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MODELUL
ªI
MEMORIA
Opera lui Antonie Plãmãdealã (1926-2005), Mitropolit al
Transilvaniei ºi Învãþãtor al românitãþii, rãmâne între cele mai de
seamã ce a putut sã ne dea literatura sub-lunarã a marilor povãþuiri, ce începe demult ºi nu se terminã decât odatã cu cea din
urmã vorba pronunþatã în româneºte. Cãci la el ideea însãºi de a
exista s-a tradus în ireductibila realitate a Tradiþiei, acolo unde
esenþiale sunt Modelul ºi Memoria. Acestea se orânduiesc ºi se combinã strãlucit.
Nicãieri, la noi, nu s-a mai exprimat cu atâta directeþe, în
felul unui program senin ºi în formula unei directive organice necontestabile, acest „tipar modelator“ ce ilustreazã, la drept vorbind,
specificul în componenþa lui metafizica: „Apelul la exemple, la
parabole ºi la apoftegme locale, e menit sã sugereze pe de o parte
vitalitatea spiritualitãþii ortodoxe româneºti, pe de alta sã opereze prin modele. Spiritualitatea ortodoxã este, în general, nu o
tehnicã, nici o filozofie, ci o spiritualitate a modelelor realizate.
Modelele þin aici loc de Regule. Ele sunt tradiþie vie, veche ºi nouã,
adaptatã, contemporaneizatã. Desigur, la noi duhovnicii au fost
astfel de modele, dar nu numai ei, cei mari. Mai mari au fost cei
ce au ºtiut sã se facã mici, prin smerenie, atâþia anonimi care au
lãsat în urma lor doar un nume ºi o singurã faptã, dar faptãmodel“. Acestea nu sunt cuvintele unui prelat ci ale unui Învãþãtor care ar fi putut sã fie un ºaman arhaic, un voievod medieval
sau un filosof de ieri ºi de azi, fiind, în orice caz, o concluzie de
exponent cãci Antonie Plãmãdealã a fost cel mai „bisericesc“ dintre scriitorii români ºi cel mai scriitor dintre oamenii Bisericii. Cu
el, cele douã literaturi ce trãiserã în lumi paralele, desfãcându-se
heterodoxia seculara de misterul religios, se reunesc în sfârºit, într-o
sintezã strãlucitã de unde, mâine, va ieºi, fãrã nici o îndoialã,
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soluþia noastrã universalã ºi profeticã. Cãci, deopotrivã cu Modelul, esenþialã în opera lui Antonie Plãmãdealã rãmâne Memoria.
Rând pe rând, apar în aceste pagini de o uimitoare intuiþie de
solomonar ce gãseºte ca într-o vrajã izvoarele esenþiale, chipuri ºi
semne ce ne aduc peste timp ºi ni se aratã ca fiind noduri în marile nãvoade care fac întregul nostru constitutiv sã existe. Pe mulþi
i-a gãsit prin Tradiþie dar pe ºi mai mulþi îi aflase prin „potrivirea“
magicã, ce nu se va putea explica altfel decât printr-o voinþã ce
depãºeºte înþelegerea comunã. Unii dintre cei extraºi din uitare par
a fi venit cãtre el ca printr-o chemare ritualicã ori ca printr-o invocare de cuvinte ce fac lumea sã capete alte dimensiuni. Astfel se
fãcurã marile cãrþi unde toate acestea se împletesc într-un fel de Predanie care se va organiza episodic, putându-se contempla, în impunãtoarea ei lecþie memorabilã, abia prin alãturarea tuturor pãrþilor
împrãºtiate. „Biserica slujitoare“, „Dascãli de cuget ºi simþire româneascã“, „Spiritualitate ºi istorie“, „Calendar de inimã româneascã“, „Cuvinte la Zile Mari“, „Tradiþie ºi libertate în spiritualitatea ortodoxã“, „Rugul Aprins“ sunt nu doar documente de creaþie ºi de povãþuire ci ºi impresionante cãrþi de îndrumare, a cãror
însemnãtate se va vedea cu timpul ºi va creºte cu cât vremurile vor
fi mai nedesluºite. Prezenþa lui în istoria româneascã se va înþelege, deopotrivã, odatã cu întãrirea Timpului Rãu ºi indistinct, ca un
model ce va deveni necesar cãci i se potriveºte Cãii grele ce o vom
urma. Într-un anume fel, aceasta recapituleazã „modele si exemple“ cu caracter emblematic. El avea intuiþia ºi erudiþia lui Nicolae
Iorga, cel ce deschisese drumul ªcolii istoriografice de la „Annales“,
þinuta seninã ºi profeticã a lui Vasile Pârvan, care a reconstituit „Getica“, uºurinþa de a formula memorabil a lui G. Cãlinescu ºi marele
proiect interminabil al enciclopedistului B.P. Haºdeu. Venise din
Basarabia, adicã dintr-o Românie aproape biblicã, ieºind din acea
istorie paralelã ca un fiu de þãrani, fiindcã, în felul lui, ºi el era un
„crãiºor“, adicã un voievod ocult ºi un îndreptãtor de oameni ºi de
mulþimi pe al cãror cer sufletesc Fapta ce ne lasã va rãmâne cu fixitatea constelaþiilor intangibile.
