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UN ROMAN INCITANT: 
„NOAPTEA SFÂNTULUI 

ANDREI” DE ION VICOL
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AN EXCITING NOVEL «ST. ANDREW’S 
NIGHT» BY ION VICOL 

Summary. The author of the study thoroughly 
examines the narrative method through which Ion 
Vicol retraces the Apostle Andrei’s involvement in 
the cruel wars between Dacians and Romans and 
their Christianization. The main focus of the novelist 
certainly refers to the brave messenger sent by Jesus 
Christ, who stoically endures the endless deprivation, 
hardship, indignities from those who would not 
accept the new faith, but who however carries out 
his mission. Other memorable characters of the novel 
are Dacian King Decebal, the roman Emperor Trajan, 
the generals and soldiers from both armies, including 
the women participating in the action evoked by the 
writer. The narration tends to represent a whole epic, 
whose achievement has called for serious research 
in archives, churches, monasteries, and the use of 
legends and popular beliefs about the life and work 
of the Apostle Andrei, who became himself a legend 
in the memory of the Romanian people. 

Keywords: Apostle, Dacian, novel, war, 
Christianization, legend, narration.

Rezumat: Autorul studiului analizează amănun-
țit și convingător modalitatea narativă prin care Ion 
Vicol reconstituie implicarea Sfântului Apostol An-
drei în desfășurarea cruntelor războaie dintre daci și 
romani și în creștinarea acestora. În centrul atenției 
romancierului se afl ă, bineînțeles, bravul trimis al 
lui Iisus Hristos, care îndură cu stoicism nenumărate 
lipsuri, greutăți, înjosiri din partea celor ce nu împăr-
tășeau credința nouă, dar până la urmă îndeplinește 
misiunea. Alte personaje memorabile ale romanului 
sunt regele dac Decebal, împăratul roman Traian, ge-
nerali și ostași din ambele armate, inclusiv femei par-
ticipante la acțiunile evocate de scriitor. Narațiunea 
tinde să reprezinte o întreagă epopee, a cărei realizare 
a necesitat cercetări serioase în arhive, biserici, mă-
năstiri, folosirea legendelor și credințelor populare 
despre viața și activitatea Sfântului Apostol Andrei, 
devenit el însuși o legendă în memoria poporului ro-
mân.

Cuvinte-cheie: Apostol, dac, roman, război, 
creștinare, legendă, narațiune.

Apărut în 2006 în editura chişinăuiană „Orfeu”, 
romanul Noaptea Sfântului Andrei de Ion Vicol a 
fost mediatizat foarte sumar şi neconcludent. În 
orice caz, în Republica Moldova el nu s-a învred-
nicit de cel puţin o cronică a vreunui cercetător li-
terar serios. Desigur, nu lăsăm fără atenţie postfaţa-
prezentare elogioasă semnată de regretatul profe-
sor bucureştean Ion Rotaru. Totuşi, cartea n-a fost 
analizată amănunţit şi concret de exegeţi prestigioşi 
care să-i fi  dat o apreciere bine argumentată, găsin-
du-i locul meritat în ierarhia imaginară a romanelor 
post totalitare.

În ceea ce ne priveşte, credem că Ion Vicol şi-a 
asumat o sarcină pe potriva unei întregi echipe de 
specialişti în domeniile religiei şi istoriei şi ne aso-
ciem opiniei că el a realizat-o, afl ându-se „pe tere-
nul „revelaţiei” divine, care i-ar fi  fost insufl ată de 
duhovnicul său, arhiereul gălăţean, pe „mit”, pe „le-
gendă”, pe „sfânta tradiţie” (Ion Rotaru, Ion Vicol 
şi resuscitarea ortodoxismului românesc. În cartea: 
Ion Vicol, „Noaptea Sfântului Andrei”, Chişinău, 
2006, p. III).

Mai desluşit despre contribuţia Preasfi nţitului 
Casian, episcopul Galaţiului şi al Dunării de Jos, 
la proiectul, apoi şi la scrierea epopeii de care au-
torul acesteia nu se simţea vrednic s-o închipuie, 
vorbeşte însuşi Ion Vicol în prefaţa romanului. Aici 
sunt evocate „nenumărate frământări” și „cercetări 
îndelungate în bibliotecile bisericilor şi mănăstiri-
lor”, în urma cărora autorul afl ase că „Mântuitorul 
îl trimise pe Andrei în Dacia cu misiunea de a lua 
în mâinile sale hăţurile războiului dintre daci şi ro-
mani şi a pune temelia celui dintâi popor creştin, 
născut din dacii cei mai drepţi şi mai viteji din lume 
şi din romanii ajunşi la cea mai înaltă civilizaţie de 
pe Terra, care să trăiască după Legea Nouă, de unde 
Evanghelia lui Iisus să se răspândească pe tot pă-
mântul”. Mai afl ase Ion Vicol că „Andrei, ca sol al 
lui Hristos, avea două prerogative deosebite, în cu-
vânt şi în faptă, că orice slovă rostită şi orice lucru 
înfăptuit de el aveau aceeaşi putere ca şi cele rostite 
şi făptuite de Iisus. Mai ştiam că, precum Tatăl Ce-
resc îi dăduse Fiului, trimis pe pământ, întreaga Sa 
putere, tot aşa Fiul le dăduse Ucenicilor Săi, trimişi 
să propovăduiască Mântuirea oamenilor şi Împără-
ţia Cerurilor, toată puterea Sa…” (Ibidem, p. IV).

