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Cuvânt înainte 
 

 Ne fascinează să citim, să studiem despre valdenzi
1
, să ne 

considerăm continuatori ai luptei pline de sacrificii a acestui 

popor de admirat, care a ţinut la înălţime steagul credinţei de-a 

lungul unor uimitor de lungi perioade de timp, de peste un mile-

niu, suferind strâmtorări ale vieţii greu de imaginat şi de îndurat 

pentru zilele noastre. Oare câţi dintre noi, care zicem că ar tre-

bui să jertfim totul pentru Hristos, am fi în stare să trăim în 

acele locuri izolate de lume, greu accesibile, printre stânci şi 

văi, suportând rigorile iernilor lungi, desele persecuţii din partea 

bisericii catolice apostaziate şi ale iezuiţilor, atrocităţile stăpâni-

torilor? Ne cucereşte curajul acestor oameni care, atunci când 

era nevoie, nu pregetau să-şi dea viaţa pentru cauza cea dreaptă, 

pentru Adevărul pe care l-au cunoscut. Viaţa lor, uneori şi a co-

piilor şi a soţiilor lor, nu le-a fost mai scumpă decât cauza pen-

tru care au luptat. 

 Valdenzii au descoperit că doar trăind strict după învăţătu-

rile biblice vor putea primi iertarea păcatelor şi binecuvântarea 

Domnului Isus Hristos, că Hristos este singurul care ne poate 

ierta păcatele, niciun om neputând face acest lucru, nici indul-

genţele, nici preoţii, nici profeţii, nici chiar papa. Din acest mo-

tiv, pentru valdenzi nu era nimic mai însemnat decât cunoaş-

terea nealterată a Evangheliei, încrederea deplină în Isus Hris-

                                                           
1
 Se pare că denumirea de valdenzi se trage de la Peter Valdo, negustor din 

Lyon care a trăit între anii 1140 – 1218, considerat întemeietorul mişcării 

valdenze, întâi sub forma mişcării Săracii din Lyon, apoi Săracii din 

Lombardia, mişcare care s-a extins apoi în alte regiuni ale Franţei şi ale 

Europei. Totuşi, unii consideră că valdenzii au fost numiţi astfel, fiind 

locuitori ai Văilor de la sudul Alpilor. Peter Valdo, după ce a avut revelaţia 

Adevărului biblic pur, a vândut tot ce avea, şi a decis să-şi ducă viaţa ca om 

sărac. El a plătit ca să fie tradus Noul Testament într-o limbă apropiată de cea 

provensală. Valdenzii, împreună cu albigenzii şi catarii se consideră a fi 

precursorii reformaţiunii. 



tos, singurul nostru Mântuitor. Mai mult decât atât, ei şi-au 

dedicat întreaga lor viaţa pentru a duce acest adevăr la cunoş-

tinţa tuturor oamenilor însetaţi de lumina Cuvântului biblic. 

 Cartea de faţă este o neînsemnată contribuţie la evocarea 

vieţii şi a istoriei viteazului şi admirabilului popor valdenz. O 

facem sub forma unei cărţi de acţiune, cu personaje, evenimen-

te, trăiri, frământări. Poate în acest fel ne vom putea transpune 

în acea epocă, în acele condiţii istorice, când rezistenţa împotri-

va forţelor răului, împotriva apostaziei şi a vicleniei lui Satana 

era cea mai aprigă. 

 Cartea este bazată pe istoria deja cunoscută despre val-

denzi, restul acţiunii fiind imaginaţie, căutând a nu denatura spi-

ritul epocii, al istoriei şi al luptei valdenzilor pentru Adevăr şi 

Evanghelie. De bună seamă, personajele şi acţiunile sunt rodul 

imaginaţiei. Orice asemănare de nume cu personalităţile val-

denze cunoscute din istorie este pur întâmplătoare.  

 Am scris această carte cu dorinţa ca exemplul neînfrica-

ţilor luptători valdenzi să ne însufleţească, să fim gata să-i ur-

măm, să susţinem cauza măreaţă pentru care au luptat ei. 

 Trebuie să-mi exprim recunoştinţa pentru cei care au 

realizat o documentare anterioară privind viaţa şi lupta 

valdenzilor, lucrări foarte utile pentru redactarea cărţii de faţă. 

În România, deosebit de valoroasă în acest sens este cartea 

”Valdenzii” scrisă de devotatul autor  Benone Corneliu Lupu, 

aceasta fiind una dintre cărţile mele preferate.  

 Uneori ne-am dori o viaţă asemenea cu cea a valdenzilor 

de demult. Dacă ei au trăit şi-au luptat pentru puritatea spiritua-

lă, pentru Adevărul biblic şi pentru Evanghelie, înseamnă că şi 

noi putem face acest lucru. Domnul să ne ajute să reuşim să fim 

demni urmaşi ai poporului Său, valdenzii, pe care atât îl admi-

răm! 

 În acest cuvânt de început, doresc să-mi exprim recunoş-

tinţa pentru cei care au citit manuscrisul acestei cărţi, aducând 

însemnate contribuţii în semnalarea unor neajunsuri iniţiale şi în 

perfecţionarea exprimărilor, îndeosebi pentru Leliana Stancu - 

scriitoare, Cristinel Sava - redactor şi Maria Moraru. 
 

Autorul 



5   ————————————————————— 

 

 

 

Capitolul 1 - Zorile tinereţii 
 

Gianinna păzea turma ei de oi şi de capre pe povârnişul 

unui munte, nu departe de crestele înalte ale Alpilor. Creaturile 

Domnului hărăzite ei în pază, cum se vedeau slobode pe plaiuri 

de munte, ronţăiau cu poftă orice smoc de iarbă şi orice tufă mai 

suculentă răsărită pe marginea cărărilor. Această paşnică preo-

cupare a turmei îi dădea răgaz tinerei fete să privească minunile 

naturii din jurul ei şi să se bucure din plin de aceste daruri 

cereşti lăsate deopotrivă oamenilor şi vietăţilor. 

 Ochii ei reflectau scânteieri albastre, ca urmare a întâlnirii 

privirii cu razele limpezi, trimise din înaltul cerului senin. Oare 

cerul crea acele feerice unde de lumină caldă, catifelată, mângâ-

ietoare? Sau poate soseau şi mai de departe, din adâncul Cos-

mosului, ca soli trimişi de la Tronul Harului, de către Mân-

gâietorul omenirii, raze atât de mult preţuite de locuitorii Alpi-

lor? Indiferent de unde îşi aveau izvorul acele raze de pace şi 

lumină, ele ajungeau pe Pământ ca o solie de binecuvântare, ca 

o răsplată duioasă pentru cei cu inimă recunoscătoare, care 

vedeau limpede, în toate alcătuirile lumii, măiestria Creatorului 

văzutelor şi nevăzutelor. 

 Gianinna era încântată şi evlavioasă de tot ce vedea, doar 

că dorul ei cu aripi diafane nu rămânea acolo, printre arbuşti de 

munte şi păşune, ci trecea călător spre mult mai încântătoarele  

zări, depăşind lin văile întunecate din depărtare, atingând ori-

zontul acolo unde se întrezăreau oraşe sclipitoare. Apoi, dorul ei 

trecea şi de strălucirea priveliştilor montane, pentru a atinge 

cerul albastru, acolo unde împărăţia Pământului sfârşeşte, pen-

tru a lăsa loc Stăpânirilor cerului. 

 Mângâiată de aceste fascinante clipe de visare în peisajul 

mirific al naturii şi călătorind cu închipuirea departe, peste cres-

tele Alpilor, desenând contururi pe cerul albastru, Gianinna îşi 

aminti o întâmplare nu demult petrecută în satul lor, o serbare în 

aer liber, ţinută de un grup de tineri credincioşi din biserica lor, 
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la care se alăturaseră nişte oaspeţi misterioşi, tineri veniţi de 

departe. Întredeschizând genele ei lungi care adăposteau priviri 

de culoarea smaraldului, căuta să rememoreze scenă cu scenă 

acea zi minunată, privirile de sinceră prietenie în ochii tinereşti, 

apoi despărţirea de sfârşit de serbare în nădejdea unei noi reîn-

tâlniri. Îşi aminti rugăciunile calde rostite de tineri cu acel prilej. 

E atât de plăcut să fii copilul Domnului, să-ţi doreşti mereu să 

fii aproape de lucrarea Sa! 

 O imagine, mai ales, îi reveni în minte de la acea întrunire 

tinerească. Era privirea caldă a ochilor albaştri ai unui băiat 

dintre cei veniţi de departe. De cum răsări, această imagine nu-i 

mai părăsi închipuirea. Celelalte întâmplări din ziua serbării 

parcă se pierdeau când îşi aducea aminte de acea privire a ino-

cenţei din ochii acelui băiat. Era amintirea cea mai dragă ei, ce-i 

revenea mereu în gânduri, chiar şi după multe zile de la întâl-

nirea tinerilor valdenzi. 

 Mai spre seară, întregul peisaj alpin începu să se schimbe 

puţin câte puţin. Gianinna, cu ochi de copil, privea cu încântare 

acele transformări miraculoase ale ţinutului ce se întindea în 

faţa ei. Din locul în care stătea, de pe povârnişul muntelui 

abrupt, avea o privelişte splendidă, în care razele de soare se 

strecurau printre ramurile verzi ale castanilor de munte, 

luminând partea de dincolo a unei văi adânci şi stâncoase, unde 

se vedeau sclipind panglicile aurii ale unor înalte cascade, 

împodobite feeric de un curcubeu creat de pânza de aburi izvo-

râtă dintr-un lac din vale. Apoi, mai erau şi acele schimbări 

fascinante ale luminilor învăluind crestele zimţate ale Alpilor, 

scăldate de razele soarelui de după-amiază. O linişte deplină 

cuprindea acel loc binecuvântat de Dumnezeu, în care măreţia 

creaţiei Sale era copleşitoare. 

 Dar contemplarea ei fu întreruptă de strigătul mamei venit 

dinspre satul din vale, care o chemă acasă:  

-Gianinna, adună oile şi caprele şi vino degrabă! Vezi să 

nu-ţi lipsească vreuna... 

-Vin, mamă, vin, dar mai lasă-mă un pic… e aşa de frumos 

aici, a apărut chiar acum un curcubeu peste lacul din vale!  

-Nu, Gianinna, nu mai e timp, avem treabă. Vino repede! 
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-Da, mamă... 

 Soarele se ascunsese după stâncile colţuroase ale Alpilor. 

Oile şi caprele păşteau liniştite şi mulţumite. Ursu, câinele 

stăpân, apăru dintre tufe şi se aşeză la picioarele ei. Era semn că 

se apropia înserarea, trebuia să numere toate oile şi să plece spre 

casă. Dar azi era mai bucuroasă ca altădată. Amintirea acelei 

serbări minunate a tinerilor îi dădea parcă nădejdi noi, iar lumea 

era mai plină de încântări pentru spirit. Chiar şi soarele fusese 

deosebit de generos în acea zi de vară. Coborând pe cărări de 

pajişte la vale, spre sat, mână turma în curte prin poarta care o 

aştepta deschisă spre uliţă, adăposti oile şi caprele în staul, apoi 

intră în casă s-o ajute pe mama sa la multele treburi ale gospo-

dăriei. 
 

 

 

Capitolul 2 - Biserică la ţară 
 

 O casă liniştită, de piatră înnegrită de vremuri, sta singu-

ratică, ascunsă bine privirilor indiscrete, printre colţuri de stâncă 

şi ramurile pletoase ale somptuoşilor pini de munte. În jur dom-

nea o linişte desăvârşită, iar cerul albastru acoperea cu binecu-

vântările sale acel loc ferit de ochii lumii. Puţin mai departe, 

privirea întâlnea un abis ameţitor în care un pârâiaş cădea înspu-

mat peste pereţii suri de stâncă. În partea cealaltă se înălţau 

munţi colţuroşi peste care, încă de dimineaţă, razele soarelui 

scăldau priveliştea cu multă generozitate. Clădirea aceea de tai-

nă era înconjurată de copaci de felurite soiuri, mai ales nuci, 

meri şi castani. Iedera roşie-aurie îmbrăca precum o manta de 

frunze gardurile şi stâncile din jur. 

 Încă de dimineaţă, în curtea împrejmuită a casei se vedea 

plimbându-se un bătrânel în straie negre, scoţând nişte scaune 

de lemn, sau mai degrabă nişte băncuţe, pe care le aşeza cu grijă 

pe lângă zid şi pe sub castanul cel mare din mijlocul curţii. Du-

pă ce termină această treabă, bătrânul se puse pe genunchi lângă 

o laviţă, să se roage Domnului. Apoi se duse la poartă şi o des-

cuie, lăsând-o deschisă larg, să intre oricine. 
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 Cam aşa arătau cele mai multe biserici valdenze din Pie-

mont: ascunse bine în mijlocul naturii, cu nimic spectaculoase, 

austere, dar binecuvântate de Cel de Sus. Erau şi biserici mult 

mai încăpătoare, ascunse în adâncurile peşterilor, în care se adu-

nau mulţimi mari de credincioşi, atunci când se organizau ser-

bări grandioase, cu creştini veniţi din multe locuri, sau când în 

ţinut venea un propovăduitor cu faimă. De obicei însă, credin-

cioşii valdenzi îşi sărbătoreau ziua de Sabat în bisericuţe sim-

ple, bine tăinuite în văile munţilor. 