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„Restituirea arhivelor ignorate“
Cele dintâi pagini din „Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent“ de G. Cãlinescu, ne înfãþiºau, la 1941, o imagine deplorabilã a
studiilor în aceastã materie, la noi, unde absenþa de instrumente ºi de
sinteze îl obliga adeseori pe cercetãtor în a face deopotrivã studiu arhivistic, editare, bibliografie, analizã ºi privire „de sus”. Tabloul înfãþiºat
impresioneazã prin sentimentul de nepãsare metafizicã. Noi, faþã de ceea
ce ar fi trebuit, am strâns puþin ºi rãu ºi chiar ºi ceea ce am strâns am
lãsat, uneori, deoparte fiindcã ar fi prea de tot „localist”, nesemnificativ
ºi vernacular. Convingerea cã suntem „rãmaºi în urmã“ ºi cã mult din
ceea ce am dat nu semnificã decât puþin creeazã neîncredere ºi descurajare ºi, de fapt, lacunã nemeritatã. Acest deficit se explicã, deci, ºi persistã ºi cu greu s-ar închipui cã într-un interval prea scurt, vom putea
avea ceea ce alþii au demult ºi întrebuinþeazã spre a se afirma. ªi, totuºi,
ceva s-a corectat ºi ar fi excesiv a zice cã imaginea prezentatã, în acest
câmp, de G. Cãlinescu rãmâne integral în picioare. Astãzi avem, mai
mult decât ieri, ediþii acceptabile spre a da istoriografiei literare postcãlinesciene alte îndreptãþiri ºi sunt câteodatã extensiuni de materie ce
ne aduc perspective inedite asupra câte unui autor care abia acum este
editat cu ceva mai multã acurateþe decât înainte. În direcþia bibliograficã nu s-ar zice cã acumulãrile sunt spectaculoase cãci absenþele existã
deºi nu par alarmante. Dar acestea sunt, pe scurt, înaintãri ce au putut
sã se cristalizeze într-un mediu unde nu s-a modificat, pânã la urmã, nimic
din ce ne aparþine, poate consubstanþial, ca doctrinã a descurajãrii. Cãci
astfel de obiective aparþin, pretutindeni în lumea civilizatã, nu cetãþenilor ci Statului care, însã, aici, rãmâne nu creator de strategie ºi de protecþie pentru viitor ci agregare indecisã, obiectivistã, ºi chiar un agent
neutru, dezlegat de obligaþia faþã de naþie.
Însã a pune accent doar pe starea ediþiilor ºi pe bibliografie e posibil dar nu ºi satisfãcãtor ºtiinþificeºte de vreme ce înaintarea propriu-zisã
îºi aflã temei mai degrabã în argumentul de ansamblu. Aici intervin, de
obicei la noi, omul eroic ºi construcþia luminatã unde reacþia popularã
aduce întotdeauna rezultatul ce trebuia fiindcã „Neamurile“ presimt de
obicei direcþia pozitivã ºi fac alegerea trebuitoare. Astfel încât, oricâtã
atitudine ancilarã ar fi arãtat stãpânirea, concepþia ne apare, pânã la
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urmã, înnoitã ºi o vizionare a „deschiderilor“ ce se impun treptat impresioneazã prin coherenþã. Câteva puncte de reazem în desfãºurarea
aceasta inevitabilã sunt, însã, demne a fi exemplificate.
Întâi de toate, izbeºte perspectiva. Ea nãzuieºte acum a ne arãta nu
adaptarea la canon ci trãsãturile specifice ºi voinþa de a organiza mai
potrivit înlãnþuiri de cronologie cu originã mai curând autohtonã decât
materia impusã ori dobânditã din exterior. „Modelul de împrumut“ începe, deci, a se estompa ºi a pierde în putere oricât ar fi fost el de obsedant în ideea cã ar fi „european”. Noi suntem europeni dar, înainte de
aceasta, avem o literaturã care ºi-a confirmat evoluþia mai degrabã în
termen propriu fãrã a se întemeia în autarhic ºi a se dezvolta pe „principiul vaselor necomunicante“ cãci ºi în aceastã materie autonomia absolutã e o utopie. Consecinþele acestei lãrgimi de vedere se întrevãd cãci
astãzi ne înþelegem mai bine „nota dominantã“ ºi cronologia rãsãritã prin
diferenþã, fiind fapt necontestabil cã a-i vedea aici originile patristice ºi
a evidenþia evoluþii pânã în secolul al XVIII-lea (într-o „enciclopedie rusticã“ aflatã la adãpost de fanarioþi) nu-i încercare fãrã sens ci o revizuire
ce se sprijinã în organicitatea perenã ºi în continuitate pe dedesuptul
aparentelor rupturi, este a vedea miºcãrile în fundamental ºi nu în incidental. Acestea sunt, prin urmare, chestiuni de constituþie revelatã ºi
cu o însemnãtate în afarã de orice îndoialã, cãci se vor aºeza, cu timpul,
cãpãtând stabilitate, fiind evident cã ºi cele mai îndrãzneþe ipoteze de
azi vor fi, cu probabilitate, „locurile comune“ de mâine când inerþiile
se vor împrãºtia în vânt. Dar, la drept vorbind, „noutatea“ nu-i, pânã la
urmã, decât relativã cãci astfel de reorganizãri pornesc de la o materie
ce, fiind cunoscutã, era minimalizatã fãrã motiv ºi ar fi aventuros a se susþine
cã o altfel de cronologie are drept materie revelaþii de ultimã orã.
