
Prin Andrei Mureşanu, cel mai însemnat poet liric al
Transilvaniei până la Coşbuc, se statorniceşte o coordonată
fundamentală a poeziei ardelene: mesianismul, caracterul
profetic sau puterea vizionară, trăsătură artistică regăsibilă
apoi în poezia transilvană la majoritatea poeţilor, de la 
G. Coşbuc până la Ioan Alexandru. Poetul vizionar „este
un om angajat în istorie cu credinţa că existenţa are un sens
şi lumea înaintează spre o finalitate luminoasă. Vizionar
este poetul care nădăjduie în ciuda tuturor catastrofelor şi
necazurilor ce cad peste omenire, el nădăjduie şi intră în
această luptă de zi cu zi pentru a aboli răul şi minciuna,
nepăsarea şi scârba, ura şi necinstea”. Poeţii transilvăneni
numesc de la început această putere vizionară mesianism,
înţelegând prin el „atitudinea profetică şi de exaltare în în-
deplinirea unei misiuni prin sacrificiu”.

Desăvârşirea unităţii naţionale a însemnat pentru neamul
românesc împlinirea unei aspiraţii multiseculare. 1 Decem-
brie 1918 este, după expresia lui Ion Chinezu, „cea mai
însemnată zi din întreaga istorie a poporului românesc de
la venirea legiunilor romane pe pământul Daciei și până
astăzi. 1 Decembrie 1918 e însăşi finalitatea românească
realizată, e sinteza tuturor eforturilor noastre de o mie de
ani, e plebiscitul care însumează nu numai adeziunile unei
generaţii, ci a tuturor acelora care ne-au precedat şi care,
nădăjduind şi crezând în această zi ne-au pregătit-o pe
tainicele drumuri ale sângelui, ale graiului şi ale datinilor”.

Cuvintele criticului de la „Gând românesc” oferă o sugestie
rodnică pentru o lectură nouă a poeziei lui Andrei Mureşanu
din perspectiva aspiraţiei şi viziunii asupra unităţii naţionale
– motiv ce revine frecvent în scrisul său.

Ca şi Ion Budai-Deleanu care, în Cântul X din Ţiganiada,
utilizează o alegorie evidentă cu cele trei fete de împărat
pentru a sublinia starea mai vitregă a Transilvaniei, Andrei
Mureşanu vorbeşte despre „Orfana din munţi” (=Transil-
vania), anticipând ca idee şi viziune acest topos din poezia
lui Goga. Poetul foloseşte monologul liric:

„Nu este dar în lume 
Fiinţă cum sunt eu
Un suflet fără nume
Uitat de Dumnezeu:
Răpus de o durere 
Ce-l roade în ascuns 
Lipsit de mângăiere 
În starea ce-a ajuns”. (Orfana din munţi)

Participant la măreaţa adunare de pe Câmpia Libertăţii
din 3/15 mai 1848, poetul a fost profund impre sionat de
discursul înflăcărat al lui Bărnuţiu, de hotărârea nestrămu-
tată a mulţimii adunate: „Noi vrem să ne unim cu Ţara!”.
Se afirmă chiar că poetul ar fi depus jurământul pe Câmpia
Libertăţii, în care ideea libertăţii şi unităţii naţionale sunt
pregnant subliniate: „Ca român voi susţine totdeauna naţi-
unea română pe calea dreaptă şi legiuită, şi o voi apăra cu
toate puterile, în contra oricărui atac şi asupriri; nu voi
lucra niciodată în contra drepturilor şi a intereselor naţi-
unii române, ci voi ţinea şi voi apăra legea şi limba noastră
română, precum şi libertatea, egalitatea şi frăţietatea; pe
aceste principii voi respecta toate naţiunile ardelene, poftind
egală respectare de la dânsele. Nu voi încerca să asupresc
pe nimenea, dar nici nu voi suferi să ne asuprească nime-
nea; voi conlucra după putinţă la desfiinţarea iobăgiei, la
emanciparea industriei şi a comerţului, la păzirea dreptăţii,
la înaintarea binelui umanităţii, al naţiunii române şi al
patriei noastre”. Poezia 15 Mai 1848, ecou liric al acestei
măreţe zile, exprimă entuziasmul patriotic la imaginea vie
şi emoţionantă a unirii între „fraţii de-un sânge”:

,,Măreaţă-i serbarea când fraţii de-un sânge
Se leagă-ntre sine, prin viu jurământ 
A nu lăsa pradă şi nici a se-nfrânge 
Mărirea străbună şi dreptul cuvânt.
De azi libertatea ş-amoarea frăţească 
În pieptul năţiunei române vor fi, 
Încât strănepotul, ştiind s-o mărească 
Prin faptele sale, etern va-nflori.”