 Nici nu termină omul îmbrăcat în negru din curtea bisericii 

rugăciunea de dimineaţă, că pe poartă intră un grup de oameni: 

o femeie cu patru copii şi un bătrân, cei din familia lui Pietro 

Montanari. Se aşezară evlavioşi în genunchi, lângă banca cea 

lungă şi începură a se ruga. Apoi căutară un loc pe o băncuţă, 

aşteptând în linişte sosirea celorlalţi credincioşi. 

 După ceva vreme, cei din curtea bisericii îşi îndreptară 

privirile spre poartă, căci apăruseră pe cărarea dinspre vale doi 

tineri necunoscuţi, aducând cu ei ceva învelit în pânze albastre. 

Când desfăcură pânzele, scoaseră la iveală nişte instrumente 

muzicale lucitoare, ca nişte mandoline. Chiar se şi auziră pri-

mele acorduri de strune, răspândind sunete minunate în curtea 

de sub castani. Credincioşii priveau cu încântare la cei doi tineri 

necunoscuţi, admirându-le chipurile frumoase, angelice, cu ple-

te lungi, revărsate pe umeri, şi îmbrăcaţi în haine curate, de 

oraş. Deja creară impresie în rândul celor sosiţi la biserică. 

Chiar şi omul în negru, cel care se ocupa de biserică dis de 

dimineaţă, uimit de sosirea tinerilor, le întinse mâna, urându-le 

bun venit. 

 Parcă aflaseră credincioşii din Villar Pellice de venirea 

neaşteptaţilor oaspeţi muzicanţi, că şi începură să răsară, din 

toate părţile, cete-cete, încât curtea se umplu repede: femei, băr-

baţi şi copii, în hainele cele mai bune pe care le aveau. Tinerii 

muzicanţi aşteptau tăcuţi începerea serviciului divin. 

 Iată, pe poartă intră acum un om în haine maro şi cămaşă 

albă, cu părul lung. O barbă castanie nu prea mare îi alungea 

chipul foarte sobru. Ajuns în faţa audienţei, se puse în genunchi, 

se rugă îndelung, spuse un ”Amin!” apăsat, apoi se aşeză cu 
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evlavie pe un scaun pregătit din timp pentru el. Tăcerea de câte-

va clipe cuprinse solemna adunare din curte.  

 Cineva dintre membrii bisericii făcu semn tinerilor muzi-

canţi, care şi începură să interpreteze melodii pe care cei de faţă 

nu le mai auziseră niciodată. Era o muzică sublimă, răspândind 

armonii divine pentru urechile credincioşilor. Chiar şi copiii as-

cultau cuminţi interpretarea tinerilor. Nu dură mult acest con-

cert şi, deodată, tinerii se opriră. Cel care părea predicatorul se 

ridică cu Biblia în mână, urmat de toată adunarea, pentru a rosti 

o solemnă rugăciune cu voce tare. Audienţa se aşeză pe modes-

tele scaune. Cei veniţi mai târziu, negăsind locuri pe băncuţe, se 

aşezară, cu multă plăcere, pe iarba mătăsoasă din curte. 

 Începu predica. Pastorul vorbea cu voce calmă, rar şi liniş-

tit. Numele Domnului Isus Hristos era des pronunţat în timpul 

cuvântării. Predica era mai degrabă o rugăciune, o implorare a 

harului Divin, de a-i ocroti pe membrii bisericii, de a-i feri de 

atacul celui rău. De-ar fi nevoie, în vremurile de strâmtorare, să 

le dea Domnul putere să aducă o bună mărturie pentru Adevăr 

şi pentru Evanghelie, chiar şi cu sacrificiul vieţii lor. 

 Predica pastorului nu fusese prea lungă, fiind mai degrabă 

o îndrumare a ceea ce aveau de făcut credincioşii. Implorând 

încă odată protecţia Dumnezeului Celui Veşnic, pastorul înche-

ie predica. Adunarea păstră o clipă prelungită de reculegere. 

Apoi lăudară de Domnul cu toţii, cu o cântare înălţătoare, înso-

ţită de acordurile tinerilor muzicanţi. 

 Cât timp ţinu serviciul divin toţi păstrară o linişte solemnă, 

chiar şi copiii care erau educaţi să fie cât se poate de cuminţi. 

Adunarea se desfăşura cu o oarecare teamă, deoarece puteau 

oricând să fie urmăriţi de iscoadele iezuiţilor care veneau pe 

urmele lor. Credincioşii plecară în linişte de la biserică, grupuri-

grupuri. Multe discuţii se prelungeau pe drumul spre casă, sau 

în natură, în locuri plăcute, de ei ştiute. Acolo se putea cânta şi 

discuta în voie. 

 Tinerii muzicanţi nu discutară cu localnicii lucruri de pri-

sos; ştiau bine toate regulile de păstrare a tăcerii, datorită pri-

mejdiilor prin care treceau mereu valdenzii. Erau din familii 

credincioase, din alte locuri. Plecară şi ei pe poarta bisericii, dar 
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însoţiţi de un grup mai mare de tineri şi de copii ai locului, 

dornici să mai petreacă un timp cu ei şi după serviciul divin. Cei 

din sat ştiau o pajişte în pădure, liniştită, ferită de ochii lumii, în 

care nicio iscoadă nu-i putea găsi. Acolo continuară să cânte 

cele mai frumoase imnuri, cu bucurie şi însufleţire. Aşa înţele-

geau tinerii să-L slujească pe Domnul! 
 

 

 

Capitolul 3 – Zi de târg 
 

 Într-o zi de toamnă se adunase ceva lume într-un loc mai 

întins al localităţii Cavour, situată cam la o zi de mers pe jos de 

la Torino spre Apus, acolo unde se întretăiau câteva drumuri ce 

duceau spre mai multe sate ale ţinutului. Acestui loc i se zicea, 

cumva impropriu, „iarmaroc”, căci nu avea de nici unele ca să 

fie un iarmaroc adevărat. În amărâta de piaţă erau doar câţiva 

ţărani cu câteva căruţe ce veniseră cu nişte saci cu faină de grâu, 

şi încă vreo doi negustori cu alte cele de trebuinţă: sare, oglinzi, 

sau pânză. 

 Dar iată, ceva mai la margine, pe iarbă, un târgoveţ străin 

întinsese o pătură pe care aşezase nişte mărfuri interesante, ce 

păreau lucruri de preţ: inele de aur, pânze fine de in, baticuri fe-

meieşti frumos lucrate, centuri cu ţinte aurite. Acestea le scoase 

dintr-o desagă largă pe care o adusese pe spinare, de departe, de 

la Torino, de unul singur, mergând mai mult pe cărări ocolitoa-

re, nu pe drum larg. Lumea din iarmaroc, văzând acest negustor 

singuratic şi cu înfăţişare ciudată, trecu numaidecât să-i vadă 

lucrurile de vânzare. Unii chiar cumpărară câte ceva de la el. 

Dacă ar fi fost mai atenţi, şi-ar fi dat seama că acest om bărbos 

şi încruntat era, de fapt, un bărbat tânăr şi plin de vigoare, cu 

ochi albaştri şi frunte senină. Barba îl făcea ca de patruzeci de 

ani, deşi omul nu avea decât cel mult douăzeci şi patru.  

Negustorul cel misterios parcă aştepta pe cineva dintre 

trecătorii prin iarmaroc. La un moment dat, acela fu zărit. Un 

om puternic, înalt, cu faţa alungită de o barbă castanie, îmbrăcat 

în straie cenuşii şi curate, cu o pălărie mare cu boruri întoarse, 
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apăru în piaţă şi parcă cerceta la rând tarabele şi, din când în 

când, privea pe sub sprâncene undeva departe, spre marginea 

iarmarocului, acolo unde negustorul cel misterios aştepta. Privi-

rile celor doi bărbaţi se întâlniră şi îşi făcură semne discrete 

unul celuilalt. Ca din întâmplare, o fată drăguţă cu un batic 

colorat în alb cu roşu, legat peste părul lung, trecu prin faţa lor, 

se duse la negustorul cel misterios şi se aplecă să-i vadă lucru-

rile întinse spre vânzare. Tot ca din întâmplare, fata luă de acolo 

un săculeţ, apoi plecă să cerceteze alte tarabe de prin iarmaroc. 

Totuşi, fata, în puţinele dar preţioasele momente când cerceta 

lucrurile de vânzare ale negustorului singuratic, privi de câteva 

ori şi la chipul acestuia. Văzu lumina angelică de pe chipul lui 

aspru, de om bărbos. De bună seamă îl recunoscu, el fiind un 

tânăr pe care îl mai văzuse de câteva ori la biserica din Cavour. 

Dar cum de-şi lăsase o barbă aşa de mare doar într-o săptă-

mână? Trebuia să-şi învingă emoţiile şi trebuia să se poarte cât 

mai firesc. Aruncă o ultimă privire lungă către închipuitul 

negustor, apoi porni cuminte prin piaţă, mai luă nişte scorţişoară 

şi piper pentru casă, apoi îl ajunse pe cărare pe omul cu pălăria 

mare. Asigurându-se că nimeni nu-i vede, începură discuţia: 

-Tată, am luat săculeţul cu Noul Testament de lângă măr-

furile lui. Mi-e teamă să nu-şi dea cineva seama că e ceva nefi-

resc cu acest săculeţ… Doamne, veghează ca toată această lu-

crare să sfârşească cu bine! 

-Aşa-i, fata mea, Domnul se va îngriji de lucrarea Sa. Ţi-a 

spus vreo vorbă tânărul negustor? 

-Nicio vorbă. Doar pe chipul lui puteam citi o mare 

bucurie şi o hotărâre de neclintit! 

-Da, e foarte devotat lucrării de misionar.  

-În plus, mi s-a părut foarte atent la persoana mea, de parcă 

mă sorbea din ochi, mai spuse fata cu timiditate. 

-Înainte de toate, suntem datori să facem Lucrarea Dom-

nului! Celelalte vin mai apoi, zise tatăl, grijuliu la sentimentele 

fiicei sale.  

Aşa încheie discuţia omul cu pălărie cu boruri largi, care 

nu era altcineva decât pastorul locului, Amedeo de Fiore, iar 

fata cu baticul în alb şi roşu, travestită în ţărăncuţă, era fiica sa, 
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Marianne. La un cot al drumului spre Cavour, îi aştepta deja un 

om cu aceeaşi înfăţişare de ţăran, având o pălărie largă de paie 

trasă peste ochi, care luă săculeţul cu Evanghelia şi se pierdu în 

pădure, fără nicio discuţie cu pastorul şi fiica sa. 
 

 

 

Capitolul 4 - Întoarcerea tatălui din închisoare 
 

 Mama copiilor lui Pietro Montanari, Enrica, se ruga seară 

de seară, în genunchi, pentru soţul ei aflat în închisoare şi pen-

tru copiii ei încă nevârstnici, ca Domnul să se îndure de ea, să-i 

dea familiei cele de trebuinţă şi să aibă grijă ca Pietro să se în-

toarcă curând acasă. Ştia că vrăjmaşul omenirii, Satana, dezlăn-

ţuit asupra rămăşiţei credincioase lui Isus, va ţine cu dinţii de 

victimele sale. Însă Cel de Sus, în marea-i bunătate, oricând ar 

putea face o minune ca Pietro să fie eliberat şi să-şi revadă copi-

laşii  lui dragi. 

 Domnul nu lăsă prea mult timp ca cei ce aşteptau ajutor de 

la El să sufere şi să deznădăjduiască. Într-o seară, cam după 

lăsarea întunericului, după ce toată familia se rugase şi se pregă-

tea de odihna de noapte, se auzi un scâncet de portiţă de la intra-

rea în curtea lor. Având parcă o presimţire, Enrica - soţia lui 

Pietro, venită în sat din Pinerolo, fiica unui tâmplar iscusit, pe 

nume Salvatore Padovano - ieşi pe prispa casei să vadă ce se 

întâmplă. La început nici nu recunoscu omul îmbrăcat în nişte 

haine străine, întunecate, nebărbierit şi cu pălărie spartă pe cap. 

Ceva, totuşi, o făcu să tresalte de speranţă: 

-Tu eşti Pietro, acolo, la poartă? 

-Eu sunt, draga mea Enrica! Domnul m-a ajutat să mă 

întorc acasă! 

 Dintr-un salt, cei doi soţi se îmbrăţişară îndelung. În acest 

timp, copiii se treziră rând pe rând şi apărură pe prispă, uitându-

se cu uimire la înfăţişarea stranie a tatălui lor. Când Pietro văzu 

copiii treziţi să-l întâmpine, nu mai putu de bucurie şi se năpusti 

spre ei, iar copiii săriră ciorchine la el, să-l mângâie pe cap şi 



Viorel Darie   —————————————————— 

 

13   ————————————————————— 

să-l sărute pe obraz. Era o mare bucurie şi fericire în familia 

valdenzului Pietro! 

- Ce bun e Domnul, rostea el întruna, s-a îndurat de noi 

toţi, să ne revedem în casa noastră! Nici nu mai speram să ajung 

acasă, Doamne, Doamne! Veniţi copii, că nu mă satur să vă 

strâng în braţe! 