Abia rareori apar „documente“ cu aparenþã de inedit. Ele decurg
dintr-o altfel de înþelegere a literaturii, ce se îndepãrteazã de heterodoxismul secular: le aflãm în „însemnãrile de demult“, culese de Ilie Corfus,
în extrasele fãcute de G. Strempel (din „Copiºtii români de pânã la 1800“),
la Florin Dudaº, Ion B. Mureºianu, D. Bãlaºa, Chiril Pistrui (ºi încã la
alþii, câþiva) ºi în tot ceea ce recupereazã „a doua literaturã“ ce persistã
pretutindeni precum marile pânze freatice ºi creeazã inevitabil obligaþia
de a re-compune întregul cu toate pãrþile ce iradiazã.
Cercetãrile de arhivã ºi rezultatele ce se obþin reclamã, deci, formulãri
noi ºi când apare materia ineditã se impune a le da valoare prin inte6

grare ºi potriviri mai bune. Acestea ar fi datoria istoriografului de viziune, care beneficiazã de truda cãrturarilor „de chilie“ rãmaºi adeseori anonimi însã cu contribuþie capitalã, cãci fãrã ei sinteza n-ar fi atât
de repede posibilã. De obicei, astfel de succesiuni de etape sunt inevitabile ºi se explicã prin organul exercitat monocord pe care scotocitorul
de codice vechi îl posedã, fãcându-l inapt de concepþie ori, în cazuri rare,
oferindu-i numai o perspectivã restrânsã. Abia intervenþia ulterioarã ce
„leagã“ surse preluate de ici ºi de colo ar fi soluþia dezirabilã ºi idealul
ar fi a forma specialiºti cu aptitudini multiple ºi de a stimula curiozitatea
arhivisticã în personalitatea „cu doctrinã“ ºi capabilã a formula o concepþie arhitecturatã. Aceasta face transmisiunile îndeobºte dificultoase
(de la bibliograf la erudit) sã se producã prin acceleraþie, oglindindu-se
într-un intelect documentat la sursele originare ºi cãruia procesul de sintezã nu îi pretinde noi disocieri.
Astfel de alcãtuiri fericite apar rar ºi deocamdatã exemplul impunãtor este, la noi, Antonie Plãmãdealã. Când, în 1981, el ne dãdea o culegere de studii înfãþiºând „Dascãli de cuget ºi simþire româneascã“, sentimentul cã apare, astfel ordonatã, o altã imagine a literaturii române din
Evul Mediu ºi pânã în „veacul profetic“ ºi romantic, al începutului de
Reconquista, era izbitor. De aci, re-construcþia se porneºte. „Tradiþie ºi
libertate“ (1983) adauga principiile acestei ordonãri ºi completa fundamentul doctrinar, unde nu doar nãzuinþa de a evolua specific ºi în cadre tradiþionale verificate era evidentã ci ºi creaþia prin canonic, pe unde
se întrevede perfecþionismul moral. Dar spre a se extrage din aceste ipoteze – cuceritoare prin formule eseistice – ideea de literaturã era necesarã o examinare multiplã ºi conjugatã, practicând succesive disociaþii
în domenii care, în epoci vechi, se confundau cu literatura ºi care, azi,
nu se mai înþeleg dacã lipseºte „codul“ cãci modernii vãd în literaturã
stratul „autonom“ iar nu „efectul“ ºi „etiologia”. Dar, în tradiþie, literatura este culturã ºi e, deopotrivã, pedagogie, eticã ºi filosofie ºi se însufleþeºte, în momente de comuniune, prin muzicã, atunci când nu e tradusã – spre a trece de obstacole artificiale ale „limbilor sacre“ – în imagini întinse pe zid, prin zugrãvire. Aceasta este, de fapt, restituirea
conceptului tradiþional de literaturã, unde mulþimea de adaosuri cu aparenþã „neliterarã“ se dovedea a hotãrâ însãºi substanþa actului literar.
Tot ce se urmeazã de aci încolo se îndrumã dupã acest concept „culturalist”. Stãruinþa în aceastã directivã impresioneazã. Când a reconsti7

tuit, din arhivele lui Elie Miron Cristea, imaginea „Românilor din Transilvania sub teroarea dualismului austro-ungar“, Antonie Plãmãdealã s-a
raportat necontenit la condiþia acestei literaturi unde componenta culturalã fuse decisivã prin „lucrarea în mediu neprielnic”. Acest culturalism e prezent, de altminteri, ºi în „Pagini dintr-o arhivã uitatã“ ca ºi în
„Lazãr-Leon Asachi în cultura românã“, unde contribuþia de arhivisticã
pare a fi fundamentalã însã nu-i hotãrâtoare cãci puterea de sintezã
impune aici ca ºi ºtiinþa în a pune totul în serii istorice noi, plauzibile.
