românã, este, prin proto-români, sincronizatã spiri-
tual cu Europa încã din acea clipã originarã ºi, mai mult chiar, con-
tribuie cu o soluþie de „europenitate danubianã“ ce va trebui
redescoperitã ºi ea ºi afirmatã mai stãruitor decât s-a fãcut.

Dezvoltãrile sunt de fapt impresionante în aceastã „campanie
strãromânã“ unde contribuþiile lui Nestor Vornicescu se desfãºoarã
pe o pânzã a vremii mult mai întinsã decât aceea a obârºiilor; trei
sferturi din aceastã sintezã nu sunt dedicate „începuturilor“ ci evolu-
þiilor cãci ecourile „strãromâne“ sunt uimitor de prelungi ºi persis-
tente, fiind identificate pânã azi, în felurite înfãþiºãri. Aceasta e,
dacã nu coloana vertebralã a literaturii române, în orice caz un
factor structural hotãrâtor ºi stabil ce s-a conservat, pe latura mo-
ralã, creând un fond intelectual ºi o notã „ecologicã“ proprie litera-
turii de la noi, care diferenþiazã necontestabil. Nestor Vornicescu
observã, de altfel, cã epoca „a format o ºcoalã universalã în care
s-a urmãrit formarea unui om moral integru /.../ un om care sã
aspire cãtre desãvârºire“ (pg. 147). Ideea de „universalitate“ indi-
catã aici ar aparea unora cã nu-i demonstrabilã însã adevãrul nu
este acesta cãci prin aceste continui contribuþii de esenþã eticã
literatura românã a fost nu doar de la începuturi „sincronizatã“,
cum se zice, cu Europa, însã a mers întotdeauna în marile miºcãri
de idei ºi uneori cu un pas înaintea lor. Evul Mediu occidental —
care existã schiþat în secolele V-VI ºi la Dunãrea de Jos — a fost
creat în urmarea unor texte devenite canonice ce s-au „universa-
lizat“ în Bizanþ; ºcoala carolingianã se întemeia pe ele ºi mai apoi
Scotus Erigena nu le lãsa deoparte. Întreaga literaturã medievalã
se sprijinã în Occident pe acest fond, ºi criteriul valorizãrii e pen-
tru toþi erudiþia în materie. Suntem, poate, în secolul IV la Dunãrea
de Jos, într-un Bizanþ înainte de Bizanþ ºi nu-i de mirare cã, mai
apoi, ori de câte ori se iviserã în Apus inovaþiile „centrifuge“, doc-
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trina oficialã se întorcea la sursele ireductibile „rãsãritene“ care,
însã, la români erau imutabile, active si neîntrerupte, deci „locale“.

Impunãtoare este în aceastã contribuþie demonstraþia spi-
ritului de continuitate, care a ºi cãlãuzit literatura româneascã ºi
i-a dat coeziunea ce pãrea cã se iveºte pe goluri deºi avea o tradiþie
însuºitã pe o cale aproape secretã. De la strãromâni (Ioan Cassian,
Dionisie Exiguus, Niceta de Remesiana, Laurentius de Novae etc.)
ºi pânã la Nicodim de Tismana, Filotei, Ioan Honterus, Mitropoli-
tul Dosoftei etc., bibliografia contribuþiilor spirituale nu se modificã
ºi putem încheia fãrã a greºi cã epoca începuturilor e prezentã
într-un strat inalterabil ce „genereazã“ periodic soluþii ºi îndreptãri.