-Tăticule, ce mult ne-ai lipsit… se tângui în lacrimi, 

Gianinna. Nu te mai lăsăm să pleci de lângă noi! 

- Tată, şi nouă ne-a fost dor de tine! au venit la Pietro, să 

fie luaţi în braţe, Agostino şi Simeone. 

- Şi mie, rosti cu lacrimi în ochi băiatul cel mare, Giu-

seppe. 

  - Hai să intrăm în casă, zise Enrica, amintindu-şi că omului 

ei numaidecât trebuia să-i fie foame. Gianinna, adu repede nişte 

lemne din şură, să punem foc, iar voi, băieţi, aduceţi nişte vedre 

de apă de la râu, să se îmbăieze tatăl vostru! 

 Toată lumea se repezi să facă ce li se spuse. În puţină vre-

me, masa era pregătită. Enrica  aşternu un prosop alb, ca pentru 

oaspeţi, pe care puse soţului ei să mănânce. 

- Voi, copilaşi, nu gustaţi ceva cu mine? zise Pietro, prea 

bucuros că se revăd iarăşi împreună. 

- Mănâncă tu, tăticule, trebuie să-ţi fie cumplit de foame, îi 

zise băiatul cel mare, Giuseppe. Noi ne-am săturat înainte de a 

merge la culcare. 

- Ei, aşa, măcar un pic, să nu stau singur la masă… 

 Familia toată ospăta cu bucurie şi cu lacrimi de fericire în 

ochi. Apoi au rostit o rugăciune de mulţumire pentru hrană şi 

pentru bucuria revederii. Acum venise vremea povestirilor. Sub 

o ploaie de întrebări din partea copiilor, Pietro începu să rela-

teze tot ce a pătimit în închisoare şi cum a reuşit să scape de 

acolo. 

-Tată, ştii ce dor ne era de tine? În fiecare zi plângeam cu 

lacrimi nesfârşite, voind să te vedem, se tânguia Gianinna. 

-Bietul copil, zise tatăl, mângâind-o pe părul ei bălai. 

Scumpa mea, ce dulce e viaţa de cămin! Numai cine n-a trecut 

prin asemenea necazuri, nu ştie să preţuiască… 
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-Copii, tatăl vostru e obosit… Eu zic să vă duceţi la cul-

care, le zise Enrica. Avem timp destul mâine să ne povestească 

cum a scăpat de închisoare. 

-Nu, nu, nu… Acum, ar fi vrut copiii. 

-Mai bine să lăsăm pe mâine, cum zice mama, linişti Pietro 

spiritele. 

 Acestea fiind spuse, fiecare se duse la culcare în cotlonul 

lui. Când deschiseră ochii, dis de dimineaţă, afară era o vreme 

senină, fără nicio adiere de vânt. Băieţii se pregătiră deja pentru 

munca lor, păşunatul vitelor. Gianinna încă dormita, după 

bucuria de aseară. Se trezi şi făcu ochii mari. Când îl văzu pe 

tăticul ei îmbrăcat în cămaşă curată, albă, se repezi iar la el, 

îmbrăţişându-l cu foc. 

-Tată, îmi spui povestea ta din închisoare? 

-Copilul meu! Ce să-ţi povestesc interesant din temniţă? 

Acolo e doar mizerie, întuneric şi o umezeală care îţi îngheaţă 

toate oasele. Deznădejde, umilinţă, ameninţări cu schingiuiri în 

fiecare zi. Dacă n-aş fi ştiut că sufăr pentru cauza Domnului 

nostru Isus Hristos, poate că nici n-aş fi rezistat la atâtea chi-

nuri. 

  -Dar cum s-au gândit să-ţi dea drumul de-acolo? 

  -Ehe, copilul meu! Nu mi-ar fi dat ei drumul nicicând… 

Doar că Domnul a lucrat pentru noi, în mila Sa cea mare! Duce-

le ţinutului nostru a primit nişte oaspeţi de seamă tocmai din 

Germania, veniţi anume ca să negocieze soarta deţinuţilor val-

denzi din închisorile prea aglomerate ale Torinului. Au ţinut să 

viziteze temniţele cele întunecate ale municipalităţii, să vadă 

cum stau treburile. Până la urmă s-a discutat şi s-a negociat ca 

toţi deţinuţii care au copii şi care nu au făcut parte din condu-

cerea mişcării valdenze să fie eliberaţi, dar să nu mai facă pro-

zelitism. Aşa că, în dimineaţa zilei de ieri, au trecut temnicerii 

pe la celule, au scos afară anumiţi deţinuţi şi i-au trimis într-o 

curte, să aştepte acolo. Când ne-am adunat vreo două sute de 

puşcăriaşi care arătam într-un hal fără de hal, a venit un căpitan 

şi ne-a spus scurt: 

-Din bunăvoinţa ducelui de Savoia, toţi cei de aici sunteţi 

liberi să plecaţi la casele voastre! Aveţi grijă să nu vă mai ocu-
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paţi de prozelitismul vostru, cu mişcarea valdenză, că atunci nu 

va mai exista milă pentru voi! 

 Povestea aceasta a repetat-o Pietro de multe ori soţiei şi 

copiilor săi. A mai spus-o şi altora, din vecini; oricine era 

interesat de păţania sa, şi toţi se minunau, mai ales de miracolul 

eliberării sale din temniţă. 

-Şi acum ce-o să facem? Mai continuăm evanghelizarea? 

întrebă, cu îngrijorare, Enrica. Auzisem că... 

-Ce-ai auzit? 

-... că ar fi un spion iezuit chiar în satul nostru, care pârăşte 

tot ce facem noi, valdenzii. 

-Crezi că spui o noutate? Delatori sunt de când e lumea. 

Dar bănuieşti pe cineva din Villar că ar fi spionul iezuiţilor? 

-Eu nu ştiu pe nimeni, dar o să întreb femeile de la templu.  

-Dacă voia Domnului va fi să continuăm lucrarea, atunci 

vom continua! Nu ne vom teme de  spioni şi de ameninţările 

celui rău! 

 La aceste cuvinte ale soţului ei, Enrica înţelese că Pietro 

nu s-a schimbat şi că experienţa întemniţării nu l-a clintit câtuşi 

de puţin din convingerile sale. Era acelaşi soţ grijuliu cu ea şi cu 

micuţii copii, şi la fel de devotat lucrării Domnului.  

 Ea luă un foarfece şi-i scurtă părul cel vâlvoi şi încâlcit 

crescut în închisoare, îi scurtă şi barba neagră neîngrijită, rotun-

jind-o şi aranjând-o astfel ca Pietro al ei să arate aşa cum îl ştia 

ea: om cu chip îngrijit, frumos, cu demnitatea şi bunătatea ce i 

se puteau citi pe faţă. El nu era nici prea înalt, nici prea puter-

nic, dar ea era mândră de soţul ei: un bărbat care inspira încre-

dere, hotărâre şi dorinţă de a îndeplini orice lucrare începută. 

-Caută-mi şi mie nişte haine de lucru, îi zise el. Trebuie să 

repar acoperişul de la staul, că a început să curgă şiroaie peste 

vite de câte ori plouă. 

 Viaţa în familia lui Pietro şi Enrica reintră uşor, uşor, pe 

făgaşul ei cel normal, încât fiecare îşi vedea de rostul lui în 

treburile gospodăriei. Copiii, de dimineaţa și până seara erau 

plecaţi pe munte la păscut vitele, iar părinţii nu stăteau nici ei 

degeaba acasă. 
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Capitolul 5 – Bunicul Damiano 
  

 Gianinna, cât era vara de mare, trebuia să se scoale dis de 

dimineaţă, să mănânce în fugă şi apoi să ia în primire turma şi 

s-o ducă pe plaiuri îndepărtate de munte, la păscut. Într-o zi, pe 

când veghea mica ei turmă de oi şi capre ce păştea liniştită într-

o poiană, ajutată şi de Ursu, câinele ei iubitor și atent care adul-

meca orice mişcare din jur, în timp ce ea se bucura de razele 

binefăcătoare ale soarelui care lumina întreaga întindere a văilor 

Alpilor, văzu că Ursu ridicase botul de pe labele de dinainte şi 

scotea un mârâit surd. Puţin tulburată, fata îşi îndreptă privirea 

în lungul potecii de sus, unde simţise şi câinele mişcare. Şi cât 

de mare îi fu bucuria când, din spatele unor crengi de copaci 

care umbreau plaiul, apărură două siluete omeneşti, îmbrăcate 

în haine închise şi cu pălării cu boruri mari pe cap! Cel care 

mergea înainte era chiar bunicul ei, Damiano, iar cel din urma 

bunicului era frăţiorul ei, Agostino, doar cu patru ani mai mare 

ca ea. 

-Vai, ce surpriză mi-aţi făcut! Nu mă aşteptam să veniţi azi 

să mă vedeţi… Cu ce treburi aţi pornit să colindaţi pădurea? 

-He-he, Gianinna mea, fata frumoasă a bunicului! Am ieşit 

să adunăm ciuperci, mânătărci şi gălbiori, dar şi afine, să facem 

provizii pentru iarnă! 

-Da? se bucură fata, luând în mână coşul fratelui ei, Agos-

tino. Vai, ce mult ai strâns! Ia să vad, tu, bunicule, cât ai cules? 

-Ei, fata mea, eu nu mai sunt aşa de sprinten ca altădată, 

dar tot mai găsesc câte ceva, căci ştiu bine locurile unde se află 

roadele pădurii! Uite, am adunat şi nişte fragi pentru tine. 

-Fragi? Ce minunăţie! Ştii ce mult îmi plac fragii… 

 În timp ce Agostino şi sora ei admirau recolta din coşuleţe, 

bunicul se întinse pe iarba mătăsoasă de lângă cărare, privind 

ţintă în sus, spre cerul albastru şi păru că aţipise. 

-Ce faci, bunicule, dormi aici, pe plai? 
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-Nu dorm, scumpa mea, privesc cerul albastru şi curat, şi 

parcă mă duce gândul la cerul unde este Împărăţia Tatălui 

nostru, Creatorul acestei lumi… 

 Gianinna îşi aminti că nu demult, bunicul îi promisese să 

le spună poveşti ale vieţii sale, cum s-a luptat el o viaţă întreagă 

pentru a fi credincios Domnului. 

 -Bunicule, ştii că ne-ai promis să ne spui povestea ta? Nu 

crezi că acum e aşa de frumos aici, numai bine de spus poveşti 

de demult? 

 Bunicul se ridică pe covorul mătăsos al ierbii alpine, îi 

cuprinse cu mâinile sale pe amândoi nepoţii, unul de-o parte şi 

celălalt de cealaltă parte, şi începu să se gândească de unde să 

înceapă o poveste pe care atât de mult dorise s-o spună nepo-

ţilor. Îşi drese glasul, apoi, privind în văile alpine de la poalele 

muntelui unde se aflau, începu: 

-Copiii mei dragi, îngeraşii mei, Domnul să vă binecu-

vânteze! A venit vremea să mă destăinui în faţa voastră, să vă 

spun cum am ajuns să locuim în aceste sate ascunse în munţi, ca 

nişte cuiburi de vulturi… 

 Vedeţi aceste văi care se întind în jurul nostru până 

departe? Aceste văi alpine au fost cetatea de scăpare, locul pre-

gătit de Dumnezeu ca toţi cei care s-au decis să apere Adevărul 

şi Cunoştinţele biblice să aibă un loc de refugiu, ca cel rău să nu 

poată stârpi lucrarea Sa cea mare. Vedeţi văile adânci, stân-

coase, vârfurile semeţe ale Alpilor înalţi, înzăpeziţi chiar şi în 

timpul verii? Acesta a fost templul valdenzilor în care am slujit 

noi, Domnului. Şi voi, copilaşii mei, veţi continua lupta cea 

mare cu Satana până la înfrângerea lui definitivă, până când 

Împărăţia lui Isus Hristos va reveni din înaltul cerului, din nou, 

pe acest pământ! 

 Când eram şi eu băiat, încă de mic, m-au învăţat ai mei cât 

de frumos este să slujeşti Domnului Isus Hristos, trăind în aces-

te sate ascunse în inima munţilor, la adăpostul stâncilor. Nu 

eram bogaţi, ba chiar aveam multe lipsuri. Dar, prin mila Dom-

nului, ne descurcam, eram sănătoşi şi bucuroşi că Cel de Sus nu 

ne uită niciodată. 
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-Bunicule, de când sunt satele astea care se văd în vale? 

interveni, curioasă, Gianinna. 

-Satele astea? Hm... Aici e o poveste lungă... În aceste lo-

curi, acum multe sute de ani au fost păduri întunecoase care 

umpleau văile înconjurate de pereţi abrupţi. Doar colţii albi ai 

stâncilor se vedeau, stânci semeţe şi încruntate, aşa cum le ve-

deţi şi voi acum. 

 Am auzit de la bătrânii noştri că primii oameni care au 

venit în văile astea au fost strămoşii neamului nostru valdenz, 

care s-au refugiat în munţi din cauza persecuţiei papale şi a 

ducilor de Savoia. Aici erau ţinuturi fără case, fără poieni, erau 

doar pajişti alpine, care aveau aceeaşi înfăţişare ca şi acum. 