Însã, abia „Lazãr-Leon Asachi în cultura românã“ ilustreazã modelul ºi,
contemplând-o fãrã prejudecatã oarecare, o putem socoti cea mai de seamã contribuþie de acest fel în istoriografia româneascã, ridicând procedãrile la altitudinea unei metode. Aceasta este restituirea arhivelor
ignorate, revelând, prin cercetare de document, nu doar creaþii necunoscute ci ºi autori ca ºi necunoscuþi, „uitaþi“ ori adesea chiar „ocultaþi”,
nãscãtorii de operã ce fac, însã, sã se modifice „perspective”, „principii
de alcãtuire“ ºi, pânã la urmã, „hartã”. Consecinþele izbesc iar metoda
provine din trebuinþa de a se obþine rezultatul maxim în timp cât mai
scurt. Speciile se comprimã: acum, istoriograful alcãtuieºte ediþia ºi „monografia“, reconstituind ceea ce se cunoaºte puþin ori parþial; o „viaþã“
întrepãtrunsã cu „opera“ de dimensiuni rotunjite prin efort de restaurator. Imaginea ce rezultã e definitivã; ea recucereºte, cu un gest, o
întreagã istoriografie inexactã ºi aduce deodatã îndreptãrile posibile doar
cu sforþãri succesive ºi laborioase ºi, poate, în intervale lungi. Cãci „a
restitui“ însemneazã, acum, a epuiza arhiva, a edita, a rescrie biografii
ºi a restaura imaginea unei opere, a face, adicã, istoriografie literarã completã, înlocuind decenii de miºcãri naturale ºi lente. Timpul, în trecerea lui anonimã, de izvor, e supus voinþei de a întruchipa o culturã prin
ceea ce are aceasta definitiv, adicã statuar.
*
Activitatea, cu indiscutabile merite în eseul filozofic ºi în istoria culturii, a lui Antonie Plãmãdealã tradusã în contribuþii de o valoare înaltã,
se organizeazã, deci, într-o direcþie ineditã metodologic însã nu mai puþin
valabilã ºi chiar salutarã la noi. „Pagini dintr-o arhivã ineditã“ (1984),
„Lazãr-Leon Asachi în cultura românã“ (1985), „Lupta împotriva deznaþionalizãrii românilor din Transilvania în timpul dualismului austro-ungar“
(1986), „Românii din Transilvania“ (1986), „Contribuþii istorice privind
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perioada 1918-1939“ (1987) sunt deopotrivã cercetãri de istorie politicã
ºi culturalã, biografie, portret caracterologic ºi ediþie de text inedit, alcãtuind o formulã literarã – de o izbitoare noutate mai întâi prin metodã –
ce combinã restituirea de arhive ignorate ºi comentariul istoriografic în
gust eseistic ºi rapsodic, proprie acestui autor cu înzestrare nativã în
speculaþia înaltã de idei.
Cãci, într-un fel, Antonie Plãmãdealã ºi-a creat propria specie,
cãutând sã se exprime cât mai nimerit atât sub raportul sensibilitãþii cât
ºi al conformaþiei intelectuale; acestea, pânã la urmã, sunt ediþii masive
însoþite de studii erudite ºi de nenumãrate note lãmuritoare care cresc
de pretutindeni ca o vegetaþie luxuriantã ce definesc un fel de a fi ºi o
structurã a personalitãþii repede pricepãtoare, impresionantã prin ºtiinþa
de a formula elocvent ºi memorabil. Geniul formulei crescând nu din
calcul ci din instinct (cãci Antonie Plãmãdealã are, ca ºi Petre Pandrea,
pasiunea ideilor trãite) indicã o consumpþiune extraordinarã ºi, deopotrivã,
o educaþie a sensibilitãþii, ceea ce rezultã de aici fiind adevãrate elaboraþii ce impun prin rigoare ºi printr-un spirit de geometrie ºi abia mai
apoi prin stilul strãlucit. În fond, opera ce rezultã este o continuã supunere a vocaþiei eseistice la necesitatea, înþeleasã ºi ea, a datoriei ºi capãtã
o pronunþatã coloraturã eticã, de altminteri explicabilã prin formaþie ºi
prin þinuta tipicã, de intelectual român excepþional, unde criteriul moral
este hotãrâtor. Moldav prin sensibilitate, Antonie Plãmãdealã este transilvan din simþul datoriei.
Asfel încât genul inedit al „paginilor dintr-o arhivã ignoratã“ nu-i doar
un ideal eseistic, capabil sã traducã într-o specie „de frontierã“ o individualitate neîncãpãtoare în canoanele strâmte, ci ºi un obiectiv etic
ºi o concluzie de intelectual cu program. Cãci, din acest unghi peren,
esenþial este, dar, a restitui unei culturi totalitatea documentelor posibile care abia acelea pot sã aducã reconstrucþii istoriografice fidele ºi o
imagine a istoriei adevãrate.
În fond, câteva dintre aceste studii adãugate ediþiilor ce le însoþesc
practicã un fel insolit de imagologie, ori, mai bine zis, pregãtesc o viziune imagologicã virtualã, mai accentuatã în admirabila cercetare „Romanitate, unitate, continuitate“ (Sibiu, 1988). Aici, Antonie Plãmãdealã valorificã ºi totodatã editeazã o prea puþin cunoscutã „descriere a Daciei”,
aparþinând istoricului sas Johann Tröster: „Das Alt-und Neu-Teutsche
Dacia“, cu o întâie ediþie apãrutã în 1666, la Nürnberg. Paºii nu calcã
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aici prin teritoriu nedesþelenit cãci despre „Vechea ºi Noua Dacie nemþeascã“ scrisese mai deunãzi ºi A. Armbruster, în „Daco-romano-Saxonica“(Bucureºti, 1980, contribuþie fundamentalã).