În prefaţa intitulată Scaunul de spovadă, Ion Vi-
col înşiră şi alte fapte, întâmplări reale şi imaginare, 
intuite, a căror asimilare e în măsură să ne permită o 
înţelegere plauzibilă a romanului său. Mai afl ând că 
pe baza acestui roman scriitorul Ion Vicol şi compo-
zitorul Teodor Zgureanu au realizat un oratoriu, am 
decis să începem o analiză literară a acestei lucrări 
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temerare. Literară, subliniem, deci luând în discuţie 
preponderent modul de a nara şi de a des crie, preco-
nizat de autor. 

Zicem „a nara şi a descrie” în intenţia de a abor-
da o temă fi lologic-ştiinţifi că în sensul că romanul 
nu face abatere de la regula generală a epicii de ca-
litate, întemeiată pe scriitura concretă, plastică, ali-
mentând iluzia că acţiunea romanescă se derulează, 
ca aievea, în faţa cititorului, angajându-l într-un fel 
şi pe acesta, ca şi cum obligându-l să simtă, să vadă, 
să înţeleagă şi să trăiască sentimentele şi gândurile 
personajelor, să adere ori, dimpotrivă, să se împotri-
vească acestora. Nu e vorba că romanul n-ar admite 
în principiu discursul publicistic al autorului, însă 
chiar şi abaterile lirice ori publicistice ale romanci-
erului e normal să fi e bine „sudate” pe o intuiţie si-
gură a desfăşurării faptelor şi evenimentelor supuse 
evocării artistice, totul fi ind imaginat de narator ca 
şi cum s-ar întâmpla sub ochii cititorului, mai sa-
vant spus – pe o analiză sociopsihologică serioasă, 
generatoare de impresie vie, „palpabilă”. E bine să 
vedem personajele ca pe nişte convorbitori ai noştri, 
prieteni ori duşmani, cu care ne înţelegem de minu-
ne ori cu care avem disensiuni de tot felul şi ni-i câş-
tigăm ca duşmani (în sens spiritual, bineînţeles). Şi 
ne simţim obligaţi să începem prin a răspunde la în-
trebarea: cum apare, cum persistă în atenţia noastră, 
cum rămâne şi după încheierea lecturii romanului 
Noaptea Sfântului Andrei primul personaj cu care 
ne întâlnim în paginile lui, regele Daciei, Decebal?

Întrebarea se umple de sens în contextul adevăru-
lui că autorul evocă fapte consumate demult şi parcă 
ar fi  îndreptăţit să nareze oarecum liber nişte istorii 
întinse, dezordonate etc. Arta literară presupune o în-
făţişare concretă, „palpabilă” a acţiunilor personaje-
lor ca şi cum acestea s-ar desfăşura în faţa cititorului 
de azi, în toate amănuntele lor de origine. Prin urma-
re, să-l vedem pe viteazul, neînfricatul Decebal.

Pe un timp cumplit („Trecuseră abia câteva ore 
de când răbufnise vijelia şi toate drumurile erau tro-
ienite, încât bieţii călători întârziaţi, care nu vedeau 
nici în cer, nici în pământ, auzind mugetul înfi oră-
tor al munţilor, îşi pierduseră orice speranţă de a 
mai ajunge la adăpost”), „Decebal, viteazul rege al 
dacilor…, făcu drum lung, inspectând cetăţile din 
partea de asfi nţit a ţării, asistă la exerciţiile de luptă 
ale garnizoanelor şi se interesă de pregătirea fi zică 
şi morală a recruţilor din acea toamnă” şi „fusese 
într-atât de mulţumit de tinerii săi oşteni, încât nu se 
despărţi de ei până târziu, luând şi el parte la între-
cerile de călărie, la aruncarea suliţei, la tragerea cu 
arcul…” şi, „vrăjit de şuieratul sălbatic al viforniţei, 
… adormi mai liniştit ca oricând”. Însă noaptea târ-

ziu fu trezit de sosirea lui Pater, omul său de taină în 
capitala lumii, Roma, cu ştirea intuită demult, dar pe 
care nu dorise s-o audă niciodată: „– Mărite Rege, 
Roma nu ne mai este vasală… Traian şi-a anunţat 
cu câteva zile în urmă Senatul că a rupt Tratatul de 
pace încheiat de către Domiţian cu noi, că nu ne 
mai plăteşte tribut, că nu ne mai dă arme, maşini 
de război şi meşteri pentru cetăţi. Şi s-a lăudat că 
a isprăvit pregătirile pentru războiul cu Dacia…”. 
Decebal se văzu nevoit să se întrebe cine fusese mai 
norocos în acea zi: „Pater, care ajunsese în capitala 
dacilor, fără ca viscolul să-l prefacă într-o stană de 
gheaţă, ori el, care afl ase despre războiul pe care i-l 
declarase Roma şi se putea pregăti din timp pentru 
a-şi apăra ţara, fără să fi e atacat prin surprindere?”