Imperativul social din Răsunet – „Deşteaptă-te, române!”,
este clamat în numele aceloraşi idealuri de libertate şi uni-
tate naţională. Tot un „ecou” al Adunării de la Blaj este oda
anonimă La fraţii mei români, semnată „Un filoromân”.
Şi prin vocabular („Românilor de sânge, Români de bărbăţie”)
şi prin frecvenţa invocaţiilor retorice, dar mai ales prin ener-
gicele îndemnuri la unitate naţională, poezia sugerează pa-
ternitatea lui Andrei Mureşanu:

„Uniţi-vă, c-o mamă avem noi împreună 
Şi-a noastră mamă-i Roma!, o nume glorios 
Noi suntem fraţi de sânge, şi soarta ni-i comună 
Să alungăm tiranii cu jugul urâcios”.
Perspectiva unităţii naţionale este aceeaşi ca şi în Un 

răsunet, când se adresa „românilor din patru unghiuri”:
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„...Întinde românimea pe-al patriei altar 
O mână de frăţie. Vai! cât e de frumoasă 
A noastră ţară scumpă pe-ntinsul ei hotar”.
În favoarea paternităţii lui Andrei Mureşanu mai ple-

dează şi faptul că între pseudonimele poetului întâlnim şi
semnătura „Un român”.

Conştiinţa unităţii naţionale capătă acum, în anii Revo-
luţiei, un caracter programatic, invocarea stăruitoare a tre-
cutului eroic, făcută în spiritul romantismului, având o
dublă finalitate: noua naţiune îşi descoperă în trecut drep-
turile pe care prezentul i le refuză şi, în al doilea rând, pen-
tru a demonstra unitatea naţională ca factor vital în existenţa
şi propăşirea naţiunii:

„Priviţi măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, 
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi
Cu braţele armate, cu focu vostru-n vine,
Viaţă-n libertate, sau moarte strigă toţi”.
(Un răsunet)
Sau:
„Lucit-a odată a voastră virtute,
Români de sub poala acestor Carpaţi,

În focuri mărețe, din timpuri trecute,
Când, strânși în unire, ca lei vă luptați!”
(O dimineaţă pe Surul)
În aceeaşi poezie evocă nostalgic vremile când „Ca fraţii

d-un sânge trăia între tine / Românii d-atuncea...”, pentru
ca în oda funebră ce preamăreşte pe martirii români din
1848 – 1849 să aibă viziunea unirii spiritelor lui Iancu,
Buteanu şi Dobra cu ale lui Mircea, Mihai Viteazul, Ştefan
cel Mare „Sub care românimea scăpată de-apăsare / Putea
cu drept să zică, c-a reînviat din nou”. Mihai Viteazul este
figura istorică cea mai des invocată pentru „pohta ce a pohtit”
– unitatea naţională – ce a rămas deziderat istoric perma-
nent. De aceea într-o odă de circumstanţă închinată dom-
nitorului Gheorghe Bibescu, Viteazul este văzut în ipostaza
de „mântuitor al neamului”.

„Veniră timpuri grele, certări pentru păcate; 
Păgânii te-mpilară, pământ prea fericit;
În jug gemeau românii, fiinţe dezarmate, 
Când pe Mihai Eroul de el i-a mântuit!
Ştia Mihai să frângă duşmanul cât de tare,
Ştia să-şi mute piatra departe de Carpaţi...”
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În legătură directă cu domnitorul unităţii naţionale
apare imaginea mamei văduvite („O mamă văduvită de la
Mihai cel Mare / Pretinde de la fiii-şi azi mână d-ajutori”),
metaforă sugestivă pentru ţara ce tânjeşte după unitatea
naţională şi prezentă în multe poezii: Un răsunet, Glasul unui
român, Un devotament familiei Hurmuzachi ş.a. Imaginea
„mamei văduvite” sugerează asociaţia cu Cântarea României,
poezia lui Andrei Mureşanu mai având comun cu celebrul
poem în proză motivul eremitului (al pustnicului), para-
lelismele acestea inspirând chiar o nouă ipoteză asupra 
operei, în care „contribuţia cărturarilor ardeleni, nu numai
la publicare, ci şi la elaborarea primelor variante ale mo-
tivului Cântării se impune a fi luată în consideraţie”. Şi în
primul rând a lui Andrei Mureşanu, care înţelegând istoria
ca o „magistra vitae”, nu ocoleşte istorioarele morale, fabu-
lele ce evidenţiază importanţa unităţii naţionale. Anul
1855, poezie îndatorată întrucâtva modelului oferit de
Grigore Alexandrescu, stăruie asupra povestirii moraliza-
toare cu tatăl ce-şi îndeamnă fiii să rupă snopul de nuiele
strâns legat şi apoi una câte una, concluzionând:

„Trecutul nost’arată citind în istorie 
Că astă-nvăţătură sau nu o am ştiut 
Sau alte interese şi oarba sumeţie 
Răpindu-ne de minte, încet o am pierdut”.
În consecinţă, neunirea apare întotdeauna în circum-

stanţe poetice imprecative. Apostrofele adresate Milcovului
amintesc de poezia lui Iancu Văcărescu:

„Zăresc colo departe un râu ce-a frânt unirea 
La fiii unei mame, ce soarta-i asupri,
O, Milcov, râu de patimi, ce neagră ţi-e numirea 
Când aflu c-a ta undă pe fraţi îi despărţi.”
În poezia Un răsunet este înfierată de asemenea „oarba

neunire la Milcov şi Carpaţi”. Ca şi la Goga, decăderea pre-
zentului este urmarea unui destin vitreg, a unei istorii vi-
foroase, aşa cum sugerează poetul reliefând distanţa între
strălucirea Romei de odinioară şi starea românilor de la
mijlocul veacului trecut. Lipseşte interogaţia eminesciană
plină de sarcasm, „căci urmaşii Romei” au decăzut nu din
vina unor politicieni perfizi şi lacomi ci „prin a veşniciei
fatale măiestrii”:

„În stânga departe e râul cel mare,
Prin care o mamă se taie de fii,
Ma, [dar] nu din răinţă sau neascultare 
Ci prin a veşniciei fatale măiestrii”.
S-a remarcat timbrul de alarmă al versului lui Andrei Mure-

şanu, evident în formula unor imperative sociale – jurământ:
„Dar noi pătrunşi la suflet de sânta libertate
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi”.
Ultimaturi şi avertismente:
„E ora cea din urmă când patria ne cheamă,
Să punem la o parte oricare alte griji
Şi ascultând suspinul ce-l varsă o dulce mamă
Să ne lăsăm de ure, de certe şi intrigi”.

Este o direcţie stilistică pe care o va prelua mai târziu
poezia lui G. Coşbuc, O. Goga, Aron Cotruş, Mihai Beniuc.

Frecvenţa cuvântului românime cu sensul de popor
român sau naţiune română este explicabilă prin acelaşi
deziderat al unităţii naţionale, enunţat uneori în ton fa-
bulistic, didacticist ca în poema O dimineaţă pe Surul:

„Învaţă din asta şi tu românime
A strânge la pieptu-ţi pe dulcii tăi fraţi
Şi-a pune la cale ca a ta tinerime
Să fie-nfrăţită ca pinii-n Carpaţi”.
Ca un adevărat poet vizionar, Andrei Mureşanu are mo-

mente când disperă că lumea este nedreaptă, că s-a abătut
de la eroism şi echilibru, este îngrijorat de viitorul patriei,
pe care încearcă să-l descifreze prin numeroase interogaţii
retorice. În poezia Anul 1855, ca şi Gr. Alexandrescu, ani-
mat de nobile sentimente altruiste, poetul este îngrijorat
de ameninţările ce plutesc deasupra Patriei:

„Sunt nori încă pe ceruri şi nori ce varsă gheaţă,
Orcane, ce-ameninţă pierirea unui stat;
Scăpa-va România în pace cu viaţă?
Atârnă de la ceruri, curagi şi simţ curat”.
Voind să depăşească rolul unei „Casandre mute”, a unui

rău prevestitor, poetul îşi exprimă convingerea că în înflo-
rirea Patriei un rol hotărâtor îl are cultivarea virtuţilor pa-
triotice şi cetăţeneşti. Tonul este evident profetic:

„Cădea-va ca frunza astuta [vicleană] trădare
Mărirea deşartă şi luxul pompos ;
Atunci Românie veni-vei în stare 
A şti şi tu alege ce-i bun şi frumos”.
„Eremitul din Carpaţi”, cum îi plăcea să se ipostazieze

la modul romantic, mărturiseşte că are „plăcerea a fi un
privitor / La tot ce se întâmplă prin urbi, cetăţi şi sate / Prin
casă şi-n afară la-ntregul nost’ popor”, şi împrumutând un
motiv folcloric, al dorinţei de reînviere după un anumit
timp de la moarte, exprimă aceeaşi îngrijorare pentru vii-
torul naţiunii:

„Dorire-aş după moarte
Să-nviu la zece ani,
Şi-atunci să văd ce soarte
Au fraţii mei romani”.
(Dorul meu)
Anticipând pe Coşbuc, declară într-o mărturisire directă,

gravă şi îndurerată că n-ar putea supravieţui unei catastrofe
naţionale. Ipoteza este îndepărtată cu groază din gândul
poetului:

„Iar dacă-un caz fatale ar da vot de pierire
Ştergând din cartea vieţii pe-acest prea blând popor,
Atunci în astă lume neavând vreo mulţămire
Aci pe-o stâncă rece doresc ca să şi mor”.
Ideea unităţii naţionale, fundamentală în programul

politic al paşoptiştilor, capătă în poezia lui Andrei Mure-
şanu, bardul revoluţiei transilvane de la 1848, aură pro-
fetică, vizionară.
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