Cercetarea lui Troster, sau, mai bine zis „povestea”, este întrucâtva
neobiºnuitã. ªi ideile lui aratã o anumitã stranietate. Cãci contrar prerosslerienilor, el nu pune la îndoialã romanitatea românilor ºi continuitatea autohtonã dar crede în originea dacicã ºi gotã a saºilor ceea ce
astãzi ne apare excentric ºi inexplicabil. Acestea sunt însã „genealogiile
imaginare“ ce izvorãsc de la Jordanes (sec.VI d.H.) susþinãtor, în „Getica“,
al obârºiei getice a goþilor. Altfel, descrierea etnograficã, geograficã,
lingvisticã ºi culturalã a Daciei este încãpãtoare ºi uimeºte prin penetraþie. În selecþia de „material didactic”, Antonie Plãmãdealã s-a orientat admirabil cãtre un document esenþial ºi obiectul i se ºi potriveºte cãci
îl înconjoarã de un comentariu memorabil ca studiu autonom, de fapt
o sintezã originalã de critica surselor istoriografice, în felul celor începute la noi încã din veacul XVII, odatã cu Grigore Ureche, Miron Costin,
Stolnicul Cantacuzino ºi, mai apoi, cu Dimitrie Cantemir. Reacþia în acest
câmp este inevitabilã ºi, de fapt, aceasta este o componentã de „blestem
antropologic”. Prea adeseori noi, în loc sã construim ºi sã ne manifestãm
ofensiv, trebuirãm sã reacþionãm întâmpinând pe detractorii ce produceau fabula negativã. Modelul nu-i recent ºi încã stãruie, uneori chiar
întãrindu-se periodic. Românii ar fi fost „recenþi“ ºi venetici acolo unde
aratã o multimilenarã autohtonie; apoi – „inculþi“ ºi „necivilizaþi“ când,
de fapt, impresionarã antichitatea prin înalta concepþie despre lume a
strãmoºilor geþi; în fine, incapabili a se guverna cãci ar fi privaþi de o
tradiþie a statului, înþeleasã, în sens occidental ºi inorganic, deci contractualist. Acestea sunt, dar, concluzii ce provin dintr-o altfel de istorie ºi
exemplificã o mentalitate de nãvãlitori ce îsi justificã astfel cucerirea.
Însã, deopotrivã, creeazã necesitatea de a se impune ºi fac cultura de
ripostã sã aparã încã de timpuriu, de la „letopiseþe“ ºi pânã mai încoace,
când prin ªcoala Ardeleanã, Bãlcescu ºi Kogãlniceanu ºi pânã la
Eminescu, Haºdeu, Iorga ºi Pârvan, la Lucian Blaga ºi G. Cãlinescu, se
afirmã specificul ºi se recunoaºte, la noi, o europenitate a originilor.
„Romanitate, continuitate, unitate“ de Antonie Plãmãdealã studiazã
nu o „basnã“ ci o fabulã pozitivã. Aceasta este un mit etiologic ºi constã în legitimarea unei populaþii apãrute recent în istorie (aici goþi ºi,
deci, germani) printr-unul cu strãvechime ºi socotit, prin tradiþie istorio10

graficã, a deþine o impresionantã vechime. Însuºirile pseudo-strãmoºilor
sunt considerate a trece în aceºti descendenþi fictivi ºi deopotrivã cu ele
ºi istoria acestora, împreunã cu formele ei de civilizaþie. „Getica“ lui
Jordanes, ce închipuia pe goþi scoborând din „geþii“ elogiaþi, în Antichitate, de Herodot – în paragrafele (din „Istorii”, IV) ce se cunosc –
nu procedeazã altfel. În fond, acesta este un elogiu subînþeles oricât de
inexactã ar fi o astfel de genealogie ce se înlãturã când se regãsesc cu
adevãrat rãdãcinile. La drept vorbind, procedarea apare frecvent. Cronografele ce se mai pãstreazã adoptã numai cronologia Vechiului Testament ºi ascendenþele „canonice“ ºi nici nu-i de mirare cã, odatã cu
Grégoire de Tours, istoriograful medieval aratã o incredibilã ignoranþã
în privinþa antichitãþii „documentate”. În raport cu aceºtia, erudiþia în
factologia de „vechime“ a lui Jordanes – care ar fi putut sã fie un model
de istoriografie regionalã – ne surprinde astãzi întrutotul, chiar dacã
schema etiologicã nu se confirmã. Aceastã altfel de istorie anticã însoþitã
de genealogii de fantezie continuã a circula pânã târziu ºi nu-i excentric sã observãm cã pânã ºi regii Spaniei se considerau descendenþii geþilor
ºi urmaºii lui Zamolxis ºi Deceneu. Nu doar mediul hispanic cunoaºte
astfel de reproduceri ale mitului getic ci ºi, de bunã seamã, ºi acela germanic ºi scandinav, unde printre strãmoºii „danilor“ sunt prenumãraþi,
cu o anumitã mândrie heraldicã, ºi „dacii”. În aceastã materie, Antonie
Plãmãdealã urmeazã cercetãrile de genealogie imaginarã, anterioare,
ale lui Al. Busuioceanu (“Utopia geticã”, „Zalmoxis”, despre geþi, goþi
ºi spanioli) ºi Eugen Lozovan (“daci“ ºi „dani”). Materia este pasionantã
cãci contaminãri de surse ºi de istoriografie „iluzorie“ sunt de presupus
pânã ºi în acest caz oareºicum mãrunt. O anumitã înrâurire trebuie sã
fi existat, deci, cãci bãgãm de seamã cã Jordanes se traduse la Augsburg,
în 1556, ºi nu-i fãrã sens a ne închipui cã de aici se extrag toate fabulaþiile lui Tröster ºi, poate, ºi ale altora. Esenþialã rãmâne, însã ideea de
nobleþe genealogicã; ea ne întãreºte în impresia cã alþii ne socotesc „model“ ºi nu ne dispreþuiesc precum în schema de barbarie ºi inconsistenþã
istoricã, care este, totuºi, recentã.