Informaţia culeasă din diverse izvoare de prin 
bibliotecile bisericilor şi mănăstirilor, dublată – evi-
dent – de o intuiţie binevenită a lucrurilor, îi permite 
scriitorului să le prezinte în mod plastic și credibil. 
Bazându-ne pe impresia creată de lectura întregului 
roman, adăugăm aici că majoritatea episoadelor, di-
alogurilor, monologurilor produc asupra noastră ace-
eaşi infl uenţă a unui text bine redactat şi convingător. 
De altfel, ne propunem să demonstrăm acest adevăr, 
în consens cu intenţia noastră magistrală de a cerceta 
relaţia dintre investigaţia sociopsihologică şi refl ecţia 
discursivă în operele analizate. Ion Vicol are darul de 
a prezenta oamenii şi faptele acestora în mod concret, 
prin tablouri şi situaţii vii, incitante şi grăitoare prin 
ele însele, ci nu prin discurs pur verbal, publicistic, 
retoric. Ne face plăcere să începem dezvăluirea cri-
tico-literară a unui atare adevăr prin referinţe nemij-
locite la portretul fi zic şi moral al lui Decebal: „De 
statură mijlocie, lat în spate, bine înfi pt pe picioare, 
regele Daciei părea o statuie de granit, cioplită în 
stâncă, pe care vestea războiului declarat de Roma 
nu-l înfricoşă, acceptând cu semeţie destinul pe care 
i-l hărăziseră zeii” şi „chiar dacă vestea războiului 
abia îi sosise, mintea îi era într-o luptă aprigă cu duş-
manul: chipul voinic şi osos, fruntea lată, arcuită, na-
sul lung ca de uliu, gura mare cu buzele pline, ochii 
adânci ce-i scăpărau scântei, întreaga făptură îi era 
pregătită de a-şi ridica neamul la luptă, de a înfrânge 
duşmanul, de a-şi apăra libertatea”.

Comparaţia lui Decebal cu „vulturii de pe cres-
tele munţilor, când descoperă duşmanul în apropie-
rea cuibului”, apare în faţa noastră ca foarte potrivi-
tă în contextul adresării lui către duşmanul nevăzut: 
„– Nu, Traiane, cu noi n-o să-ţi meargă! Noi ştim 
să luptăm, n-ai să ne supui niciodată!” Decebal era 
sigur că „micul lui popor dac, dârz şi viteaz, cum nu 
mai era altul în lume, avea să le taie romanilor pofta 
de a-i mai supune… Chezăşie le era întreaga istorie, 
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faptele măreţe ale strămoşilor care în atâtea rânduri 
îi făcuseră pe romani una cu pământul: Burebista, 
Deceneu, Comosicus, Scorylo, Duras-Diurpaneu!”.

Decebal se considera dator să înmulţească fapte-
le de vitejie ale înaintaşilor „cu atât mai mult cu cât, 
la naştere, ursitoarele îi prevestiseră că nu va ajunge 
un rege clientar ca vecinii săi laşi şi fricoşi, ci un 
rege temerar, neînfricat, care va învinge Roma, în-
frângând toţi împăraţii şi ajungând stăpânul lumii”.

De la un episod la altul al naraţiunii ne simţim 
antrenaţi de nădejde într-o atmosferă totalmente ero-
ică, specifi că epocii în care se desfăşoară acţiunea 
romanului, de exemplu – într-o confruntare a daci-
lor de sub conducerea lui Decebal (după Diurpaneu) 
cu romanii lui Domiţian. Acesta din urmă „se credea 
atât de puternic încât privea la daci ca la nişte copii” 
şi le propuse (dacilor) „să se astâmpere şi îi amin-
ti despre tratatul de pace dintre ei”. Or, Decebal „la 
începutul iernii trecu cu oştile peste Danubius, atacă 
legiunile din Moezia şi le nimici. Apoi îşi continuă 
drumul până în capitala provinciei, Naissus, încercui 
pe timp de noapte garnizoana de aici, făcând mii de 
victime, şi ucise pe guvernatorul Oppius Sabinus. Iar 
după ce-i încărcă comorile, se întoarse acasă, fi ind 
întâmpinat cu urale de întreaga ţară”.

Deosebit de inspirată ni s-a părut o acţiune a 
lui Decebal (pe care ulterior am citit-o într-o operă 
despre Ştefan cel Mare) concludentă sub aspectul 
agerimii minţii sale: „El le porunci ostaşilor să rete-
ze copacii din pădurea de alături, apoi îi trimise să 
dezbrace de cojoace camarazii căzuţi în luptă şi să 
îmbrace cu ele trunchiurile tăiate, punându-le ală-
turi şi câte o suliţă. Iar a doua zi, când răsări soarele, 
le porunci acestora să sune din trâmbiţe şi să bată 
tobele cât mai tare. Auzind zgomotul din tabăra ina-
mică, Cornelius Fuscus ieşi din cort şi, când văzu în 
depărtare mulţimea de suliţe ce străluceau la soare, 
crezu că o oaste numeroasă sosise în ajutorul daci-
lor şi, temându-se de înfrângere, porunci legiunilor 
sale să se retragă. Decebal atât aşteptase şi se avântă 
pe urmele lui ca o furtună. În cursa pe care i-o în-
tinsese, generalul Cornelius Fuscus îşi găsi moartea 
împreună cu oastea sa, iar Decebal puse mâna pe 
stindardele, maşinile de război şi mii de captivi, în-
cepându-şi domnia cu o biruinţă răsunătoare.”

Ion Vicol prezintă succint şi, totodată, destul de 
atrăgător celelalte personaje din tabăra dacilor. De 
exemplu, Diegis, fratele lui Decebal, „era un bărbat 
înalt şi voinic, cu ochii mari şi blânzi, cu chipul în-
ţelept de proroc. Şchiopăta puţin de piciorul drept şi 
se sprijinea într-un baston uşor, cu măciucă de aur. 
Deşi avea corpul atletic, bine dezvoltat, însă din ca-
uza beteşugului de la picior nu putuse face carieră 

militară şi fusese dat de mic la învăţătură, studiind 
în şcoli înalte şi ajungând un diplomat iscusit, de 
care Decebal nu se despărţea o clipă când avea de 
încheiat tratate şi alianţe cu vecinii”.