Primii care au ajuns în satul nostru au fost două familii de val-

denzi care au fugit să-şi scape viaţa, tocmai din satele mănoase 

din ţinutul Padovei. Aşa au ajuns strămoşii noştri pe aceste 

meleaguri… Şi, cu voia Domnului, am trăit liniştiţi în aceste 

sate ascunse în munţi, generaţie de generaţie, făcând şi lucrarea 

de evanghelizare, atât străbunicul meu, cât şi bunicul şi tatăl 

meu… 

-Bunicule, ne spui şi mâine alte întâmplări, dar acum 

povesteşte-ne cum a fost întâlnirea aceea cu ursul? se rugă Gia-

ninna, nespus de curioasă să-i mai audă odată păţania din tine-

reţea sa, când era să-şi piardă viaţa. 

-Hm, hm! Începu bunicul cam răguşit. Ursul?… Să ve-

deţi… Eram eu şi cu fratele meu, Aristide, la păscut mica 

noastră turmă la poalele unui munte împădurit, de la capătul 

satului, uitaţi-vă chiar acolo unde sunt nişte trunchiuri de fag 

tăiate… Păzeam turma într-o vreme liniştită, senină. Când, 

deodată, amândoi câinii noştri au început să latre furioşi, întorşi 

cu feţele la deal. Când ne-am uitat într-acolo, ce credeţi? Venea 

înspre noi, aproape rostogolindu-se, o namilă neagră, horcăind 

înfiorător… 

-Ursul! Bunicule, ce-ai făcut, ai fugit? rosti Gianinna cu 

ochi mari, înfricoşaţi. 

-Cum să fugim? Dar turma noastră? Ce valoram noi dacă 

pierdeam turma? Eu şi cu fratele meu am apucat nişte scurtături 

grele de ramuri de fag şi am ieşit în faţa ursului. Câinii s-au nă-
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pustit şi ei. Ursul s-a repezit drept spre una din oile noastre şi a 

prins-o, s-o sugrume, nu alta… Noi, disperaţi, loveam dihania 

din răsputeri. Ursului nici nu-i păsa. S-a năpustit spre noi, eu 

am căzut, şi vedeam ursul deasupra mea. Atunci fratele meu îl 

lovea şi mai tare. Câinele nostru cel mai mare s-a aruncat pe 

capul namilei şi-i sfâşia urechile. La aşa necaz, ursul înşfăcă 

oaia cea deja doborâtă la pământ, şi-o luă la fugă înspre hăul 

pădurii. Nu l-am mai văzut de atunci în satul nostru! 

-Vai, ce viteji aţi fost! Dacă nu reuşeaţi să-l alungaţi? 

-Ehe, nu ursul e marea primejdie pentru păstorii din satele 

noastre... Mai mult decât cu ursul, sătenii au de furcă cu lupii. 

Aceştia nu atacă singuri, ci vin în haită, iar atacul lor e furibund. 

Dacă nu eşti atent şi dacă n-ai nişte câini de ispravă, e aproape 

cu neputinţă să creşti oi în văile astea împădurite. 

-Vai, bunicule, m-a cuprins frica! Dacă ne atacă lupii?! se 

frământă Gianinna. 

-Linişteşte-te, fetiţa mea, căci Domnul are grijă de mica 

noastră turmă. Când aud glasul Domnului, până şi lupii se 

ascund în pădure! 

 
 

 

Capitolul 6 - Giuseppe şi ucenicia de colportor 
 

 Timp de vreo doi ani, familia lui Pietro şi soţia sa, Enrica, 

au dus un trai fericit, fără întâmplări deosebite, doar că amin-

tirile din anul întemniţării lui Pietro reveneau ca o nelinişte 

dătătoare de fiori, părându-li-se că cineva din umbră urmăreşte 

şi pândeşte tot ce se întâmplă în casa lor, ceva ce oricând se 

putea solda cu un denunţ urmat de o nouă întemniţare. 

 Pietro şi ai lui se rugau întruna pentru lucrarea Domnului, 

dorind ca aceasta să propăşească şi ca orice suflet din preajma 

lor precum şi din alte sate să cunoască Adevărul cel pur, care 

era viu în inimile lor, şi pentru care au pătimit şi ei, dar şi atâtea 

generaţii de demult. 

 Iată, însă, la ce nu s-au gândit ei, se petrecu într-o singură 

zi. Pe când Pietro şi cu ai săi se odihneau după masa de prânz, 
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după care urmau să meargă la lucru în poiana de fân, apăru fără 

de veste în pragul uşii lor un personaj cu aspect foarte curios, cu 

pălărie largă, brumărie, cu pelerină lungă trasă peste el şi cu un 

rucsac ascuns sub pelerină. Îl recunoscură imediat pe noul sosit. 

Era Vulpiano, fratele mai mare al Enricăi. Revăzându-l atât de 

neaşteptat, toţi se bucurară şi îl îmbrăţişară, ca după o atât de 

lungă absenţă. 

-Vulpiano, pe unde ai mai umblat? De când nu te-am mai 

văzut! Eşti bine? îl potopi cu întrebări Pietro. 

-Ce noutăţi ne aduci, Vulpiano? îl întrebă şi Enrica, bucu-

roasă să-l revadă pe inimosul ei frate, colportorul Vulpiano. 

-Dragii mei, cu mila Celui de Sus, iată, încă mai sunt liber 

să fac lucrarea Domnului şi simt o bucurie nespusă să vă pot 

vedea iarăşi! Ce bun e Domnul nostru Isus Hristos! 

 Se îmbrăţişară din nou. Ce dulce e revederea! 

-Hai, dezbracă-ţi hainele astea grele, să te odihneşti la noi 

şi să-ţi pregătim ceva de mâncare, se strădui harnica Enrica să 

se îngrijească de scumpul ei frate. 

-Chiar aşa, cumnate Vulpiano, dezbracă-ţi hainele de drum 

şi vino să te îmbăiezi. Desigur, eşti foarte obosit, spuse şi Pie-

tro. 

-Nu obosesc eu aşa de repede… Dar fie, o baie cu apă rece 

întotdeauna este întremătoare! 

 După îmbăiere, lui Vulpiano i se servi o masă îmbelşugată, 

apoi îşi povestiră toate câte s-au mai întâmplat. Vulpiano ştia 

bine că Pietro apucase să „viziteze” închisoarea, acum doi ani. 

Îşi exprimă îngrijorarea ca vizita lui să nu fie observată de 

vreun spion, care să-l pârască la autorităţi. Trebuia să lucreze 

mai cu luare aminte. 

-Dar copilaşii unde sunt? Unde sunt Giuseppe, Agostino, 

Simeone şi îngeraşul de Gianinna? întrebă nedumerit Vulpiano. 

-Ei, sărăcuţii, sunt cu treburi… Acum sunt plecaţi cu vitele 

şi cu oile la păscut, pe plaiurile muntelui, răspunse Enrica. 

-A, da, uitasem că aici cea mai de seamă preocupare a 

voastră este creşterea de animale, că doar trebuie să trăiţi şi voi 

din ceva. 
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-Aşa ne-a dat Domnul, să trăim în linişte şi pace în acest 

colţ minunat de ţară, aici în inima munţilor, feriţi de zgomot şi 

de relele acestei lumi! zise Pietro. 

-Ehei, credeţi că este un loc măcar pe lumea asta unde 

Satana să ne lase în pace? Vă spun că nu este! replică Vulpiano. 
 

 Seara, copiii veniră devreme acasă cu vitele, caprele şi oile 

toate, fără să lipsească vreuna. Se bucurară nespus revăzându-l 

pe unchiul Vulpiano, pe care nu-l văzuseră cu anii. 

-Unchiule Vulpiano, de ce vii aşa de rar pe la noi? Ştii ce 

dor ne era de tine? îl îmbrăţişă Gianinna  cu toată candoarea ei 

de copil. 

-Gianinna, draga mea, ce mult mă bucur ori de câte ori te 

văd. Şi ce mult ai crescut cât am lipsit eu, se bucură Vulpiano. 

Ah, iată-i şi pe Giuseppe, Agostino şi Simeone. Veniţi la mine, 

copilaşi dragi, să vă îmbrăţişez! 

 Bucuria revederii era mare. Discutară de toate şi povestiră 

nenumărate întâmplări, până noaptea târziu. 

-Dar ce ai tu acolo, unchiule, în desaga aceea misterioasă? 

îl copleşiră copiii, cu o vie curiozitate. 

-Ehei, dragii mei! Aici sunt cele mai mari comori ale 

lumii! Ia veniţi să vedeţi ce are unchiul aici! 

 Şi Vulpiano începu să scoată din desagă, una câte una, 

cărţi frumoase, din acelea tipărite în Germania. Deşi nu 

umblaseră pe la şcoli, copiii ştiau să citească şi să scrie în 

piemonteză, datorită preocupării părinţilor şi a bisericii val-

denze. Acum începură să citească în limba lor natală minunatele 

titluri de pe cărţile aduse de unchiul Vulpiano: 

-Noul Testament!... 

-Evangheliile lui Isus... 

-Martirajul creştinilor sub împărăţia romanilor... 

-Catehismul valdenzilor... 

-Mai am şi alte cărţi, dar unele sunt în franceză, altele în 

germană, ţinu Vulpiano să se laude cu comoara din desaga sa. 

Dar astea le duc la Torino, având acolo o comandă foarte 

importantă! 
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 Copiii radiau de bucurie. Ar fi stat zile întregi să citească 

din acele cărţi, deoarece despre multe dintre ele auziseră deja 

din povestirile părinţilor sau ale bunicului. Dar ar fi vrut să le 

recitească chiar ei, în limba piemonteză, ca să se convingă că tot 

ce auziseră era întocmai. 

 Târziu, noaptea, familia se duse la culcare. Doar Giuseppe 

nu avea linişte… El se furişă spre desaga unchiului, scoase de 

acolo cartea care-l ispitea cel mai mult, ”Catehismul valdenz”, 

ieşi pe prispa casei şi se apucă să citească la lumina lunii. Citea 

pe nerăsuflate, iar până spre zori o citi pe toată. 

 Dimineaţa, îl găsiră pe Giuseppe dormind cu cartea 

„Catehismul” în braţe, strânsă la piept.  Se minunară de el. Nu 

ştiau că el este aşa de doritor de cărţi. De altfel, era un băiat 

cuminte şi ascultător. 

-Pietro, pe băiatul ăsta l-ai pierdut… Dă-mi-l mie, ca 

ucenic! Am nevoie de el în lucrare,  îndrăzni  Vulpiano să zică, 

chiar foarte serios.  

-Cum? Pe Giuseppe al meu, speranţa mea? Cum adică să 

ţi-l dau? Şi la noi cine va păzi vitele pe munte? răspunse Pietro 

surprins de propunerea cumnatului său. 

-Aşa cum auzi, replică Vulpiano. Este ceva mai important 

decât lucrarea de colportaj? 

-Da, ştim, răspunse Enrica ascultând conversaţia, noi ştim 

asta. Dar e Giuseppe, copilul nostru, crescut cu atâta trudă… 

Cum să-l dăm noi acum de-acasă? Tu de ce nu te-ai însurat şi 

nu ţi-ai crescut copii, să ai pe cine lua în colportaj? 

-Draga mea surioară, nu oricui i-a dat Domnul harul să 

aibă o familie şi să se bucure de ea… Unii ca mine umblă pe 

drumuri lungi şi primejdioase, înfruntând spioni, ca să aducă 

bucurie în inimile unor oameni şi să-i salveze din ghearele celui 

rău. Ei, oamenii convertiţi, vor fi răsplata noastră pe Noul 

Pământ! 

-Da, bine zici, cumnate Vulpiano, zise Pietro. Lasă-ne 

câteva zile să ne gândim şi să ne obişnuim cu gândul… 
 

 Vulpiano mai rămăsese câteva zile în casa surorii sale. Se 

ferea să iasă la drumul satului, să nu-l vadă vreun delator. 
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Copiii lui Pietro, şi chiar şi Pietro cu Enrica, frunzăriră şi citiră 

toate cărţile lui Vulpiano. Ştiau multe din cele scrise în ele, însă 

acum aveau prilejul să cunoască şi mai bine tot Adevărul 

Domnului.  

 Venise vremea ca unchiul Vulpiano Padovano, zis şi Lupo, 

să plece. Lăsase el câteva cărţi lui Pietro, să le distribuie la cine 

ştia el. Pietro le dosise bine într-o ascunzătoare ştiută doar de el, 

ca în caz de percheziţie să nu fie găsite la el aceste mărturii - 

incriminatorii, după concepţia agenţilor papali. 

 În dimineaţa unei zile de miercuri, unchiul Vulpiano se 

pregăti de plecare. Copiii se adunară în jurul lui, să-l 

îmbrăţişeze. Erau de faţă Pietro şi Enrica, părinţii copiilor. 

-Ei, cum rămâne, Pietro? Îmi dai pe Giuseppe ca ucenic? 

-Cum vrea el, răspunse Pietro nehotărât. 

-Tată, vreau să plec cu unchiul Vulpiano! Te rog, tată, se 

auzi vocea rugătoare a copilului, nerăbdător să plece în lucrare. 