Studiul de acum este organizat sistematic ºi conceput eminent cãci
„Romanitate, continuitate, unitate“ face examenul complet ºi erudit al
Daciei germanice propuse de Tröster, disociind ceea ce este de disociat
ºi selecþionând cu virtuozitate de exeget experimentat bogãþia documentarã a straniei monografii compuse de eruditul sas de acum trei sute de
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ani. Este de la sine înþeles cã oricât de ispititoare, fabula genealogicã
este respinsã de Antonie Plãmãdealã, adept al istoriografiei „de certitudini“ ºi scoborâtor din Vasile Pârvan, pe care îl ºi invocã într-un discurs introductiv asupra metodei care este ºi o declaraþie de principii.
Timbrul pârvanian se urmeazã ideologiei extrase (în „Romanitate, continuitate, unitate”) din opera acestuia, odatã cu admirabilul „Calendar
de inimã româneascã“ (Sibiu, 1988). Calendarul însuºi continuã „Dascãli de cuget ºi simþire româneascã“ ºi aceastã înseamnã cã autorul deþine
un proiect de operã ºi încearcã sã-l aºtearnã în concret într-un chip omogen lãsând încã de pe acum unitatea ei de cosmoid a se întrevedea.
Însã mai degrabã decât programul – ce nu se modificã, de altminteri –
este izbitor în „Calendarul de inimã româneascã“ stilul, având solemnitatea ºi aproape miºcarea de prozodie oracularã, atticã, din „Memoriale”:
„Suntem contemporani cu strãmoºii ºi ei sunt contemporani cu noi. Nobleþea
lor e nobleþea noastrã, vitejia lor e vitejia noastrã, victoriile lor sunt victoriile noastre, suferinþele lor sunt suferinþele noastre. Apãrându-le memoria
ne apãrãm pe noi. Noi suntem prelungirea lor în istorie, aºa cum urmaºii
vor fi prelungirea noastrã. Timpul se împarte în trecut ºi prezent.
Numai în speranþã.
Trecutul e în prezent pentru cã ei sunt prezenþi în noi. ºi aºa prezentul
lor ºi al nostru e trecutul lor ºi al nostru, de aceea ne simþim atât de solidari cu ei, cu ceea ce numim trecutul. Vorbind despre trecut, fãrã sã ne dãm
seama, întotdeauna întrebuinþãm pluralul la persoana I: Noi am luptat la
Cãlugãreni – zicem; noi am luptat la Plevna– zicem; noi – am fãcut
unirea – zicem! Vorbim ca niºte nemuritori. ªi suntem nemuritori.“ Acestea sunt ridicãri ºi cãderi de ton ºi ºtiinþã de a construi oratoric aparþinând
unui practicant eminent al omileticii ºi ar putea sã se compare de îndatã
cu invocaþiile lui Ernest Renan de nu ar avea, mai mult decât la acela,
o intuiþie, dãtãtoare de profunzimi, a Tainei. „Calendarul“ ce s-ar fi
înfãþiºat altminteri în felul unei evocãri de modele externe dintr-o viaþã
istoricã unde ideea de pedagogie rãmâne ea însãºi fundamentalã, devine
acum o participare prin ritual la desfãºurarea unei lumi de permanenþe.
„Scrisul“ ºi „vorbitul“ sunt ceremonii ºi au întrânsele ceva dintr-o
liturghie, scriitorul însuºi arãtându-se a fi un fel de paznic de altar sacru
ºi sacerdot într-o Bisericã a Neamului, mai mult chiar, în rânduielile ei
ce depãºesc însãºi noþiunea de „timp istoric”.
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Dar originile acestui mod de a gândi sunt patristice ºi ar fi surprinzãtor a constata reproducerea unui strat de impresionantã strãvechime pânã
la noi dacã nu am ºti cã bizantinitatea se prelungeºte la Dunãrea de Jos
ºi nu înceteazã a se traduce în operã ºi în „exemplu”, odatã cu poezia
lui Vasile Voiculescu, cu filosofia lui Lucian Blaga. Începuturile patristice ale literaturii române orânduiesc, de fapt, acest spirit ce se revendicã
tipologic de la Bizanþ însã documenteazã deopotrivã o impunãtoare
autohtonitate, de felul unui „Bizanþ paralel”. La drept vorbind, între
„Conlationes“, ale lui Ioan Cassian (din secolul al IV-lea) ºi „Convorbirile“ lui Ioanichie Bãlan nu sunt deosebiri de obiect ºi nici de atitudine ºi de stil ºi e tulburãtor a se constata cã acestea aparþin aceleiaºi
literaturi ºi se întâlnesc în afara cronologiei seci.