Chiar ºi tipologiile literare româneºti par a fi exprimate, în bunã
mãsurã, încã de la momentul originilor cãci aceºti autori sunt, ca
ºi descendenþii, polemiºti, doctrinari, autori de exegeze, de poezie
devoþionistã, de omileticã, fac „îndrumare“ ºi „misiune“. Dacã
Dionisie Exiguus este un enciclopedist, cum observã, cu dreptate,
Nestor Vornicescu, acest prototip va fi dezvoltat de Cantemir,
Heliade Rãdulescu, Bãlcescu ºi Asachi, Haºdeu, Eminescu, Iorga
ºi Blaga desfãºurând, prin aceºtia, „obligaþia arderii etapelor“ ºi a
„recuperãrilor de campanie“. Polemist doctrinar este ºi Ioan al
Tomisului dar mai apoi ºi Varlaam Moþoc iar dupã el cronicarii,
Stolnicul Cantacuzino ºi Cantemir, înainte de ªcoala Ardeleanã ºi
„argumentaþionismul“ ei. Impresionanta rãspândire în timp pornea
fãrã de îndoialã de la o aºezare în spaþiu întinsã ºi coerentã. În
aceastã materie prejudecãþile existã deºi evidenþa le va împrãºtia
destul de curând. Fapt este cã, fãrã a se documenta altfel decât
prin rezultate, sunt de presupus concentrãri „cãrturãreºti“ ºi prin
jurul Buzãului de azi, unde poate cã viaþa eremiþilor presupunea ºi
îndemnãri culturale care au fãcut posibilã scrierea primarã a
„Passiunii“ despre Sava de la Buzãu. Prea puþin cunoscute sunt, deo-
camdatã, ºi comunitãþile de la Niculiþel, de la Romula ºi din Banatul
de mai târziu, ca ºi acelea de la Durostorum ºi din Romania sudicã,
despre care Nestor Vornicescu face menþiuni utile fãrã a dezvol-
ta. Însã autorul nu s-a oprit aci, fãcând ºi alte investigaþii, ca sã
ajungã recent (1986) la concluzia cã înainte de secolul al IV-lea
putem sã numãrãm, în literatura strãromânã, ºi o epocã de „passio-
nes“, însemnând compoziþii hagiografice, de „acte martirice“ pe care
o ºi documenteazã cu începere de la 303, de fapt un impresio-
nant epos eroic cu efecte încã nebãnuite, poate chiar ºi în folclor.
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UN „IORGA STRÃROMÂN“

O adãogire asupra culturii strãromâne s-a fãcut cu ocazia
unei cercetãri, din 1986, de fapt un opuscul (cu text sumar ºi ana-
lizã desfãºuratã) intitulat „Aethicus Histricus, autorul unei Cosmo-
grafii ºi al unui alfabet“, ce se dedicã operei „unui filosof strãromân
de la Histria dobrogeanã“ (Craiova, 1986). Este, precum o demon-
streazã în mod strãlucit autorul acestei cercetãri stranii, un daco-
roman de la Pontul Euxin, trãitor în secolele IV-V e.n. adicã înainte
ºi dupã anul 400, într-un mediu de „culturã romanicã post-provin-
cialã“, a cãrui putere de a crea original se dovedeºte a fi impre-
sionantã. La drept vorbind, acest Aethicus Histricus (Aethicus
Hister, însemnând „Eticul de la Histria“) nu era cu totul necunos-
cut la noi cãci întâile menþiuni ce se fãcuserã (urmând un „mémoire“
al francezului D’Avezac, de pe la 1852) îi aparþinuserã lui Nicolae
Densuºianu în „Dacia preistoricã“. ªi aceasta, bineînþeles, este una
din temele abandonate ori suspendate, ori de-a dreptul luatã în uºor
ºi proiectatã în derizoriu cãci atitudinea lipsitã de gravitate impune
în aceastã þarã ce încã nu se orienteazã în istorie. Când se adaugã
imaginea detestabilã ce s-a fãurit, cu iscusinþã, pe seama lui Nicolae
Densuºianu (un „extravagant tracoman“, „incapabil de echilibru ºtiinþi-
fic“, „amator turbulent“ etc.) înþelegem cã orice încheiere ce provine
de la el se priveºte bãnuitor ºi se trateazã cu prejudecãþi. Astfel
încât, în aceste date, un studiu mai amãnunþit nu se arãtase a fi
posibil ºi de n-ar fi fost osârdia lui Nestor Vornicescu (ce îºi propu-
ne, astfel, revelarea integralã a epocii literare strãromâne) ar fi
de imaginat cã ºi de aci înainte aceastã operã insolitã ar fi rãmas
ignoratã. Aºa cum se prezintã însã acum, e fapt sigur cã, odatã
cu Aethicus Histricus, apare în literatura românã (în chiar epoca
post-aurelianã) un spirit cu adevãrat enciclopedic ºi european, aºa
cum vor fi, mai apoi, Nicolae Milescu Spãtarul, Miron Costin, Dimitrie
Cantemir, Haºdeu, Iorga ºi cum, în strictã contemporaneitate ar
trebui socotiþi ºi Ioan Cassian ºi Dionysius Exiguus (strãromâni ºi
ei, afirmaþi hotãrâtor în cultura latinã occidentalã). Însã Aethicus
Histricus este, spre deosebire de contemporanii „sciþi“, un scriitor
„pãgîn“, nutrit dintr-un sincretism propriu antichitãþii târzii, necu-
noscãtor ori poate chiar ºi ostil noilor doctrine, ceea ce îi dã sin-
gularitate ºi o prezenþã inexplicabilã, de vreme ce ºi moesianul
Jordanes (autorul unei „Getica“) aderase la „noua gândire“, ºi se
exprima în gustul Bizanþului timpuriu, ca un creºtin „universalist“.