-Îl dai pe Giuseppe, aşa, fără să mă întrebi? interveni 

disperată Enrica, pe care o năpădiră lacrimile. Însă după un timp 

se mai potoli, îşi îmbrăţişă băiatul ei drag, şi-i zise: Bine, du-te, 

copilul meu, Domnul să te binecuvânteze şi să te apere! 

Gianinna, la rândul ei, nu rezistă clipelor apăsătoare, şi se 

aruncă să-l îmbrăţişeze pe frăţiorul ei, adresându-i-se cu lacrimi 

în ochi:  

-Giuseppe, de ce trebuie să pleci? Când vii înapoi, acasă? 

-Nu ştiu, Gianinna, când voi fi mare… Acum plec şi vă las 

cu Domnul! 

 Făcură toate pregătirile pentru ca Giuseppe şi unchiul său 

să poată pleca la drum lung. Băiatul era plin de o bucurie ce fă-

cea să-i strălucească ochii şi faţa. Aceasta era cea mai încântă-

toare zi din viaţa lui. În cele din urmă, cei doi îmbrăţişară încă o 

dată pe cei dragi, le urară multă sănătate şi multă credinţă, şi 

porniră pe cărarea de pădure, spre câmpiile întinse, ce duceau 

spre regiunea Lombardiei. Astfel, unchiul cel mic de statură, cu 

pălăria cu boruri largi, cu pelerina cenuşie, largă, cu cizme 

înalte, urmat de un băiat subţire, în haine noi, de oraş, se 

depărtară şi dispărură pe cărările tainice ale colportajului. 
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Capitolul 7 - Agostino pleacă şi el de-acasă 
 

 Nu trecuse nici măcar un an de la plecarea în ucenicie de 

colportaj a lui Giuseppe, când, în familia lui Pietro, se petrecu 

încă un fapt de luat în seamă.  

 Pietro, într-o zi de vară, plecă de cu zori din satul unde 

locuia, Villar Pellice, înspre Torre Pellice, o localitate ceva mai 

răsărită pe drumul ce mergea spre Rivoli, apoi spre Torino. 

Avea multe de văzut în târgul de la Torre Pellice. În acest timp, 

iată, pe drumul dinspre Pinerolo, înecat în praf, sosea înspre 

târgul Torre Pellice un car la care era înhămat doar un biet şi 

amărât de cal. Cel ce era în căruţă părea un ţăran oarecare, cu 

borurile pălăriei pleoştite, învechite de vremuri şi ploi. Peste 

căruţă erau aruncaţi vreo doi saci de ovăz, pentru cal, 

bineînţeles. Se vedea pe faţa căruţaşului că era obosit şi flămând 

de drum lung  şi  spera ca, odată ajuns în târg, să cumpere ceva 

de-ale gurii. Aici, coborî din căruţă şi legă calul de un stâlp 

anume făcut în iarmaroc pentru priponirea cailor. Apoi începu 

să dea la o parte sacii cu fân din căruţă şi să scoată felurite 

obiecte făcute din lemn: cofiţe, linguri mici şi mari, greble… 

Erau lucruri atât de utile ţăranilor din acea zonă de munte. 

 Lumea şi începu să se adune în jurul căruţei sale, vreo 

câţiva chiar cumpărară nişte lucruri din cele de vânzare, dar nu 

prea multe şi nici prea scumpe, căci lumea era nevoiaşă şi 

cumpăra numai ce le era cel mai necesar în gospodărie. Nimeni 

nu văzu că în căruţă mai era un sac, oarecum acoperit cu nişte 

paie, şi nimeni nu s-ar fi gândit că un sac aruncat printre paie 

într-o căruţă ar putea conţine ceva misterios. 

 Ca din întâmplare, sau poate Providenţa făcuse să se fie 

aşa, trecură pe-acolo Pietro împreună cu unul din băieţii săi, 

Agostino, care veniseră în târg la Torre Pellice să cumpere nişte 

grăunţe de grâu. Nu le veni a crede când dădură nas în nas cu 

căruţaşul sosit mai înainte. 

-Cumnate Diego! Tu aici, în Torre? Nu te-am mai văzut de 

cinci ani! De ce nu mai vii pe la noi, la Villar? 
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 Căruţaşul căruia îi zicea Diego Padovano, frate cu Enrica, 

se uită prevăzător în toate părţile, încet, să nu fie recunoscut de 

cineva din jur, apoi zise, mai mult în şoaptă:  

-Să vorbim cât mai firesc, să nu fim spionaţi de cineva… 

Şi eu mă bucur mult să vă văd. Ăsta-i Agostino al tău? Că nu l-

am mai văzut de nu ştiu când. 

-După cum vezi, a crescut, e cuminte… 

-Domnul să-l binecuvânteze! De asemenea şi pe ceilalţi 

copii ai tăi. Enrica e bine? Ce mai face? 

-Enrica? Dar câte n-are de făcut o mamă! Mai ales cât am 

fost eu la închisoare, acum trei ani…  Crezi că e uşor să te 

descurci cu treburile casei şi cu patru copii? 

-Da, am auzit că ai fost la închisoare. Slavă Domnului că 

ai scăpat de acolo! Dar să nu pierdem vremea… Nu cumperi de 

la mine ceva ce am în sacul din căruţă? Nu era pentru tine 

această comandă, dar dacă tot te-am întâlnit… 

-Aha, deci, ai ceva pentru sufletele noastre… Bănuiam eu! 

Agostino, ia de la unchiul Diego sacul acela şi pleacă acasă, 

înaintea mea, pe cărarea de munte. Vin şi eu în urmă, dar 

imediat ce treci de podeţ, să o coteşti la dreapta, şi să mergi prin 

pădure, prin tufişuri, până ajungi în satul vecin. Şi tot aşa, mergi 

prin păduri până ajungi acasă. 
 

 Ştia Agostino ce avea de făcut, şi îndeplini întocmai 

spusele lui Pietro. Trecu podeţul, intră în pădure, şi nu-l mai 

văzu nimeni până acasă. Acolo, duse sacul într-un pod cu fân şi-

l ascunse bine de tot. Nu trecu mult, şi în urma lui sosiră  în 

căruţă Pietro, împreună cu cumnatul Diego. Opriră în faţa casei 

lui Pietro, deschiseră larg poarta şi traseră căruţa în livadă, în 

dosul unui stog de fân, să nu fie văzută din drum. Apoi cei doi 

bărbaţi intrară în casa mică, dar primitoare, a lui Pietro. 

 Când îl văzu pe fratele ei, Diego, Enrica nu mai putu de 

bucurie: 

-Frate Diego! Ce bucurie în casa noastră, aşa, în miez de 

vară! De ce n-ai mai trecut pe la noi de atâţia ani? 

-Ei, ce pot zice, scumpa mea Enrica? Fiecare are treburile 

lui şi drumurile lui în viaţă, mai ales că avem drumuri lungi de 
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străbătut pentru lucrarea Domnului. Ştii că nu mă pricep la 

evanghelizare, ci doar ştiu să transport neobservat cărţi dintr-un 

loc în altul, fără ca cineva să bănuiască măcar. 

-Şi nu ţi-e frică de spioni, că cineva te va da de gol? 

-Nu, nu mi-e frică, Domnul mă apără. Şi chiar dacă ar fi să 

dau mărturie pentru lucrarea Sa, tot nu mă voi da în lături şi nu 

voi încerca niciodată să-mi scap viaţa, renunţând la credinţă!  

-Şi copiii tăi ce mai fac? Băieţii au mai crescut? întrebă 

Enrica. 

-Cum să nu, sunt mari acum. Am avut necazul că pe 

amândoi i-au luat oamenii ducelui la oaste. Sunt plin de griji, 

cum se vor descurca ei cu credinţa, şi cum vor păstra tăcerea în 

privinţa mişcării valdenze. De astă toamnă nu mai ştiu nimic de 

ei, nicio scrisoare, niciun semn de viaţă. Sunt disperat! 

-Sărmanul Diego, zise Pietro. Dar de treburile casei cine se 

ocupă? 

-Cine? Eu şi cu soţia! Adică ea, că eu mai mult sunt plecat 

cu treburi, cu căruţa. Ea, singură, se ocupă de toate treburile 

casei. Ce bine ne-ar prinde un ajutor, un copil, până s-or 

întoarce băieţii mei de la oaste… 

-Ne pare rău, la noi nu mai găseşti copii de împrumut! 

Tocmai a plecat de-acasă băiatul nostru cel mare, Giuseppe… 

-Giuseppe? Unde s-a dus Giuseppe? păru curios Diego. 

-Iaca s-a dus cu unchiul său, Vulpiano, ca ucenic în 

colportaj, răspunse Pietro. Mai este puţin şi rămânem singuri, 

fără copii... 

-Să ştii că aşa se întâmplă! Am văzut multe case rămase 

fără copii după ce puii şi-au luat zborul, dar… cât poţi ţine 

copiii lângă tine? Nu vedeţi, cum cresc, pleacă singuri să-şi 

caute un rost în lume... zise Diego, căutând să-i liniştească pe 

Pietro şi Enrica. 

-Copiii noştri sunt nevârstnici, ei trebuie să mai crească, să 

înveţe multe la casa părinţilor! îl contrazise Pietro pe cumnatul 

său. 

-Eu aş avea mare nevoie de Agostino, ca ucenic şi ajutor pe 

lângă casă, cât timp eu sunt plecat pe drumuri  de negustorie… 
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-Ne pare rău, dar Agostino nu pleacă nicăieri! spuse Pietro, 

de data asta cu multă convingere. 

-Da’… uite… la noi ar duce-o foarte bine, căci avem tot ce 

ne trebuie în casă. Doar să înveţe meseria mea, că e tare bună! 

Dacă poţi munci, îţi dă Domnul tot ce-ţi trebuie! 

-Ne pare rău. Şi la noi are tot ce-i trebuie! zise Enrica, 

voind să arate că e de aceeaşi părere cu soţul ei.   
 

 Cu asta, târguiala se termină. Diego părea abătut. A doua 

zi, de dimineaţă, Diego se pregătea de plecare. 

-Bine, dragii mei! Acum plec cu căruţa prin satele din 

văile astea de munte! Să aşteptăm până vând marfa şi până 

cumpăr ce mai am nevoie pentru casa mea. Când mă întorc, 

vreau să mai discutăm despre Agostino… 

-Du-te sănătos, cumnate, Domnul să fie cu tine! Când te 

întorci, vei primi banii pentru cărţile aduse, fii fără grijă! zise 

Pietro la despărţirea de cumnatul său. 
 

 Diego plecă pe cărăruia pietruită, şerpuitoare, care urca la 

deal, ca mai încolo să coboare în satul vecin, Bobbio Pellice. 

Cei din casa lui Pietro se risipiră pe la treburile lor. Doar 

Agostino rămase în poartă, uitându-se lung în urma căruţei 

unchiului său. 

-Ce stai acolo? Intră în casă să mâncăm ceva, că pleci cu 

vitele în pârâu, la păscut, zise Pietro către fiul său, văzându-l că  

rămăsese cam gânditor după plecarea lui Diego.  

-Să nu zici că ţi-e dor să pleci la unchiul tău  în ucenicie! 

completă Enrica. 
 

 Băiatul n-a mai zis nimic. Doar că era tăcut toată ziua, şi la 

fel şi seara. N-a scos o vorbă timp de o săptămână.  

-Ce e cu tine, băiatul meu? îl întrebă într-o zi Enrica. De ce 

eşti abătut, că nu te mai aud spunând o vorbă, ceva?! 

-Mamă, eu aş vrea să plec ucenic la unchiul Diego, să nu 

mai fiu cioban în satul acesta… 
 

 Biata mamă a rămas fără grai. Cum adică? A început şi 

Agostino? Oare nu le mai place copiilor să crească la casa lor? 
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Gândul ăsta a întristat-o mult pe mama copilului. Nu ştia ce să 

mai facă. Într-o zi, văzând-o abătută, Pietro o întrebă: 

-Ce e cu tine, Enrica? De ce eşti tristă? Văd că şi Agostino 

e tăcut şi pare mâhnit. Ce se întâmplă în casa asta? 

-Agostino vrea să plece la Diego, zise Enrica, pe de-a 

dreptul. 

-Cum, şi Agostino? zise Pietro, văzând că treburile iau 

întorsături nebănuite. Tu ce zici de astea, ca mamă? 

-Ce-aş mai putea spune? Noi am vrea să păstrăm copiii 

lângă noi tot restul vieţii, să-i ocrotim şi să-i ajutăm, dar vine o 

zi când ei se desprind de casă pentru a-şi face un rost, o familie, 

la casa lor... 

-Ai dreptate, dar să nu-i zicem încă nimic lui Diego când 

va veni iarăşi pe la noi… 
 

 În casa lui Pietro tăcea toată lumea. Tăcea până şi guraliva 

Gianinna, ea, pe care, de obicei, nu o puteai opri din vorbărie. 

Fata cea mică, într-o zi, când se aşeză mai aproape de Agostino, 

avu curajul să-l întrebe fără ocolişuri: 

-Şi ce-o să faci tu acolo, la unchiul Diego? Unde o să te 

duci la păşunat vite, la cules de bureţi şi zmeură? Să vezi că o 

să-ţi fie dor de satul nostru!  