Existã, dar, o componentã patristicã însuºitã ºi trãitã în opera lui
Antonie Plãmãdealã, câteva dintre noþiunile ei fundamentale arãtând
obârºii strãvechi, poate chiar anterioare „Bizanþului istoric”. Însã scriitorul nu adapteazã, precum alþii conceptele sacrului pentru uz profan,
el vorbeºte în numele unei colectivitãþi ale cãrei valori capãtã însemnãtatea de transcendenþã ºi se sacralizeazã. Timpul însuºi ia înfãþiºarea unui
calendar sufletesc ºi naþional, existenþa lui numãrându-se prin însemnãri
de clipe faste când se evocã momente ºi monumente, personalitãþi ce
definesc întregul, tainicul, „Neamul”. Pãrinþii lumii noi, creºtine, din Evul
Mediu timpuriu, sunt astfel o sugestie pentru ceea ce, la Antonie
Plãmãdealã, se cheamã aici Pãrinþi ai Patriei, o categorie de intemporal, ce se defineºte prin Faptã, Cuvânt de înþelepciune ºi de povãþuire
ºi prin Predanie, deci continuitate de model. Aceasta este, de bunã seamã,
perspectiva celui care, cu nu prea multã vreme în urmã, a scris un memorabil eseu despre „etnicitate ºi catolicitate“. Dar pretutindeni,
perspectiva se înalþã mai mult ºi privirea încadreazã totul cât mai de sus.
Pãrinþii Patriei, calendarul înþeles ca un sinaxar civil – acestea sunt formulãri memorabile ce conþin ºi „o filosofie a culturii”. În privinþa lui Antonie Plãmãdealã, aceasta este o filosofie a specificitãþii, ce se gãseºte acum
la ora clasicitãþii ei.
1988, revãzut 2005
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Mitropolitul Antonie Plãmãdealã
în efigie
Oricât ar pãrea de inverosimilã ca formulã, „lucrarea“ lui
Antonie Plãmãdealã rãmâne neîncheiatã ºi, într-un anume fel, ea
repetã, fãrã sã aibã aceleaºi semnificaþii dramatice, cazul lui B.P.
Haºdeu ºi al lui Vasile Pârvan. Este, parcã, acelaºi „blestem antropologic“ al zidului pãrãsit ºi neinsprãvit, ce va trebui, în viitor, sã îl
descoperim ºi sã stãruim a-l adãuga prin cunoaºtere, susþinere ºi dezvoltãri, nãzuind a ridica încã o treaptã în nesfârºita chemare de a
reconstrui Templul ideal. De fapt, la noi, o concluzie ºi o „efigie“
aproape deplin lustruitã avuse numai Nicolae Iorga ,a cãrui operã
de un enciclopedism ce þine, la drept vorbind, de miracol, cu greu
s-ar închipui cã ar fi putut continua altfel decât reproducând ceea
ce ne dãduse ºi apucase sã ne arate drept cale încercatã ºi drum
neclãtinat. Omul însuºi ar fi cãzut, mai târziu decât a cãzut, sub alte
securi ori înjunghiat de alte pumnale cãci soarta celor ce voiesc a
îndrepta mulþimile ºi a salva Neamurile din robie pare cã este
pecetluitã de rãul ce întotdeauna izbândeºte, fãrã a-l putea recunoaºte
în mulþimea de chipuri ce ne prezintã.
Dar, de fapt, pare cã pânã ºi „lucrarea“ lui Antonie Plãmãdealã
se întrerupse prin acelaºi blestem înrobitor. Viaþa lui fuse multã vreme
aproape de o mucenicie de predestinat al dramei universale ºi doar
puþini ani apucã a se bucura de liniºtea ce asigurã Fapta Mare ºi opera
memorabilã; ºi, totuºi, ni le-a dat ºi le-a înfãptuit.
ªi, cu toate acestea, rãmân uimitor de multe „teme suspendate“
ºi „cãrþi deschise“ ce vor trebui ºtiute ºi întãrite astfel încât firele de
preþ ce existã sã se tragã dinspre „virtual“ cãtre act ºi cãtre exemplu.
Situaþia este paradoxalã cãci rareori, la noi, se va mai fi gãsit cineva
care, prin poziþie, ºtiinþã ºi capacitate de a hotãrî, sã fi putut sã îºi
îngrijeascã fructul ºi sã îi asigure ºi statornicie dincolo de clipa cea
repede ºi în viitor.
Antonie Plãmãdealã a fãcut, în aceastã direcþie, atât cât l-a
lãsat Dumnezeu ºi fiindcã opera ineditã rãmâne extinsã ºi, cu probabilitate, impunãtoare, ne rãmâne nouã nu doar obligaþia ci ºi Legatul de a o scoate, încã o datã, la luminã ºi de a o aºeza acolo unde îi
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este locul. Rãmân, deci, întâi ºi-ntâi, cãrþile încheiate ºi încã netipãrite.