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Aºadar, aceasta e întâia notã ce tulburã, dedusã din cercetarea
operei ºi biografiei. 

Dar avem, în acest Aethicus Histricus, un gânditor ce ilus-
treazã spaþiul getic romanizat, un autohton pãstrãtor de caracte-
ristici ale substratului, impregnate cu note diverse, provenite din
ceea ce s-a socotit a fi „romanizare“? Rãspunsul e formulat hotãrât
ºi clar de cãtre exeget, ce precizeazã cã „pe teritoriul României
de astãzi existã numeroase mãrturii din primele secole, atât despre
existenþa ºi continuitatea strãbunilor noºtri daco-romani, cât ºi
despre cultura ºi civilizaþia lor“. Era un get savant, scoborât din munþii
unde s-ar fi adãpostit iniþiaþii? Un grec „de familie“ din Pontul Stîng?
Un geto-latin genial constituind un fenomen al naturii intelectuale,
în felul lui Roger Bacon, doctorul miraculos? În orice caz, recon-
stituirea biografiei se poate face în baza datelor oferite de „Cos-
mografie“, dacã aceasta este document iar nu „literaturã“. Astfel,
Aethicus e originar din Histria („Ille Histria se exortum“) ºi, deci,
din Scythia Minor („Nationae Scythica“), având „viþã nobilã“; a învãþat
probabil în oraºul natal, dovedind, apoi iniþiere înaltã în latinã ºi
greacã. „Cosmografia“ însãºi e compusã, de altfel, într-o latinã de
erudit ce impresioneazã prin limpiditate ºi o þinutã clasicã, lustruitã
prin formule ce s-au universalizat. Un gen de curiozitate intelec-
tualã ce se amestecã ºi cu neliniºte de om din marginea mãrii
pecetluieºte o viaþã aventuroasã ºi într-un anumit fel „modernã“.
Aethicus, susþine Nestor Vornicescu, a cãlãtorit imens, înconjurînd
Mediterana ºi înaintînd cãtre nord, în Baltica ºi Scandinavia, apoi
în Orient, în Armenia, cãtre Siberia, în Mongolia, India, pe Gange,
(unde navigase cu o navã proprie), în Ceylon, în Babilonia, Arabia
ºi Egipt; e un tip de anxietate geograficã asemãnãtoare cu a lui
Milescu Spãtarul, în secolul XVII. Cu siguranþã aceste cãlãtorii au
trecut în „Cosmografia“ lui, ce trebuie consideratã nu doar operã
de erudiþie (cãci se valorificã ºi se întrebuinþeazã scrieri geografice
vechi, de la Herodot ºi Strabon pânã la Diodor), cât ºi, precizeazã
exegetul, „un jurnal de cãlãtorie“. Dar, în chip neobiºnuit astãzi dar
tipic „anticului“ preocupat de „altceva“ mai mult decât de lumea
familiarã ºi prea bine cunoscutã, ochiul lui priveºte mai cu seamã
cãtre spaþiile geografice neeuropene, culturile exotice, cãtre ex-or-
bitant. Ideea însãºi de a viziona locuri „de la marginea lumii“ impre-
sioneazã ºi uimeºte. Omul însuºi era un intelect fantast, gândind
la un pod peste Hellespont ºi consemnând o seamã de speculaþii
filosofice prin intermediul unui alfabet propriu, enigmatic, ce ar fi
putut pãstra, poate, urme de scriere sacrã anterioarã, necunos-