-Nu ştiu cum o să fie... Dar ştiu că trebuie să plec la 

unchiul Diego, să învăţ tâmplărie. Ba mai mult, vreau să învăţ 

să fac instrumente de cântat: fluiere, viori, chimvale... 

-Nu mai spune! Poţi tu să faci aşa ceva? se arătă mirată 

tânăra copilă. 

-De ce nu? dacă vreau, pot face orice! 

 N-au trecut mai mult de zece zile şi unchiul Diego, aşezat 

acum în căruţa plină, se întorcea din lunga lui călătorie. Avea 

carul vârfuit cu lemn de cel bun, pentru tâmplărie. Poposi iar 

pentru înnoptat în mica gospodărie a lui Pietro. 

-Ei, v-aţi mai gândit să mi-l daţi pe Agostino, au ba? zise 

Diego fără ocolişuri. 

-Stai, nu ne lua aşa de zor, răspunse Pietro. Noi nu l-am 

da, dar nu ştim ce vrea băiatul… 

 La aceasta, Agostino zâmbi fericit. Se aruncă la grumazul 

lui Pietro, cu drag, apoi îl îmbrăţişă şi pe unchiul său, zicând: 
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-Vreau să plec cu unchiul! Vreau să învăţ să fac 

instrumente muzicale! 

-He-he, zise mieros unchiul, până la viori şi ţambale mai 

este mult… Mai întâi trebuie să înveţi să tai cu toporul şi să 

mânuieşti fierăstrăul şi rindeaua! Până la viori mai este... Dar, 

dacă tu zici că vrei să înveţi să faci instrumente, hai cu mine! 

 Plecarea fusese cât se poate de emoţionantă. Unchiul era 

vesel în căruţă, cu băiatul alături de el, în timp ce Pietro şi cu 

Enrica erau foarte tăcuţi şi mâhniţi, văzând cum în cuibul lor 

mai rămăseseră doar doi copii din patru, câţi crescuseră. 
 

 

 

Capitolul 8 - Pastorul Amedeo de Fiore 
 

 La capătul unei străduţe neînsemnate din Cavour, mai spre 

marginea localităţii, erau câteva case nu prea mari însă îngrijite, 

cu multe flori în preajmă. În faţa uneia dintre ele, creşteau, din 

vremuri neştiute, doi castani uriaşi care făceau ca acel loc să 

treacă aproape nevăzut de lume. În curtea aceea nu au poposit 

niciodată vreo trăsură sau vreun rădvan important. Din acest 

motiv, poarta cea mare, dinspre stradă, era cam ruginită, fiindcă 

cei ai casei, la fel ca şi rarii vizitatori, foloseau cu succes o 

portiţă mai mică, neîncuiată şi uşor de deschis  pentru oricine. 

 Rar de tot, puteai vedea în grădina din preajma casei, 

ieşind să trebăluiască, un bărbat simpatic, zvelt şi plăcut la chip, 

cu părul castaniu pieptănat lins peste cap, şi cu o barbă, şi ea 

castanie, alungindu-i faţa. Îi plăcea să admire florile ori să mai 

caute nişte căpşuni printre tufele de lângă gardul împrejmuitor. 

Iar când nu era el în grădină, vedeai lucrând acolo o femeie 

respectabilă, trecută de prima tinereţe, dar încă frumoasă. O 

vedeai mereu plivind, săpând, adunând buruienele la marginea 

aleii. La prânz nu mai era nimeni în preajma casei, care devenea 

cu desăvârşire cufundată în linişte. 

 Într-o zi de august, la poarta căsuţei apăru o domnişoară 

înaltă şi subţire la mijloc, cu chip angelic, ţinând într-o mână un 

cufăr mic. Deschise portiţa şi intră în ogradă. Numaidecât se 
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deschise uşa casei şi dinăuntru ieşi în fugă femeia, care o 

îmbrăţişă cu mare drag: 

-Draga mea fetiţă, Marianne, bine te-ai întors! Te aşteptam 

de o săptămână, de ce n-ai venit luni, cum am vorbit atunci 

când ai plecat la mătuşa Eleonora din Rivoli? 

-Eram pregătită să plec luni, dar n-a venit poştalionul pe 

care-l aşteptam. Erau nişte ploi, de-au spart drumurile în câteva 

locuri… Însă azi s-a înseninat afară, a venit şi poştalionul şi-am 

plecat… 

-Bine că ai ajuns sănătoasă! Hai să ne povesteşti cum ai 

petrecut la mătuşa, în Rivoli. 

-Mamă, ai văzut ce frumos au înflorit bujorii de lângă 

gard? întrebă fata, trădându-şi dorul de casă. 

-Cum să nu văd? Doară lucrez în grădină în fiecare zi, şi 

de cum ai intrat în curte, m-am şi uitat spre grădina cu flori, 

ştiind că o să te bucuri mult văzând bujorii înfloriţi. 

-Da, îmi plac foarte mult florile. Dar tata ce face? E acasă? 

-A plecat să cumpere nişte lemne pentru la iarnă. Acuşi 

trece vara, iar zăpada şi frigul sunt colea. Trebuie să ne îngrijim 

de lemne cât este încă uscat în pădure. Dar hai să-ţi pună mama 

ceva de mâncare!   
 

 Intrară în odaia din faţă. Nu era mare casa lor, având doar 

două încăperi simple, la parterul imobilului cu un cat, şi fiind 

bine îngrijite, văruite proaspăt şi pe dinafară şi în interior, cu 

paturi de lemn de stejar şi câteva tablouri pe pereţi. Într-una din 

cămăruţe era o masă lungă de nuc, masivă şi robustă. De-o parte 

şi de alta a mesei erau două laviţe pe care luau loc cei invitaţi la 

masă. În tindă mai se mai aflau nişte dulapuri vechi cu fel de fel 

de cofiţe, butoiaşe, oale de lut pline de alimente, lapte, smân-

tână, caş, ori fructe de pădure. Era o casă îndestulată, unde nu se 

putea plânge nimeni de sărăcie. 

-Odihneşte-te în pat, copila mea, că te-a ostenit destul dru- 

mul lung de cinci ceasuri de la Rivoli până aici. Asta doar până 

pun eu masa pentru tine şi pentru tatăl tău, că acuşi trebuie să 

apară la poartă Amedeo, că doară n-o să stea toată ziua să 

cumpere lemne… 
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Nu apucase grijulia mamă să aşeze masa, când la poartă se 

şi auzi scârţâitul unei căruţe. Justina, mama Mariannei, uitându-

se pe fereastră, văzu carul cu lemne şi ieşi în fugă afară. Mari-

anne o urmă şi ea. 

-A, uite cine a venit!... Marianne, fata tatei, când ai sosit? 

Cu ce ai călătorit? 

-Cu poştalionul de-acum o oră, de-abia azi a venit. N-a 

mers luni că erau ploi mari, care au stricat drumul, zise Mari-

anne, fugind să-l îmbrăţişeze. 

-Domnul să fie lăudat, că ai ajuns cu bine! Vin şi eu în casă, 

doar un pic durează, până descărcăm în şură lemnele astea! 

 Amedeo de Fiore, pastorul valdenz din ţinut, neţinând cont 

de importanţa funcţiei sale, se îmbrăcă de lucru şi, împreună cu 

căruţaşul şi cu ajutorul acestuia, descărcară repede lemnele şi le 

stivuiră frumos în şopronul de lângă casă. Căruţaşii voiau să 

plece, dar Amedeo îi chemă. 

-Spălaţi-vă pe mâini, aveţi aici prosoape curate! Să mân-

căm, că a venit fata noastră acasă, zise Justina, soţia pastorului, 

grijulie în toate. 

-Imediat! Ne spălăm, ne rugăm Domnului pentru hrană, 

apoi vedem ce bunătăţi ne-aţi pregătit. 

 De bună seamă, cei poftiţi la prânz erau într-o binemeritată 

dispoziţie. Amedeo de Fiore povestea întruna ce a mai văzut în 

satele pe care le-a colindat ca pastor. Muncitorii îl ştiau, erau şi 

ei de credinţă valdenză, ca şi Amedeo și familia sa. După masă, 

muncitorii primiră plata cuvenită, apoi plecară. Atunci, rămaşi 

în trei, Amedeo - pastorul tuturor credincioşilor valdenzi din 

valea Angrognei - se interesă de modul cum a petrecut o lună de 

zile fiica lor, Marianne, la mătuşa Eleonora din Rivoli. 

-Ia spune-ne, fata noastră dragă, ce ai făcut la Rivoli? 

-A fost frumos, aşa de frumos! Mătuşa are casă mare, ca 

de negustori înstăriţi. Au vreo cinci servitori, au de toate. Nu 

mă lăsau să fac nimic prin casă, pentru asta aveau servitori… 

-Nu-mi prea place, strâmbă din nas Amedeo. Cum adică, 

să nu faci nimic? Dar mătuşa ta ce făcea? 
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-Mătuşa? Ea stătea de vorbă cu servitoarele, le spunea ce 

au de făcut… Era preocupată mai tot timpul de îmbrăcăminte, 

ba chiar mi-a croit şi mie două rochii... 

-Serios? Unde-s rochiile? se repezi Justina să deschidă 

cufărul cu care venise Marianne. 

-Imediat vă arăt. Sunt în cufăr. 

-Ia să vedem ce ţi-a făcut mătuşa, zise şi Amedeo. 

 Veselă, Marianne desfăcu cufărul, din care scoase nişte 

rochii minune, bine învelite în pânză. 

-Ia îmbracă-te, să te vedem şi noi! 

 Da, îi stăteau bine. Era ca un fluture pe câmp. Una din ro-

chii era albastră ca azurul cerului, cealaltă albă, albă, ca neaua! 

-O splendoare! Parcă ai fi un îngeraş, nu se putea stăpâni 

mama de bucurie. Uite, una din ele s-o iei la templu, iar 

cealaltă, la cununie. 
 

 Marianne roşi. Mai era până la nunta ei. Dar îşi aduse 

aminte şi scoase din cufăr o pungă cam mare. 

-Uitați, mamă şi tată, aici nişte ducaţi de la mătuşa! 

-Cum? Ne-a trimis şi bani? Biata de ea, ce inimă mare are! 

-Da, zise Marianne, mătuşa nu poate acum să se 

convertească la credinţa noastră, dar ştie că noi nu avem alte 

resurse de bani, aşa că ne ajută să facem lucrarea Domnului cu 

resursele ei financiare. 

-Domnul s-o binecuvânteze! Domnul să-i dea sănătate! 

Dar, decât de bani, mai mult m-aş bucura s-o văd în  templul 

bisericii noastre! zise cam înciudat Amedeo. 

-Domnul are căile lui pe lumea asta, să aşteptăm deciziile 

Sale! completă Justina. 
 

 Pastorul luă punga cu ducaţii de la Marianne, scoase din ea 

cinci bănuţi şi-i dădu fetei, iar restul îi dădu soţiei sale, să-i 

drămuiască pentru nevoile casei şi pentru lucrarea Domnului. 

 Toată familia era mulţumită. Pastorul se duse să citească 

dintr-o carte nouă pe care o primise chiar în dimineaţa aceea. 

Apoi somnul îl fură cam pentru un ceas. Când se trezi, soţia sa 

împreună cu  Marianne erau în grădină, unde pliveau straturile 

de flori. 
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-Aici eraţi, dragele mele? Ia spune Marianne, ce mai 

făceaţi la mătuşa? 

-Ce făceam noi? Mătuşa încerca să mă înveţe să cânt la 

flaut şi la clavecin. Ea cântă chiar foarte bine, iar în fiecare 

duminică dă concert şi la biserică, înainte de ceremonie. Mă 

duceam şi eu la Biserica Catolică s-o ascult. Era impresionant. 

Apropo, când mătuşa dormea după amiază, eu nu puteam 

dormi. Atunci citeam. Am citit o mulţime de cărţi. De botanică, 

de geografie, de muzică. Mai erau nişte istorii interesante de la 

întemeierea Imperiului Roman... 

-Hm, văd că ai prins drag de lectură… Dacă stărui, vei 

deveni o persoană rafinată, bine educată precum fetele nobililor 

din Rivoli, comentă Amedeo. 

-Să ştii că astea le făceam aşa, doar ca să-mi treacă 

vremea, dar eu tot mai mult de cărţile noastre sfinte sunt atrasă. 

-Bine, fata mea. Aşa să te ajute Domnul Nostru Isus Hris-

tos! 

-Tată, mi-a spus mătuşa că de ziua mea de naştere, la 

împlinirea vârstei de optsprezece ani, o să-mi trimită aici un 

clavecin. Vă daţi seama ce bucurie? Îmi trimite şi caiete de 

muzică! 

-Serios? Ce mătuşă bună ai! Teamă mi-e să nu te fure cu 

totul, zise Amedeo, mai în glumă, mai în serios. 

-N-avea grijă, sunt mare acum! 