Succint şi impresionant este portretul surorii lui 
Decebal, prinţesa Sarmis, „încă o copilă, care stu-
diase în capitala lumii artele şi poezia… Era înaltă, 
suplă, cu părul bogat, de culoarea spicelor, ce-i că-
dea pe spate, cu ochii albaştri ca seninul cerului şi 
cu un zâmbet de zeiţă”.

Încălcăm în chip conştient ordinea în care e 
ordonat textul romanului, ca să informăm cititorii 
despre oponenţii dacilor, romanii, de asemenea stră-
buni ai neamului nostru, nelipsiţi – nici ei – de vir-
tuţi militare şi nu numai militare. Iată-l pe Traian 
apărut în faţa cetăţii, „înalt, bine făcut, voinic, un 
adevărat Hercule, cu ochii vioi, scăpărători”; despre 
el soldaţii „auziseră legende, părea turnat pe armă-
sarul său alb”. El „începu pregătirile pentru cam-
pania împotriva Daciei încă de pe când se afl a în 
fruntea oştilor de pe Rin şi fusese proclamat suc-
cesor al împăratului Nerva. Atunci, afl ând că fuse-
se ales stăpân al imperiului, el nu alergă la Roma 
pentru a sărbători urcarea pe tron, ci, cunoscând 
starea economică dezastruoasă a imperiului, adresă 
Senatului două scrisori: în prima el ruga să-i acorde 
defunctului Nerva apoteoza şi calitatea de Divinus 
şi trecerea lui în rândurile zeilor, iar în cea de a doua 
ruga Senatul să-şi asume administrarea Romei până 
la întoarcerea sa în Capitolium.

Gândindu-se la viitorul imperiului, el plecă în-
soţit de o echipă numeroasă de ingineri şi construc-
tori spre fl uviul Danubius, la frontiera de răsărit a 
ţării, unde începea regatul dacilor, cu care se afl au 
în confl ict şi unde în curând îşi chemă şi augusta sa 
familie – soţia Pompeia Plotina şi fi ica Drosida.

La Danubius, Traian se reţinuse aproape un an, 
timp în care studiase amănunţit posibilităţile începe-
rii unei campanii militare împotriva dacilor, întărind 
malul drept al fl uviului prin construcţii de castre, 
şanţuri, valuri de pământ, turnuri de pază şi schiţând 
viitoarele acţiuni de luptă împotriva barbarilor.

Şi abia când fusese sigur că Roma nu mai era 
ameninţată de niciun pericol în această parte a lu-
mii, se întoarse la Roma, intrând în ea pe jos în en-
tuziasmul şi aclamaţiile maselor care ieşiseră să-şi 
întâmpine suveranul”.

Împăratul Traian apare în faţa noastră şi ca un 
orator priceput… N-o să cităm aici exemple con-
crete, pentru că e timpul să purcedem la dezvăluirea 
modalităţii prin care-l prezintă Ion Vicol pe protago-
nistul numărul unu al scrierii sale – Sfântul Andrei.

După ce se întorseseră în patrie Decebal şi ai 
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săi, „tot la începutul acelei primăveri, la Tomis mai 
ancoră o corabie, mică şi neobservată, sub pavilion 
peloponez, cu care sosiră doar câţiva călători săraci 
şi neînsemnaţi. Ultimul dintre pelerinii coborâţi de 
pe ea fusese un preot bătrân, înalt şi uscat, cu chipul 
osos, pletele dalbe şi barba până în piept, purtând o 
mantie uşoară de culoare albastră şi un toiag lung şi 
noduros, cu cruce în capăt, asemenea lui Moise…”

În drum spre cetatea din apropiere ar fi  trebuit 
să se asigure să nu fi e jefuit de hoţi, dar pe el, „om 
paşnic şi crezător în bine, care nu se certase cu ni-
meni în viaţă, apropierea nopţii nu-l sperie. Şi îşi 
continuă încet şi liniştit drumul, cu atât mai mult cu 
cât nu avea asupra sa nici bani, nici desagi cu merin-
de, căci Învăţătorul, înainte de a-şi trimite ucenicii 
în lume, le zise:

– Să nu luaţi cu voi nimic la drum: nici traistă, 
nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă 
veţi intra, mai întâi să ziceţi: „Pace casei acesteia” 
şi în aceeaşi casă să rămâneţi mâncând şi bând, căci 
vrednic este lucrătorul de plata sa”.

Chiar în prima cetate în care se oprise, Halmiris, 
din Sciţia Minor, se împrieteni cu pescarii şi le vorbi 
despre naşterea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, des-
pre minunile pe care le săvârşise cât fusese în lume; 
oamenii îl ascultară cu luare aminte, punându-i 
o mulţime de întrebări, căci voiau să afl e cât mai 
multe despre Noul Legământ pe care Mântuitorul 
îl adusese pe pământ. Drept urmare „auzind despre 
peregrinul care le vorbea oamenilor despre Fiul lui 
Dumnezeu, care ar fi  murit, apoi ar fi  înviat, şi des-
pre Zamolxe, zeul neamului lor, dregătorii cetăţii se 
temură ca acesta să nu tulbure liniştea urbei şi, după 
ce îl prinseră şi îl snopiră în bătăi, îl izgoniră”.