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cutã azi. Ceva din esoterismul iniþiaþilor geþi (evocaþi ºi de Jordanes
în „Getica“) pare cã a trecut în aceastã „Cosmografie“ ce se alã-
turã „Cãlãtoriei în China“ a lui Milescu Spãtarul ºi „Istoriei ierogli-
fice“ cantemireºti din sec. XVIII, avînd, ca ºi acelea, un gust de
enciclopedism baroc ce diferenþiazã un tip de scriitor autohton. Dar
înainte de a avea valoare de anticipaþie ºi de sintezã (fiind, însã, o
sintezã ce recapituleazã un „ceva“ ce nu cunoaºtem încã), Aethicus
este ºi un argument de mediu cultural dar la nivelul unei culturi
înalte. „Opera lui Aethicus — subliniazã Nestor Vornicescu — este
expresia apartenenþei culturale ºi lingvistice a locuitorilor acestui
þinut la romanitatea rãsãriteanã. Cultura ºi limba latinã a acestor
locuri a putut îmbrãca forme superioare ºi s-a exprimat în opere
originale, fiind asimilate multe dintre tradiþiile materiale ºi spirituale
geto-dace. Latinitatea ºi unitatea limbii române de astãzi sunt mãr-
turii de mult recunoscute ale originii daco-romane a poporului român,
ale permanenþei ºi etnogenezei sale în limitele teritoriale ale Daciei
lui Burebista“. Cazul este complex ºi cu un grad de stranietate izbitor
fiind încã departe de a se lãmuri pânã când mãcar traducerea „Cos-
mografiei“ nu se va face integral. Prezenþa însãºi în locul ºi la vre-
mea lui are un aer misterios deºi Aethicus se regãseºte în prede-
cesori. El este „cãlãtor“ enciclopedic ºi înþelept, lãsând operã ºi
modele, ca ºi Anacharsis Scitul scoborâtor din Carpaþi în Grecia
veacului VIII î.d.H. dar, deopotrivã, din categoria lui Zalmoxis (cãlã-
torie iniþiaticã în Egipt ºi pe mãri, fondare de confrerie sapienþialã
ce comunicã în mod secret poate chiar ºi cu alfabet sacerdotal),
a cãrui formulã enciclopedicã ar merita examinatã pe larg, vreodatã.
Tipologia se reproduce cu el deºi însãºi aceastã temã este sus-
pendatã ºi parcã interzisã. ªi aceste „teme“, de fapt, sunt la fel
de puþin dezvoltate, abandonându-se ca un vast ºantier pãrãsit.
Uimitor ºi enigmatic, alfabetul lui Aethicus, departe de a fi secret,
ar trebui mãcar sã re-deschidã discuþia privitoare la „scrierile autoh-
tone anterioare anului 1000“ dar ºi aici lipsesc specialiºtii, lipseºte
mediul intelectual propice ºi, bineînþeles, lipseºte pasiunea. În sfârºit,
„circulaþia“ ºi, deci, înrâurirea. Opera, neºtiindu-i-se dimensiunile
complete ºi poate întinderea chiar, ajunse pânã la noi prin câteva
rânduri de abrevieri ce se fãcurã în mânãstiri occidentale ºi circulã
peste secoli prin manuscrise, atribuindu-se poate, câteodatã, cui
nici nu merita. Câtã iradiaþie avu, unde ºi în ce medii, este astãzi
cu neputinþã de a se ºti cu certitudine dacã nu se va cerceta sis-
tematic ºi aceastã temã abandonata din ignoranþã ori prejudecãþi.