Cel ce îi urmeazã, dacã voieºte a se arãta un urmaº demn, trebuie sã
se îngrijeascã a le tipãri iar dacã ezitã prin respect prea înalt, trebuie
sã îi cheme pe cei ce ºtiu sã o facã. Apoi, rãmân uimitoarele „cuvântãri“ strãlucite ce s-au rostit în multe ocazii ºi care, dacã s-au tipãrit
în publicaþii trebuie adunate ºi publicate în cãrþi, iar dacã s-au înregistrat, fãrã a se însemna, sã se aºtearnã pe hârtie ºi sã devinã cãrþi,
la rândul lor. Dar între relativele „inedite“ intrã ºi fenomenala bibliografie „gazetãreasca“, de fapt extraordinare documente de eseisticã,
omileticã, exegezã în temã diversã ºi chiar „notã“ aparent mãruntã
care, la un sclipitor talent precum acela al Vlãdicii meritã culese, toate,
de pe unde se aflã ºi introduse între coperte de cãrþi. Deci, întâi de
toate, va trebui întocmitã „bibliografia operei“ care, astãzi, încã nu
existã. Dar cine sã o facã, la drept vorbind? ªi aici, ca ºi în alte rânduri, apare „indecizia instituþionalã“ cãci noi, ca „mulþime“, putem
încerca sã acoperim singuri ceea ce trebuie sã facã instituþiile dar sunt
obiective ce ne depãºesc în anvergurã ºi s-ar putea îndeplini mai
repede dacã efortul ar fi conjugat. În aceastã materie, studenþimea
cu convingere naþionala ºi ortodoxã de la Facultãþile din Sibiu ºi, întâi
de toate, de la Institutul Teologic, cãruia Antonie Plãmãdealã i-a purtat de grijã ca un cãrturar nepereche ce era, vor trebui aduºi în cercetarea ºantierului mãreþ ce întrevedem ºi de unde ar învãþa nu doar
„cãrturãrie“ ci ºi metoda, „poruncã“ ºi datorie, pânã la urmã-caracter. Dar, cu acestea, obligaþiile noastre nu se încheie. Un „fond de
corespondenþã“ cum, probabil, abia în doar câteva cazuri va fi existat
în întreaga literaturã românã, aºteaptã sã fie inventariat, cunoscut ºi
publicat. Îl vor face, prin ascultare, cei ce trebuie sã ne asigure „lumina dinspre cei ce nu mai sunt“.
Va trebui, mai cu seamã, ca întreg acest efort sã se orânduiascã ºi mai bine sub o înfãþiºare instituþionalã ºi locul cel mai nimerit
va fi, fãrã de îndoialã, Mãnãstirea Sâmbãta, „marea hieroglifã“ închipuitã de marele Mitropolit. Acolo, în ceea ce se cheamã – ºi-o imaginase ca pentru multe sute de ani dupã el – „Academia de la Sâmbãta“,
ierarhul locului ºi stareþul vor fi, cu siguranþã, cei care, având competenþa de a o face, se vor strãdui sã întemeieze mai mult decât „un
grup“ oarecare de cercetãtori ci chiar o „miºcare“ intelectualã capabilã a reconstitui „idealul “ acestei construcþii cãrturãreºti ºi sã-i resti15

tuie sensul ei integral. Cãci aproape pe oriunde a trecut, prin orice
câmp tematic, Antonie Plãmãdeala a lãsat urmã mare, ca ºi Nicolae
Iorga.
Prin 1989, când, la rândul meu, mã încercam sã nu las deoparte nimic din ceea ce ar fi putut avea însemnãtate pentru noi, îmi mãrturisise cã a descoperit ºi el „un strãromân"; aceastã concluzie mi-o
desluºise ºoptit, aproape ca pe o tainã, dar nu îmi spusese ºi numele
lui. Îl aflasem peste câteva luni, când, la o reuniune de savanþi, undeva în lume, Vlãdica îi ºtersese numele, de pe piatrã imaginarã peste
care se aºezase muºchi ºi iarbã, altui scriitor de la Dunãrea de Jos:
„Cuviosul Gherman“. Promisese ºi un studiu fãcut mai în lãrgime ºi
chiar o ediþie; dar unde sunt? ªi unde se aflã „dosarele“ de „om vechi“
pe care, ca sã ajungã la o încheiere, Antonie Plãmãdeala le întocmise
spre a se lãmuri?
Aceasta nu-i o fabulã ºi nici întrebare retoricã, este realitatea
vieþii noastre istorice unde risipa ne stãpâneºte iar sentimentul cã,
indiferent ce se întreprinde, continuitatea existã ºi se manifestã de
la sine trebuie întãrit prin oriºice efort, individual sau colectiv. Astfel am lãsat sã se piardã ºi sã se împrãºtie în cele patru vânturi nu
doar dovezile noastre de identitate naþionala ci ºi milioanele de
„fapte“ de tot felul, mai mari ori mai mãrunte, a cãror îngrijire ar fi
dat un altfel de „om român“ mai sigur pe locul lui în lume ºi mai întãrit
în convingerea cã, pentru destinul lui, orice urmã este tot atât de
importantã ca ºi o viaþã care trece. „Sindromul nepãsãrii abisale“ trebuie înlãturat odatã ºi odatã ºi fiindcã altele sunt pierdute pentru
veºnicie sã nu lãsãm sã se piardã ceea ce ne este , astãzi, la îndemânã
sã facem fiindcã, oriºicum ar înainta lumea de aici, Antonie
Plãmãdeala va rãmâne în veci „Modelul Omului Mare“.
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