 Cu acestea, discuţia se încheie în cea mai bună dispoziţie 

în familia pastorului. Justina o luă pe Marianne s-o ajute la 

pregătirea urzelii pentru postav. Avea de gând să pună iar 

războiul de ţesut în funcţiune, având multe haine de făcut, atât 

pentru cei ai casei, dar şi pentru zecile de săraci de care aveau 

grijă în parohia soţului. 
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Capitolul 9 - Pietro Montanari pleacă cu pastorul 

Amedeo de Fiore la Conciliu 
 

 Într-o zi, sosiră nişte soli din îndepărtata Elveţie, să invite 

reprezentanţi ai valdenzilor din Piemont în oraşul Lausanne, la 

o amplă consfătuire protestantă, aproape un conciliu al tuturor 

creştinilor care au avut de suferit de pe urma persecuţiilor 

iezuiţilor catolici. Evident, un asemenea eveniment nu-i putea 

lăsa indiferenţi pe valdenzii din văile Piemontului. Cel mai 

potrivit pentru a-i reprezenta pe valdenzi la această consfătuire 

era pastorul Amedeo. Desemnat în acest scop, pastorul lăsă casa 

în grija soţiei sale, Justina, iar el luă în pripă o trăsură care îl 

aduse la cel mai de seamă templu valdenz din valea Angrognei, 

cel din localitatea Torre Pellice, acolo unde îl aşteptau deja 

vizitatorii din Elveţia. Aici, în prezenţa acestora, pastorul ţinu o 

predică despre însemnătatea consfătuirii protestanţilor. După ce 

se edificară cu privire la starea de spirit a credincioşilor din 

Torre, însoţiţi de pastorul Amedeo, ei mai vizitară câteva tem-

ple, câte unul în fiecare săptămână, până ajunseră şi în locali-

tatea lui Pietro, Villar Pellice. Pe valdenzul Pietro, pastorul 

Amedeo de Fiore îl cunoştea foarte bine şi îl aprecia. Cunoştea 

râvna acestuia pentru evanghelizare, ştia de suferinţele lui prin 

întemniţare.   

Solii din Elveţia plecaseră acasă la ei, mulţumiţi de ceea ce 

văzuseră printre credincioşii valdenzi. Rămaşi singuri, Amedeo 

şi Pietro şi-au zis să ceară sprijinul prin rugăciune comunităţii 

din Villar în privinţa participării la conciliu. După serviciul 

divin, pastorul făcu o vizită tainică în casa lui Pietro, ca să 

discute despre ce trebuie să susţină valdenzii la conciliu. Tre-

buia făcut un plan, şi asupra acestui plan, cei doi au discutat 

până la miezul nopţii. La rugămintea lui Amedeo de a-l însoţi în 

călătoria spre Lausanne, Pietro, după ceva ezitări, acceptă să-şi 

lase familia singură pentru două luni şi să-l însoţească pe pastor 

în primejdioasa călătorie peste Alpi.  
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 În zorii zilei, după ce stabiliră toate amănuntele, cei doi îşi 

pregătiră straiele bune şi cele de drum. Enrica încercase în 

zadar, încă de cu seară, să-l înduplece pe Pietro să renunţe la 

această călătorie. Nu ştia el că acum trei ani de-abia a scăpat din 

închisoare? Vrea acum să fie arestat din nou şi să-şi lase copiii 

orfani?  

 În timp ce pastorul Amedeo citea, Enrica îl chemă pe 

bărbatul ei deoparte, să-i spună ceva: 

-Pietro, să ştii că am aflat cine e spionul care ne urmăreşte 

în tot ce facem, pas cu pas. 

-Nu mai zice! Cine e? zise Pietro uitându-se neliniştit la 

ea. 

-Îl ştii pe Giordano, veneticul catolic, ce stă mai încolo, în 

satul nostru? 

-Care Giordano? Ăla şchiop, amărât, neînsurat, care îşi 

cumpărase casă şi pământ acum câţiva ani, aici la cotul 

drumului? 

-Da, ăla e! Ăla ne vrea răul, el ne pândeşte pas cu pas... 

-Curios ce spui! Cine ţi-a zis? Ce motive ai să crezi aşa 

ceva?  

-Am aflat că e Giordano de la o femeie de-a noastră, din 

templu, și sigur el e delatorul iezuiţilor! N-ai văzut cum zi de zi, 

la fiecare ceas, stă la poartă şi se uită unde pleacă şi ce fac 

oamenii din sat? El e iscoada iezuiţilor, fără doar şi poate! 

-Hm, ciudat… Aşa arată un spion?! 

-Să nu mai spui nimănui şi să nu vă mai duceţi vreodată 

prin faţa casei lui, nici tu, nici Simeone, nici Gianinna, să nu ne 

vadă! 

-Draga mea Enrica, linişteşte-te! zise Pietro cu voce cât se 

poate de calmă. Lucrarea Domnului oricum trebuie făcută, indi-

ferent de risc. Dacă e voia Sa, ne vom întoarce cu bine la casele 

noastre, din călătoria în Elveţia.  

Cei doi îşi pregătiră raniţele şi pelerinele de ploaie, apoi 

ieşiră din casă pe uliţa satului. Enrica se uita în urma lor, 

rugându-se, până intrară în pădure. Apoi se întoarse înlăcrimată 

în casă, să privească la copiii ei, care dormeau liniştiți somnul 

de dimineaţă, fără să ştie ceva de plecarea tatălui lor. 
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-Doamne, apără-i pe oamenii aceştia de orice rău care li s-

ar putea întâmpla! Vezi, Doamne, copilaşii noştri nu au alt 

sprijin acum decât pe mama lor şi pe Tine! 

 Mai era până la zi, aşa că se întinse pe pat şi aţipi un pic. 

Când se trezi, copiii încă dormeau. Îi trezi, să plece cu vitele la 

păşunat. Înainte de a-i chema la masă, le zise: 

-Să ştiţi că tatăl vostru a plecat pentru un timp de-acasă, 

într-o mai lungă călătorie. Rugaţi-vă să se întoarcă teafăr! 

-Dar de ce nu ne-a trezit şi pe noi când a plecat? zise 

Gianinna cu lacrimi în ochi. 

-Poate nu s-a îndurat să vă trezească din somnul vostru cel 

dulce! El şi pastorul Amedeo au plecat încredinţaţi că Domnul 

va face ca ei să ajungă teferi înapoi la casele lor! 

 În acest timp, cei doi drumeţi ajunseseră deja departe de 

casă, pe nişte drumuri pietruite de munte care urcau neîncetat 

spre înălţimile Alpilor. Cât încă nu era ziuă, vorbeau puţin, 

atenţi să nu se lovească de pietre. Dar odată cu ziua, limbile li 

se dezlegară. 

-Pietro, cât zici că ai stat la închisoare? întrebă pastorul. 

-Mai mult de un an. 

-Ce mult! Mai aveai speranţă că vei scăpa de acolo? 

-Sincer să fiu, uneori nu mai trăgeam nădejde să mă salvez 

şi să ajung acasă, la copiii mei. Temnicerii erau îngrozitori, 

fiare, ne torturau zilnic, ne ameninţau că dacă nu retractăm, 

dacă nu-i trădăm pe tovarăşii noştri, vom sfârşi pe rug… 

-Doamne, câtă nedreptate, câtă ură din partea lui Satana 

împotriva urmaşilor lui Hristos! 

 Mai tăcură o vreme, până trecură de un povârniş prăpăs-

tios. Apoi intrară pe un plai de pădure care tot urca, mereu. 

-Pietro, ştii tu bine pentru ce mergem noi acum în Elveţia? 

îl întrebă Amedeo. 

-Cred că ştiu, pentru a discuta noua politică a bisericilor 

protestante faţă de ameninţarea papalităţii, răspunse Pietro. 

-Da, aşa este! Dar s-au mai discutat şi altădată aceste 

lucruri. Acum, însă, e cu totul altceva. Se va discuta despre 

dreptul fiecărui om să urmeze religia pe care o doreşte şi să nu i 
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se impună de către altcineva ce să creadă, ori ce principii să 

urmeze în credinţă. 

-Da, înţeleg. Dacă toţi şi-ar face principii şi orânduieli, 

atunci am avea o puzderie de biserici şi de religii... completă 

Pietro. 

-Nu… Te corectez, biserica cea dreaptă este doar una, cea 

care respectă Sfânta Scriptură în totalitate! Nu facem biserici şi 

temple pentru a servi părerile ori plăcerile intelectuale ale 

oamenilor. Facem biserici care să slujească neabătut Domnului, 

şi anume Domnului Isus Hristos, căci numai de la El vine 

mântuirea noastră! 

 Acum puteau vorbi tare. Aici nu erau ameninţaţi să fie 

auziţi şi denunţaţi. Era un codru adânc şi tăcut, erau doar ei, 

munţii Alpi şi cu Domnul. 

 Urcuşul începu să-şi facă efectul şi Pietro începu să 

transpire, gâfâind. Era mult mai scund decât Amedeo, îndesat şi 

bine clădit, în contrast cu Amedeo, care era înalt, suplu, făcând 

paşi largi şi spornici la drum lung. 

-Cum e, Pietro, ai obosit? îl întrebă Amedeo, el simţindu-

se bine la urcat muntele. 

-Da, văd că statul la închisoare mi-a cam înmuiat 

picioarele. Cândva, nici nu simţeam un urcuş din acesta. Dar 

mergem înainte... 

-Încă nu e vreme de oprire. La prânz facem popasul. 

-Nu asta-i problema, frate pastor, ci o întrebare mă 

frământă: de ce valdenzii noştri nu mai ţin sâmbăta, aşa cum o 

făceau valdenzii din vechime? 

-Ei, Pietro, Pietro, cel cu numele ucenicului lui Isus! 

Problema cu Sabatul este un punct dureros al bisericii noastre! 

Bine ştiau strămoşii noştri că Sabatul este adevărata zi de 

odihnă, aşa cum a fost lăsată de la Creaţiune! Dar din cauza 

persecuţiilor nemiloase papale care ameninţau să-i extermine pe 

credincioşii valdenzi, şi apoi datorită unirii cu ceilalţi 

protestanţi, pentru ca lupta împotriva papalităţii să fie mai 

eficientă, au acceptat şi valdenzii ca ziua de odihnă să fie 

duminica, păstrând spiritul şi nu litera Legii Sabatului. 
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-Foarte complicată situaţia! Domnul să ne îndrume spre ce 

e mai bine de făcut, încheie Pietro subiectul. 

 Au mai mers astfel tăcuţi cam vreme de un ceas. Deodată, 

Pietro exclamă: 

-Frate Amadeo! Dumneata vezi ce văd eu la marginea 

prăpastiei de acolo? 

-Ce vezi? Aha, tufe de zmeură. Crezi că este zmeură acolo? 

-Să vedem, consimţi Pietro şi se apropiară amândoi de 

zmeuriş. 

Avură dreptate. Zmeurişul era bogat în rod din cea mai fru-

moasă şi parfumată zmeură, o bunătate a Cerului. Se ospătară 

din belşug din acel dar neaşteptat în drumul lor. Ar fi stat acolo 

până la înserare, dar şi-au amintit că au un drum lung de făcut în 

acea zi. Au mai cules zmeură în pălării, apoi au ieşit din nou pe 

cărarea ce-i ducea spre munţii stâncoşi ce se vedeau apropiindu-

se. Deodată, Pietro îşi aminti ce-i zisese Enrica la plecare, şi nu 

se putu stăpâni să nu-i spună şi pastorului temerile sale. 

-Frate Amedeo, am aflat nişte lucruri foarte îngrijorătoare, 

chiar din Villar Pellice. 

-Ce-ai aflat, zise Amedeo, oprindu-se un pas, privindu-l pe 

Pietro drept în ochii săi îngrijoraţi. 

-Enrica a aflat cine este spionul iezuiţilor din satul nostru. E 

unul Giordano, care stă chiar aproape de casa mea, la cotul dru-

mului, un om de nimic, şchiop de-un picior, fără nevastă şi 

copii. 

-Serios? Cum de-aţi aflat? 

-Enrica a aflat de la femeile din templu. Acest nemernic de 

Giordano, venetic în satul nostru, stă tot timpul la poarta căsuţei 

sale și urmăreşte orice mişcare a oamenilor din sat, mai ales a 

valdenzilor! 

 Amedeo deveni atent la ce-i zicea Pietro. Deci duşmanul 

era prezent peste tot. Ştia acest lucru, nu era o noutate, dar acum 

acest duşman era demascat, era chiar un om pe care lumea din 

sat îl cunoștea. Studiind figura îngrijorată a tovarăşului său de 

călătorie, pastorul zise: 

-Pietro, bravule valdenz, linişteşte-te! Dacă am păşit pe 

calea Evangheliei, înseamnă că trebuie să fim destoinici de a 
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urma această cale. Nu ne vor speria nişte delatori, sau nişte 

iezuiţi, vom merge cu Lucrarea Domnului până la capăt, chiar 

de-ar fi să plătim cu viaţa noastră! Acum văd că se strâng norii 

grei deasupra satelor valdenze, şi nu va trece mult timp să vină 

o nouă răzbunare a lui Satana asupra poporului lui Dumnezeu. 

De fapt, este o luptă fără încetare, este Marea Luptă între bine şi 

rău, între Dumnezeu şi Satana. Pietro, dragul meu, păstrează 

cumpătul în toate situaţiile! 