Or, „călătorul nu se sperie de caznele la care 
fusese supus şi nu-şi părăsi învăţăceii. El îşi găsi 
adăpost în cetăţile vecine: Histria, Dionisopolis, 
Gallatis, în care predică cu o patimă şi mai mare 
Evanghelia lui Iisus”.

Bineînţeles, „preoţii idoleşti, credincioşi lui 
Zamolxe, care îl urau de moarte pe Dumnezeul cel 
adevărat, – după ce-l schingiuiră cu harapnicele, îl 
goniră în cele patru vânturi”.

Apoi „nici în Olbia, nici în Tyras, nici în celelal-
te cetăţi unde se pripăşi nu putuse zăbovi mai multe 
zile. Fusese însă de ajuns ca sămânţa aruncată să 
prindă rădăcini, căci Duhul Sfânt care îl însoţea fă-
cea ca vorbele să-i fi e crezute, faptele să-i fi e primi-
te, iar minunile înfăptuite să-l primească pe Mântui-
tor în sufl et”. Şi, în genere, „de când ajunse pe aces-
te plaiuri, îşi urmă întru totul Învăţătorul, suferind 
cu răbdare lipsuri, batjocuri, torturi, prigoane. Căci 
Mântuitorul, cât trăise printre ei, îi preîntâmpinase: 

– De vă va urî pe voi lumea, gândiţi-vă că mai 
întâi M-a urî pe mine; dacă M-a prigonit pe mine, şi 
pe voi vă va prigoni. Dacă au păzit cuvântul Meu, şi 
pe al vostru îl vor păzi”.

Şi iată că la intrarea într-o cetate bătrânul simţi 
că „o putere nebănuită îi umplu inima”. În maha-
laua pescarilor oamenii simpli îl primiră cu inima 
deschisă şi-i ascultară vorba despre naşterea şi pu-
terea lui Zisul Hristos. Dar Marele Preot al cetăţii şi 
o mulţime de preoţi ai lui Zamolxe, auzind despre 
sosirea Ucenicului lui Iisus, despre lecuirea infi rmi-
lor din cetate şi despre învăţătura pe care o predica 
acesta, veniră să-l aresteze şi să-l arunce în temniţă. 
Pescarul Natapor şi alţi oameni simpli au pus la cale 
ocrotirea Apostolului Andrei; fi ica acelui pescar îl 
conduse pe Ucenicul Mântuitorului la o peşteră din 
afara cetăţii, unde Sfântul Andrei le cerea oamenilor 
să se spovedească de greşelile făcute, îi dezlega de 
păcate, apoi „se apropia cu ei de izvor şi le cerea să 
se spele de satană de trei ori, şi ei, tot de trei ori, îi 
răspundeau că s-au lepădat de ea. După ce îl pără-
seau pe omul cel vechi, al păcatului, le spăla chipul 
cu apă şi le punea mâinile pe cap, chemând asupra 
lor Duhul Sfânt, zicându-le: „Câţi în Hristos v-aţi 
botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat”.

Aici e cazul să pomenim că în Ajun Apostolul 
Andrei îl tămăduise pe paraliticul Inocentus şi „cu-
rând vestea despre creştinarea oamenilor, despre 
primirea credinţei lui Iisus Hristos, despre minunile 
pe care le săvârşea Ucenicul Domnului se răspân-
di până în cele mai îndepărtate cătune. Şi mulţimea 
oamenilor nu se mai termina din faţa peşterii lui”.

Dar ziceam mai devreme că nu peste tot Apos-
tolul Andrei era ascultat şi înţeles. De exemplu, la 
Histria. Marele Preot local, „mâniat că lumea, în loc 
să meargă la templu şi să asculte predicile preoţilor 
lui Zamolxe, asculta basmele unui vagabond des-
pre un Dumnezeu străin, le porunci străjerilor să-l 
dea pe Apostol jos de pe scenă şi să-l bată până îşi 
va pierde minţile, apoi să-l scoată din cetate şi să-l 
arunce în prăpastia din marginea ei. Însă „ciungii 
şi ologii, pe care Apostolul îi tămăduise, săriră în 
apărarea lui, strigând mâniaţi:

– Nu-i adevărat, acest om nu-i un proroc min-
cinos, ci-i unul adevărat. Căci Hristos, despre care 
ne-a vorbit, ne-a întors mâinile şi picioarele!...

Hotărârea târgoveţilor de a-l apăra de torturile 
Marelui Preot îi umplu Apostolului inima de dra-
goste…”

O întreagă suită de cazuri asemănătoare, unul 
mai pitoresc decât altul, formează substanţa romanu-
lui Noaptea Sfântului Andrei. Se remarcă îndeosebi 
activitatea lui pe fronturile războiului dintre daci şi 
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romani. O particularitate a scrisului lui Ion Vicol în 
textul despre confruntarea armatelor romană şi dacă 
rezidă în fructifi carea împuternicirii Apostolului An-
drei de a-şi supune fi arele. Şi iată-l pe Sfântul Apos-
tol în tabăra Doamnelor Miloase şi afl ând că prinţesa 
Sarmis „nu se prezentase la ordin”. Pe loc hotărî să 
facă tot ce putea ca „în orele ce mai rămăseseră până 
la începutul bătăliei să ajungă în cetatea de scaun, s-o 
pună (pe Sarmis. – I.C.) pe picioare şi să se întoarcă 
cu ea în tabără”. Însuşi Duhul Sfânt, „vrând ca prin-
ţesei să nu i se întâmple nimic rău până va ajunge 
Andrei la căpătâiul ei, prefăcându-se în porumbel, o 
luă înainte ca s-o aibă în paza Lui”.