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ALFABETUL „AETHICUS“

Posibilã prin procese îndeajuns de complexe, între care stãru-
inþa dacilor liberi în teritoriul extra-provincial este cel mai de seamã,
conservarea unei culturi dacice, poate chiar în forme scrise, chiar
dacã esoterice ºi practicatã în comunitãþi foarte izolate, se pot docu-
menta, în planul ipotezei, ºi prin alfabetul Aethicus, prezentat într-o
eruditã cercetare care va fi urmatã de o alta, îmbogãþitã ºi de aspect
monografic, de Nestor Vornicescu. Conservat în manuscrisele medie-
vale care conþin abrevierea Cosmografiei lui Aethicus Histricus, acel
savant pãgân din Histria ponticã, din jurul anului IV 400 e.n.) acest
alfabet conþine 23 de litere, însoþite, dupã deziderate care aparþin
epocilor strãvechi de culturã, de câte o denumire care particula-
rizeazã ºi, deopotrivã, indicã, prin iniþialã, litera exemplificatã de
fiecare semn. Alfabetul, susþine Nestor Vornicescu, ar apãrea în
cîteva locuri ale „Cosmografiei“, unde s-au consemnat detalii enigma-
tice, slujind drept element secret ºi ar fi, poate, deºi neobiºnuit
ca procedurã, un alfabet propriu, o creaþie a lui Aethicus Histricus,
ceea ce, însã nu este plauzibil. Denumirile literelor, foarte curioase,
se alãturã ºi ele la caracterele grafice de asemenea ciudate ºi cãro-
ra nu li s-a gãsit pânã în acest moment analogii în alfabetele
cunoscute. O anumitã eleganþã, evidentã mai ales în copia de pe
Cosmografie din secolul al VIII-lea, aparþinând lui Hieronim de la
Freising, în Bavaria, impresioneazã în grafia acestor litere „fãrã fami-
lie“, ale cãror denumiri sunt ºi ele la fel de stranii ºi misterioase:
alamon, becach, cathu, delfoy, efothu, fomethu, garfou, hethmu,
iosithu, kaithu, lethfu, malathy, nabaleth, ozechi, cherizech,
pithirin, salathi, intalech, thorhymeas, azathot, reque, irchoni,
zothychin. Cu toate acestea, enigma acestui alfabet poate fi elu-
cidatã prin cercetãri interdisciplinare, ea începând, de altminteri,
sã cedeze treptat. În privinþa aceasta, recursul la elemente de cul-
turã autohtone este posibil, mai cu seamã cã indicii existã iar îndrep-
tãþirea metodologicã existã ºi se recomandã. Asupra lui Aethicus
Histricus, copistul ºi abreviatorul din secolul al VII-lea dã câteva infor-
maþii esenþiale: aceasta ar fi fost „natione schytica“ ºi de „nobile
prosopia parentii“ (de naþiune sciticã ºi de origine nobilã). Etnonimul
de „scit“ este frecvent în geografia convenþionalã de Ev Mediu ºi
desemneazã adeseori pe locuitorii provinciei romane Scythia Minor,
unde se gãseºte, de altminteri, ºi Histria ºi aratã, fãrã nici o îndoialã,
pe autohtonii getici cãci sciþii dispãruserã de altfel din istorie în se-
cole anterioare. Cât priveºte „obârºiile nobile“, acestea ar putea
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sã prezinte însemnãtate pentru a desemna nu doar originea autoh-
tonã ci ºi cunoaºterea unor tradiþii locale de culturã, conservate
în medii aristocratice (urmând ideea lui Herodot despre „zalmoxism“).
Existã însã ºi alte argumente, unele din ele de naturã lingvisticã.
Cu câteva luni înainte de dispariþie, reputatul specialist în limbi antice
Constantin Daniel mi-a semnalat, oral, existenþa între denumirile
literelor alfabetului lui Aethicus existenþa a douã doi termeni tra-
cici: beacach ºi zotychin însã admirabilul savant nu a mai avut timp
sã încerce, aºa cum îºi propusese, a dezlega enigma acestui alfa-
bet. Intuiþia lui a fost, însã, ºi aici desãvârºitã. Într-adevãr, becach
este termenul tracic, frigian, bekos, menþionat de Herodot (Istorii,
II, 2) cu înþelesul de pâine. Zotzachin este un termen tracic, stãruitor
pânã târziu în antroponimia danubianã ºi carpaticã. Îl gãsim mai
cu seamã în Scytia Minor (Dobrogea de azi), menþionat pentru seco-
lul al IV-lea în martirologul ieronimian (cf. Ene Braniºte, în „De la
Dunãre la Mare“, 1979, pg.45) ºi documentat pentru epoca lui
Diocleþian ºi Galeriu ori pentru domnia romanã a lui Liciniu (începutul
sec. al XIV-lea); apare, de asemenea, în calitate de etnic bessic în
secolul al VI-lea tot în Sciþia Micã. Un Zotika , cu nume întreg
Theodosie Zotika, figureazã între compozitorii autohtonii ai manu-
scriselor muzicale de la Putna (din sec. al XVI-lea), aºadar mai târziu
cu o mie de ani. În sfârºit, antroponimul Zotincã ori Zotincã existã
ºi astãzi la noi, având precãdere în Banat ºi Moldova, de fapt în
regiuni unde spiritul de conservare a fost foarte activ. Iatã, aºadar,
douã din denumirile literelor enigmaticului alfabet Aethicus înrudite
cu dovezi de limbã tracicã stãruitoare de-a lungul a câteva mii de
ani. Secretul lui rãmâne încã una din temele amânate la noi, unde
„istoria cunoscutã“ este doar un fragment din „istoria integralã“.

1985-1988

„UN ROMÂN DE MARGINE“ ªI
„UN ROMÂN VECHI“

În termenii simplificatori ai „dicþionarului de personalitãþi“,
Nestor Vornicescu (1927-2000) ar apãrea unora drept „o persona-
litate eclesiasticã, socialã ºi culturalã de însemnãtate majorã, autor
al unei opere impresionante prin dimensiune, obiective ºi rezultate“
deºi astfel de formulãri fiind potrivite sunt deopotrivã supãrãtor de
neutre ºi generale. „Efigia“ însãºi pierde prin restrângere ºi prin
absenþa „omului terestru“ care era ºi impunãtor ºi de neuitat. Aces-
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tea îi veneau din origini ºi dintr-o formaþie cãrturãreascã având
aproape un caracter de cerc închis. Prezenþã memorabilã ºi iniþia-
tor de importante campanii doctrinare, Nestor Vornicescu s-a
format în atmosfera intelectualã a mãnãstirilor moldoveneºti de la
jumãtatea secolului XX, unde tradiþia cãrturãreascã avea, încã, un
aspect specific, aproape secret. Originar din Basarabia, fiind, prin
aceasta, un „român de margine“, deci „un român vechi“, el ilus-
treazã în mod strãlucit o linie sub-lunarã, misterioasã, de perma-
nenþã în istoria umbrei, venind, în mod constitutiv, dintr-o români-
tate dramaticã, de „eternã Reconquista“ ce afirmã valori indiscutabile
ºi conservã concluzii a cãror stabilitate înseamnã însuºi modul de
a exista istoriceºte. Ideea însãºi de a revela Tradiþia literaturii de
mãnãstire, dezvoltând-o în lumina literaturii generale este vãditã,
dupã cum izbitoare este ºi voinþa de a recupera straturi ignorate,
uitate ori cãzute în recesiune (dar încã accesibile) ºi a le face sã
iradieze. Un anumit spirit tainic, ce aparþine realitãþilor invelate,
se observã de pretutindeni, din aceastã operã ce se defineºte prin
puterea de a identifica temele necesare. Acestea nu sunt puþine
ºi Nestor Vornicescu va rãmâne în istoria culturii româneºti prin mãcar
douã idei ce a putut sã exprime în mod strãlucit, organizându-le în
formula activã. Ideea proto-românã, ce se cunoºtea, de fapt, în
planul cronologiei (înglobând autorii de limbã latinã, de la Dunãrea
de Jos ºi din spaþiul originar daco-roman, al secolelor IV-VI d.C.)
se re-formuleazã odatã cu el ºi capãtã, prin capacitatea de a-i gãsi
dezvoltãrile ulterioare, forþa de a se impune, în sfârºit. Apoi, tema
Sfinþilor Români, ce exista, ca un fapt de consacrare popularã,
se sistematizeazã ºi devine operã nu doar de Sinaxar autohton ci,
mai mult chiar, de doctrinã spiritualã confirmatã. Este universali-
tatea de esenþã, înþelegând prin aceasta „soluþia ortodoxã tipicã“,
unde local, autohton ºi specific se dovedesc a fi noþiuni tot atât de
ireductibile atunci când universalul se exprimã prin „om“ ºi „loc“. 