Apostolul Andrei, la rândul său, „părăsi tabăra, 
se afundă în codru, urcă pe un buştean prăvălit şi 
scoase un urlet năprasnic. Şi deodată o numeroasă 
haită de lupi i se ploconi la picioare, iar el, mân-
gâin du-i cu privirea, le zice:

– V-am chemat, căci am o mare nevoie de voi. 
Mâine în zori, cele două oşti vor porni una împot-
riva celeilalte, dar până atunci trebuie să ajung la 
Sarmizecetusa, unde zace bolnavă prinţesa Sarmis, 
şi să mă întorc cu ea în tabără.

Fiarele, mândre că-şi puteau sluji stăpânul, nu-
şi dădură rând să-l ajute. Iar Apostolul, încălecând 
pe cel mai mare şi mai voinic dintre ei, o luă ca vân-
tul la drum.

Stăpânul vulturilor, văzându-l pe lupul care-l 
ducea în spate pe Apostol ca pe o pană, îl întrebă 
încotro goneau atât de grăbiţi. Acesta îi răspunse 
că se grăbesc s-o salveze de la moarte pe gingaşa 
prinţesă Sarmis. Şi regele păsărilor, care o admirase 
nu o dată pe Crăiasa Lumii când trecuse prin aceste 
locuri, se prinse să le arate cel mai scurt drum până 
la cetatea ei”.

De altfel, şi Sarmis, încă bolnavă, „când îşi 
aruncă privirile spre fereastră, văzu pe pervaz un 
porumbel alb, învăluit în raze aurii, care o privea cu 
dragoste. Şi fecioara, înviorată de lumina emanată 
de penele lui, se ridică din pat şi se apropie de geam. 
Iar după ce se aşeză pe scaun, îi zice păsării care-i 
venise în vizită:

– Cine eşti, surioară? Nu cumva ai venit din par-
tea fratelui meu, care-i pe câmpul de luptă?

Pasărea, care o ascultă cu luare aminte, îi răs-
punse cu o dulceaţă negrăită în glas:

– Vin de la Tapae, dar nu din partea lui Decebal, 
ci din partea stăpânului meu…

– Şi ce veşti îmi trimite stăpânul tău? – se inte-
resă tânăra plină de curiozitate.

Pasărea îi vorbi din nou:
– Că războiul nu poate începe fără tine. Stăpâ-

nul, care ştie de suferinţa ta, a pornit la drum şi-ţi 

vine în ajutor. Iar ca să nu ţi se întâmple ceva rău 
până va ajunge aici, mi-a dat să-ţi aduc acest cruci-
fi x, care să te apere de toate necazurile, îi zise şi-i 
întinse o cruciuliţă de aur, mică şi strălucitoare, care 
o orbi. Iar prinţesa, luând nepreţuitul dar, îl duse la 
gură, sărutându-l cu evlavie. După o clipă de recu-
legere, Sarmis, care se simţea tot mai atrasă de acest 
sol al binelui, îl întrebă din nou:

– Surioară, cum îl cheamă pe Stăpân şi de pe ce 
tărâmuri este?

– Vei afl a în curând…
– Şi când va ajunge Stăpânul tău la mine?
– În curând, poate chiar peste câteva clipe, o bu-

cură ea, fâlfâind din aripi şi topindu-se în albastrul 
cerului…”

Ion Vicol întrebuinţează în naraţiunea sa şi 
amănunte pitoreşti unice prin rostul şi puterea de 
evocare a psihologiei şi inteligenţei personajelor, 
de exemplu – obiceiul femeilor dace de a se culca, 
nopţile, cu ostaşi romani în scopul de a-i… omorî: 
„… Apariţia femeilor dace printre ostaşii romani 
nu mai putea fi  stăvilită şi cotropitorii nu mai aveau 
puteri să li se împotrivească. Ele apăreau când 
într-o legiune, când în alta, mai ales noaptea, în 
rochii albe, cu cingătoare de aur la brâu, pline de 
farmec şi de dulceaţă, încât ostaşii, pierzându-şi ca-
pul, uitau de pericolul care îi pândea şi le chemau 
în aşternuturile lor. Iar în zori, după ce adormeau 
în braţele lor, ele îi ucideau şi se făceau nevăzute”.

În centrul atenţiei autorului se afl ă mereu ar-
matele dacă şi romană, în frunte cu regele Decebal 
şi împăratul Traian, şi – ca o prezenţă permanentă 
– Sfântul Apostol Andrei, când printre daci, când 
printre romani, creştinându-i şi propovăduind nece-
sitatea împăcării dacilor şi romanilor, a unirii lor sub 
stindardul frăţiei creştine şi al imperativului formă-
rii primului din lume popor creştin. Dintre celelalte 
personaje se evidenţiază generali şi alţi militari, ca 
Burus, Terenţius, Tiberius ş. a., preoţi Mezina ş. a., 
rude ale înalţilor prelaţi Sarmis, Drosida etc.

Ion Vicol a reuşit să ţese o pânză epică vastă, pe 
fundalul căreia personajele acţionează liber, fi ecare 
conform psihologiei şi mentalităţii sale şi interesului 
neamului din care descinde. Ceea ce nu înseamnă că 
în naraţiunea sa nu se întâmplă şi lucruri totalmente 
neprevăzute. De exemplu, după ce legiunile roma-
ne se îndepărtaseră de câmpul de luptă, Doamnele 
miloase împânzeau fosta arenă de luptă, culegând 
răniţii, îngrijindu-i, scoţându-i în afara pericolului. 
Un caz absolut extraordinar, peste măsură de com-
plicat, i s-a întâmplat prinţesei Sarmis. Dacii pierdu-
seră mulţi ostaşi, inima tinerei era sfâşiată de durere. 
Într-un astfel de moment, ea „ajunse pe vârful cos-

Filologie



Akademos

134 - nr. 2 (33), iunie 2014  

tişei pe care romanii doborâţi la pământ de copacii 
prăvăliţi fuseseră părăsiţi de generalul Tiberius”. O 
aştepta o muncă grea, încordată, cu care, de altfel, era 
obişnuită. „Deodată, se opri în faţa unui rănit înalt şi 
voinic. Iar când se aplecă să vadă cine-i, ochii i se 
lărgiră de groază. Era Burus – verişorul său! – care 
respira încă, şi ea, fără să piardă timpul, încercă să-l 
ridice, ca să-l târâie la marginea pădurii”.

Ne putem lesne imagina încordarea sufl etească 
a tinerei nimerită într-o astfel de situaţie. Burus să-
vârşise în dimineaţa acelei zile o greşeală enormă: 
în loc să momească oastea romană în Valea Îngustă, 
unde pe inamici îi aşteptau copacii retezaţi gata să 
cadă peste ei şi să-i strivească, el, Burus, îşi scoase 
oastea în câmp deschis, unde cu efectivul militar 
de care dispunea n-avea nicio şansă să-i învingă. 
Oricum, cât mai era viu, Burus merita neapărat să 
fi e bandajat, scos din pădure, adăpostit, ceea ce, de 
altfel, Sarmis era gata să facă. Dar… „în aceeaşi 
clipă auzi în spatele ei gemetele înăbuşite ale altui 
rănit, care îi cerea ajutor. Când prinţesa îşi lăsă ve-
rişorul şi se întoarse spre acel rănit, încremeni de 
mirare. La picioarele ei îl văzu, zbătându-se între 
viaţă şi moarte, pe Terenţius, comandantul legiu-
nilor romane. Şi domniţa, fără să se poată stăpâni, 
duse mâna la brâu, îşi scoase jungherul, ridicând 
arma aducătoare de moarte. Gândul de a-l răzbuna 
pe Burus, pe toţi dacii căzuţi în luptă, o orbi. De-
odată însă mâna i se desfăcu şi jungherul îi căzu 
jos. Şi, aplecându-se asupra romanului, îi şterse 
sudorile de pe frunte. Ea, care până atunci nu pri-
vise niciodată în ochii unui fl ăcău, care nu simţise 
niciodată fi orul dragostei, când văzu cât de frumos 
era romanul, rămase vrăjită în faţa lui, fără să se 
mai poată mişca de lângă el”.

Urmează, fi reşte, unele explicaţii autoriceşti scur-
te, sumare, obligatorii şi binevenite: „Pe acest falnic 
general roman îl întâlnise prima dată la Roma, la un 
bal dat de Traian, la care fusese împreună cu prietena 
sa Drosida. Apoi îl mai întâlnise, stând faţă în faţă, 
în timpul semnării Tratatului de pace dintre daci şi 
romani. Ultima dată se întâlni cu Terenţius chiar în 
cortul lui, când fusese răpită de Laberius Maximus 
din cetatea Sângidava şi de unde se întoarse acasă da-
torită Apostolului Andrei. Şi acum, iată-l rănit, zbă-
tându-se în spasmele morţii la picioarele ei.

Când, în sfârşit, tulburarea ce o cuprinsese la 
vederea lui îi trecu, Sarmis, uitând de verişorul său, 
din a cărui cauză pierduseră bătălia, îl ridică pe Te-
renţius în spate şi, fără s-o vadă cineva, începu să-l 
târâie spre pădurea de alături, pentru a-l ascunde de 
mânia suratelor sale şi a-i tămădui rănile.

Părăsirea câmpului de luptă, abandonarea osta-

şilor răniţi, tăinuirea generalului roman o făcuseră 
să se cutremure. Doamnele Miloase, dacă ar fi  afl at 
că dorea să salveze viaţa unui duşman, ar fi  făcut-o 
una cu pământul, iar numele ei ar fi  rămas pe vecie 
de ruşine în istoria neamului.

Sarmis, cu cât se apropia mai mult de pădure, cu 
rănitul în spate, cu atât puterile o părăseau mai mult. 
Deodată, simţi că o apucă ameţelile, că începe să-i 
vâjâie capul. Iar când văzu că nu poate merge mai 
departe, îl lăsă pe Terenţius şi se aşeză pe un bolo-
van să-şi tragă sufl etul. Dar, când vru să-l ridice din 
nou, ca să plece cu el mai departe, simţi că nu mai 
are puteri şi căută cu privirea de jur-împrejur, spe-
rând să vadă pe cineva, pe care să-l cheme în ajutor. 
Însă, cât cuprindeai cu ochii, nu văzu decât femeile 
dace, care alergau de la un rănit la altul, cu părul 
despletit, umplând întreaga vale cu bocetele lor”.