Dar, în ultimã analizã, meritul istoric al autorului este, mai
mult decât a formula (cãci, de obicei ceea ce se formuleazã cir-
culã anterior), ci a sistematiza ºi a face organizarea în construcþie
memorabilã ºi, deci, în monument. Ierarh prestigios, a cãrui acþiu-
ne s-a întins pe câteva zeci de ani. Nestor Vornicescu a intrat în
monahism la Mãnãstirea Neamþ, reprezentând, prin aceasta,
spiritul nemþean cãrturãresc, de o impresionantã vechime. Stareþ
al Mãnãstirii „Sfântul Ioan cel Nou“ de la Suceava (1962-1966),
apoi al Mãnãstirii Neamþ (1966-1970), devine episcop (1970) apoi
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Mitropolit al Olteniei (1978), unde pãstoreºte ca un adevãrat voievod
al Valahiei. Doctor în teologie (1983), membru al Academiei Române
(1991), ºi al Academiei de ªtiinþe de la Chiºinãu (1992), delegat
în „Conferinþa creºtinã pentru pace“, a fost, deopotrivã, un istoric
cu operã „mare“, un teolog ºi un irenolog de seamã, care lasã o
urmã de neuitat în cultura româneascã din jurul anului 2000. Opera,
extrem de întinsã ºi de aspect enciclopedic, conþine sute de arti-
cole ºi studii, ediþii ºi numeroase sinteze, între care unele sunt ca-
pitale pentru tema studiatã: Despre viaþa ºi opera Sfântului Vasile
cel Mare, 1979; Descãtuºarea, 1981; Scrieri patristice în Bise-
rica Ortodoxã Românã pânã în sec. XVII. Izvoare, traduceri,
circulaþie. 1983; Primele scrieri patristice în literatura noas-
trã, sec. IV-XVI, 1984; Un filosof strãromân de la Histria dobro-
geanã: Aethicus Histricus, autorul unei Cosmografii ºi al unui
alfabet (sec. IV-V), 1986; „Biruit-au gândul“. Studii de teologie
istoricã româneascã, 1990; Studii de Teologie istoricã, 1998;
Una dintre primele scrieri ale literaturii române strãvechi:
„Pãtimirea Sfinþilor Epictet ºi Astion“ (de la cumpãna seco-
lelor III-IV), 1990; Sfântul Episcop Laurenþiu de la Novae,
sec. V, 2000; Sfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºti,
1987; Sfântul ierarh Petru Movilã, mitropolitul Kievului, al
Galiþiei ºi a toatã Ucraina. Studiu hagiografic, 1999. Monografia
despre Mihai Viteazul, la patru sute de ani de la moartea mare-
lui Voievod, încheie opera tipãritã, ce va trebui extinsã prin ediþiile
de studii încã prea puþin cunoscute, unele inedite. Uimitoare prin
caracterul aproape insuflat, ce ne aratã „necesarul“ ºi „timpul pro-
pice“ întrunite în combinaþia lor secretã, „lucrarea“ istoricã a lui Nestor
Vornicescu, se evocã, adeseori, prin ceea ce se cheamã „proto-
românism“. Acesta nu-i, însã, un obiect de studiu sau o temã de
cãrturar ci o hieroglifã de compoziþie a „omului român“ ce desem-
neazã deopotrivã „pe românul de margine“ ºi pe „românul vechi“.
În aceasta, însãºi ideea de afirmaþie a specificului triumfã iar Tradiþia
se orânduieºte nu în cãrþi doar, sau în acþiune desfãºuratã la lumi-
na zilei, ci în felul unei atitudini de voievod, adicã de „conducãtor
al rãzboiului“ pentru identitate. Când a încheiat splendida lui mono-
grafie despre Mihai Viteazul, vladica Nestor a pus punct ºi ºi-a spus
cã atunci abia dãduse „urma simbolicã“ a vieþii sale. Peste prea
puþine zile, cãzu secerat ca un brad impunãtor, la fel cum, odinioarã,
capul lui Mihai Vodã se rostogolise în þãrânã tãiat de uneltitori.
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