E adevărat că atari coliziuni profund psihologi-
ce sunt rare în romanul Noaptea Sfântului Andrei. 
Totuşi, romanul e de un tragism autentic, care ne 
ţine încordaţi pe tot parcursul textului. E tragismul 
vieţii dacilor şi romanilor, două seminţii demne şi 
iubitoare de libertate, gata oricând să-şi apere cu 
preţul vieţii teritoriile, bogăţiile, independenţa. În 
acest context istoric alegerea de către Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos anume a dacilor şi romanilor 
drept popoare a căror unire şi bună înţelegere avea să 
constituie primul popor creştin şi suferinţele groaz-
nice pe care le-a îndurat alesul Său, Sfântul Apos-
tol Andrei, pe parcursul întregii lui activităţi întru 
uşurarea chinurilor şi împuţinarea jertfelor ambelor 
popoare beligerante până la creştinarea acestora 
şi formarea poporului nostru creştin pe baza daci-
lor şi romanilor de demult, sunt lucruri care nu pot 
să nu ne umple inimile de o profundă recunoştinţă 
faţă de Providenţa însăşi, faţă de Destin şi – cum 
altfel? – faţă de Sfântul Apostol Andrei. Or, aceas-
tă recunoştinţă demult se cerea materializată într-o 
operă literară pe potriva semnifi caţiei şi importanţei 
formării primului popor creştin din lume, care s-a 
dovedit să fi m chiar noi, mai exact – strămoşii noş-
tri daco-romanii. Acum avem romanul demult aş-
teptat – Noaptea Sfântului Andrei de Ion Vicol –, pe 
care am cutezat să-l prezentăm aici spre cunoştinţa 
tuturor celor interesaţi şi doritori de a-l discuta. E 
un roman cu nenumărate ramifi caţii, tinzând spre o 
epopee; el ne duce cu gândul, cu intuiţia, cu toată 
fi inţa în epoca războaielor dintre romanii lui Traian 
şi dacii conduşi de regele Decebal la sfârşitul seco-
lului I şi începutul secolului II şi, concomitent, în 
timpul creştinării dacilor şi romanilor de către Sfân-
tul Apostol Andrei, întâiul chemat al Mântuitorului 
Iisus Hristos, şi discipolii săi. 
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Atât vechimea faptelor şi evenimentelor supuse 
investigaţiei, cât şi străduinţa scriitorului de a realiza 
o naraţiune vie, concretă, impresionantă l-au deter-
minat să se sprijine din plin pe tradiţia orală despre 
viaţa Sfântului Andrei, dictată, conform spuselor 
Preasfi nţitului arhiereu Casian de la Galaţi, de în-
suşi Sfântul Duh călugărului Epifanie, pe legende şi 
alte surse orale a căror origine s-a pierdut demult, pe 
obiceiuri, superstiţii şi credinţe, unele actuale până 
în prezent, ca ungerea mânerelor şi ţâţânilor uşilor, 
ferestrelor şi porţilor cu usturoi, de ziua Sfântului 
Andrei, în ultima noapte de noiembrie, ca remediu 
împotriva duhurilor rele. Se adaugă, bineînţeles, 
imaginaţia bogată a autorului, puterea acestuia de 
a-şi fi  închipuit o largă reţea de fapte, întâmplări şi 
evenimente care constituie, în totalitatea lor, pânza 
epică a întregii naraţiuni. Pe acest fundal impresio-
nant, bătrânul Apostol Andrei şi ucenicii săi botează 
daci şi romani, propovăduind Evanghelia lui Iisus 
Hristos, religia iubirii, bunei înţelegeri între oameni. 
Emblematică e scena în care Sfântul Apostol Andrei 
blagosloveşte dragostea curată dintre Sarmis, sora 
regelui dac Decebal, şi generalul roman Terenţius, 
mâna dreaptă a împăratului Traian, cărora le spune 
sincer: „Nu sunt iscoada nici a dacilor, nici a roma-
nilor. Eu sunt ucenicul Domnului Iisus Hristos. Şi 

am fost trimis în aceste ţinuturi să propovăduiesc 
Evanghelia iubirii. De aceea bat drumurile când 
la unii, când la alţii şi le spun Cuvântul Domnu-
lui: „Iubiţi-vă vrăjmaşii, faceţi-le bine celor ce vă 
urăsc!” Căci Domnul a poruncit ca niciunul dintre 
cele două popoare încăierate în luptă să nu învingă, 
ci amândouă să se contopească şi din ele să se nască 
un popor nou, cel dintâi popor creştin din lume, care 
să trăiască după Evanghelia lui Iisus”.

Sfântul Apostol Andrei apare în romanul lui Ion 
Vicol în ipostaza unui personaj mitic, îmblânzitor al 
fi arelor, pe care le pune în serviciul mântuirii oame-
nilor, în serviciul cauzei de creştinare a strămoşilor 
neamului românesc. În totalitatea acţiunilor sale, 
acest personaj are dimensiuni şi forţe de ordinul mi-
raculosului, el reuşind să obţină întâlniri cu înseşi 
căpeteniile de vârf ale romanilor şi dacilor Traian 
şi, respectiv, Decebal, îndură cu stoicism chinurile 
groaznice, ucide un balaur fi oros, salvează oşteni şi 
oameni paşnici, scapă viu din temniţă şi iese de la 
fundul unei prăpastii în care fusese aruncat, toate 
acestea prezentate concret şi convingător. Îmbinare 
organică de real şi fantastic, Sfântul Andrei e o fi gu-
ră legendară impresionantă de părinte spiritual, de 
ctitor al neamului nostru, format în urma războiului 
dintre daci şi romani, ca poruncă a lui Iisus Hristos.
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