-Să ne ajute Domnul Isus Hristos! răspunse şi Pietro, acum 

mult mai hotărât şi mai liniştit auzind îndemnurile pastorului. 
 

 Drumul era lung. Mai trebuiau să meargă încă trei zile să 

ajungă la cheiurile cele adânci care urcă spre locul în care 

râurile încep să nu mai curgă spre miazăzi, ci spre miazănoapte, 

adică acolo unde se zice că s-a trecut în Elveţia, Ţara Cantoa-

nelor. Era un drum istovitor. Merinde de drum aveau, apă în 

râuri era destulă, umbră era în păduri. Popasurile de noapte erau 

uşor de construit din rădăcini şi ramuri de copaci. Perne se 

făceau din cetină de brad, peste care puneau pelerinele de 

ploaie. Ce era mai rău, că noaptea era răcoare. Când nu mai pu-

teau de frig, se trezeau, căutau mărăciniş şi crengi uscate şi fă-

ceau foc. Asta până dimineaţa, căci în zori o luau din nou la 

drum. 

 În sfârşit, după trei zile ajunseseră la cumpăna apelor 

dintre Piemont şi Elveţia. Priveliştea de pe înălţimile munţilor 

era  de vis. Nici nu se mai zăreau satele din Piemont de unde 

urcaseră, în schimb, spre sud de tot, se vedeau până departe în 

zare, largile coame ale plaiurilor Piemonteze.  

 Se îndurară cu greu să părăsească încântătoarele privelişti, 

pentru a începe coborârea în valea Ronului. Aici mai aveau de 

înfruntat o primejdie: grănicerii! Pietro şi Amedeo nu se 

complicau, preferând să urce drumurile peste înălţimile 

muntoase şi ocolind trecătorile pe care umblau alţi călători, ca 

să nu dea de grănicerii francezi. Nu de alta, dar ei nu aveau 

niciun fel de zapis care să le permită să călătorească peste 

graniţă. Când coborâră în văile adânci şi păduroase dincolo de 

Alpi, răsuflară uşuraţi. 
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 Merseră astfel vreo patru zile, cât era lumina zilei de 

lungă, până văzură malul lacului Leman. De aici era mai 

simplu, drumul fiind neted şi înconjurând faimosul lac, merseră 

întins spre ţinta lor. E drept, pe drum mai trebuiau să intre în 

iarmaroace, ca să cumpere merinde. Bani de drum aveau, iar de 

dormit puteau dormi în hanuri. Amedeo şi Pietro ştiau drumul, 

că-l mai făcuseră de câteva ori în tinereţe, în lungile lor călătorii 

de colportaj. 

 După aproape două săptămâni de când au plecat de-acasă, 

cei doi ajunseră la Lausanne. Aici întrebară unde era templul cel 

mare al oraşului. Fuseseră îndrumaţi cu prietenie de oamenii 

locului care erau protestanţi de treabă, nu papistaşi. La templu 

aflară că sunt aşteptaţi, şi li se găsi  o gazdă pentru următoarele 

zile. Ce binecuvântare pentru ei, să se îmbăieze, să doarmă în 

paturi curate pregătite de oameni buni gospodari, și să se 

îmbrace în straiele cele noi, de biserică, după atâta drum 

anevoios peste Alpi! 

 Iată, începu conciliul. Erau în biserica aceea calvină unde 

se adunaseră credincioşi din toate colţurile continentului. Se 

vorbea în mai  multe limbi, şi tălmacii făceau cu greu faţă. 

Consfătuirea era pătrunsă de solemnitate iar  predicile şi 

cântecele erau armonioase, răsunătoare, deşi diferite faţă de cele 

valdenze. 

 Într-adevăr, după cum se aşteptau pastorul Amedeo şi cu 

Pietro, subiectul conciliului fusese până la ce limite îşi poate 

face fiecare biserică propriile reguli, ca să se evite o paletă prea 

mare de credinţe. Se propuse chiar ca toate bisericile protestante 

să adopte un Catehism unic, tradus în mai multe limbi, la care, 

pastorul Amedeo de Fiore, susţinut şi de Pietro Montanari,  

protestă, spunând: 

-Noi nu avem decât un singur Catehism: Biblia! Iar pentru 

instruirea credincioşilor noştri avem deja catehismul nostru, în 

totalitate conform cu Biblia! 

 Se ridicară voci de nemulţumire faţă de intervenţia celor 

doi, dar fură lăsaţi în pace, căci vocile lor nu se auziseră prea 

tare în plenul conciliului. 
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 Însă cam spre sfârşitul dezbaterilor Conciliului, un pastor 

luteran venit din Germania luă cuvântul de la amvonul 

prezidiului, ca să spună o veste tristă pentru cei de faţă: 

-Fraţilor! Noi discutăm aici treburi subtile de teologie şi de 

conduită creştină, dar voi ştiţi ce ne pregătesc marile puteri ale 

Satanei? Aţi aflat că în curând vor urma noi persecuţii asupra 

credincioşilor protestanţi de pretutindeni? De când s-a reînnoit 

legătura între papalitate şi regele Ludovic al XIV-lea al Franţei, 

nori negri se adună asupra popoarelor care au decis să urmeze 

Biblia, şi nu canoanele papalităţii. Se presimte că vor fi mari 

con-fruntări armate în diferite ţări, mai ales în Ducat şi Pie-

mont! Vegheaţi dar, pregătiţi-vă să confruntaţi aceste forţe ale 

duşmanului! 

 Bineînţeles, această nouă reînnoire a avertizărilor asupra 

intenţiilor forţelor celui rău puse pe gânduri întreaga audienţă 

de la Conciliu. De aceea se hotărâră să înalţe rugăciuni publice 

stăruitoare Celui de Sus, să le dea putere să treacă prin toate 

încercările. 

 În cele din urmă, consfătuirea credincioşilor se încheie. 

Acum trebuia să se întoarcă în Piemont. Ştiau bine drumul de 

întoarcere. Când să plece, fuseseră chemaţi în audienţă la 

pastorul local din Lausanne. 

-Fraţilor de peste munţi, cu ce vreţi să vă ajutam? Aveţi 

nevoie de bani? Aveţi nevoie de cărţi? 

-Domnul să binecuvânteze frăţietatea din Elveţia! 

Credincioşii noştri sunt oameni harnici, muncitori, și ştiu să-şi 

câştige singuri cele necesare traiului de zi cu zi! Însă cărţile 

tipărite la voi, în Ţara Cantoanelor, la fel ca şi cele tipărite în 

Germania şi în Lyon, sunt nemaipomenite! Avem nevoie de 

cărţi, fraţilor! îşi exprimă dorinţele Amedeo de Fiore, în acelaşi 

gând cu Pietro Montanari. 

-Dar ne-am gândit să vă dăm şi o sumă însemnată de bani, 

zise pastorul helvet. 

-Da, am avea nevoie şi de bani, ca să plătim libertatea 

celor închişi în temniţele ducelui, a oamenilor care s-au luptat 

pentru propăşirea Evangheliei… 

-Vă vom trimite bani, în curând. 
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 Acestea fiind spuse, Amedeo şi Pietro îşi luară rămas bun 

de la gazde, îşi cumpărară cele necesare ca hrană şi, în zorii zi-

lei următoare, porniră lungul drum de întoarcere spre Piemont. 

Şi de data această ocoliră cât de departe grănicerii şi, după încă 

vreo două săptămâni, ajunseră teferi şi bine dispuşi la familiile 

lor. 

 
 

 

Capitolul 10 - Verişoara Donatella 
 

 Nu se putea spune despre copilăria din satele de la munte 

că era foarte fericită. Aşa cum era mai în toate gospodăriile din 

vechime, încă de mici, copiii trebuiau să muncească cot la cot 

cu părinţii, fiecare la ce se pricepea şi era în stare. Şi nu erau 

puţine de făcut. Dimineaţa, erau treziţi devreme, fiindcă aveau 

de mers cu vitele la păşune pe izlazurile îndepărtate de casă. 

Chiar şi drumul cu turma până acolo, iar seara drumul de 

întoarcere, luau ceva timp. La păşunat, copiii stăteau fără 

mâncare cât era ziua de mare şi erau foarte atenţi să nu dispară 

vreo vită sau vreo oaie. Puteau să vină hoţi, puteau să vină 

animale de pradă. Câinele era de nelipsit de lângă turma ieşită la 

păscut. El era primul care adulmeca apropierea vreunei dihănii, 

sau a unor paşi străini. Totuşi, ce putea face un copil în cazul 

unui atac? Mai nimic… Domnul veghea ca turma să pască în 

linişte şi să se întoarcă întreagă acasă. Mai veneau şi furtuni 

puternice, cu fulgere, mai venea şi ceaţa, care acoperea tot. 

Copiii ieşiţi cu turma trebuiau să vegheze în orice condiţii. 

 Dar nici dacă rămâneau acasă, viaţa copiilor nu era mai 

uşoară. Câte nu se găseau de făcut… Trebuia să-şi ajute părinţii 

la adunatul fânului pentru hrana animalelor pentru iarnă, să 

cureţe staulul, ori să taie toate buruienele obraznice de prin 

ogradă. Trebuia să colinde pe munte după fructe de pădure: 

fragi, zmeură, mure, hribi, gălbiori. Mamele, doar ele ştiau să 

pună fructele de pădure la păstrat pentru iarnă. Toamna era mult 

de muncă la strânsul castanelor, cu care Domnul  binecuvânta 

an de an, cu prisosinţă, acele văi de la poalele Alpilor. Erau 
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puse la uscat, iarna fiind măcinate pentru făină. Sau, când erau 

uscate, se puteau coace în foc. În mulţi ani, această hrană era 

singura pentru supravieţuirea până la o nouă recoltă. De bună 

seamă, mai erau alte munci îndârjite în gospodăriile de la 

munte: semănatul, seceratul şi depozitarea în hambare a grâului 

şi a orzului. În anii roditori, pe ogoarele din jurul caselor creştea 

cam tot ce era nevoie pentru o familie, uneori numeroasă, încât 

să nu sufere de foame până la anul următor. 

 Mai greu era cu îmbrăcămintea. Aici grija cea mai mare 

revenea mamelor copiilor. Tot anul, mai ales iarna, când erau 

mai puţine treburi de făcut pe-afară, ele munceau la împletit 

ciorapi, la tors lâna, inul, cânepa, ori puneau urzeala la războiul 

de ţesut. Se pricepeau să facă felurite pânze: unele mai groase, 

postavuri de lână, din care coseau surtuce, pantaloni pentru 

bărbaţi şi băieţi, fuste pentru femei şi fete. Ţeseau pânze subţiri 

de in, pentru cămăşi, împleteau ciorapi, coseau bundiţe, 

cojoace, pieptare pentru toţi ai casei, dar coseau şi pentru vecini 

înstăriţi. Când să se mai odihnească bietele mame, când să se 

mai ducă la plimbare prin târg, sau în călătorii? Nu era simplă 

viaţa femeilor din acele vremuri. Ele făceau toate aceste munci 

şi când erau însărcinate, sau când aveau de îngrijit şi de alăptat 

copii mici. 

 La fel ca toţi bărbaţii care trăiau la munte, Pietro 

Montanari era mereu la lucru. Pentru el, la fel ca şi pentru 

băieţii săi, erau lăsate treburile cele mai grele. Trebuia să repare 

mereu gardul înalt care înconjura staulul, să nu intre vreun hoţ, 

sau vreo haită de lupi, să dea iama la puţinele lor animale. 

Trebuia să taie şi să care lemne cu spinarea, să facă provizii 

pentru iarnă. Cu lemnele o duceau bine, pădurea nefiind departe 

de casă. Mai trebuia să are ogorul, să semene, să secere şi să 

treiere. Pietro era adânc implicat şi în lucrarea Domnului, şi de 

multe ori pleca de-acasă cu săptămânile, uneori cu lunile. În 

acest timp, Enrica, împreună cu copiii ei cei vrednici, trebuia să 

ţină gospodăria în cea mai bună stare. Lui Pietro şi mai ales 

băieţilor săi le plăcea să iasă, uneori, pe înserat, la pescuit. 

Râurile erau adânci şi pline de păstrăvi, o bogăţie a locului! 

* 
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 De când se ştia, Gianinna, când nu era cu turma de oi şi 

capre la păscut, se ocupa mai toată ziua de treburile gospodăriei. 

Nu-i rămânea timp de joacă nici măcar un pic. Când şi când, 

destul de rar, reuşea să iasă din curte şi să se uite în stânga şi în 

dreapta uliţei, să vadă ce se mai întâmplă, cine mai trece cu 

căruţa, cine se duce la târg, sau cine se duce la muncă, pe câmp. 

Era de o vie curiozitate, vedea tot, înţelegea tot. Câteodată, mai 

pe la prânz, fără de ştirea mamei, dădea o fugă vreo trei case 

mai încolo, la verişoara ei, Donatella. Acolo era bucuria cea 

mare a fetelor, fiind ademenite de pomii plini de cireşe sau de 

straturile de căpşuni din gradină. Deşi verişoara ei era mai mare 

cu vreo patru ani decât ea, Gianinna o iubea mult, fiind singura 

ei prietenă apropiată din tot satul. E drept, mai erau şi alte fete 

în vecini, însă nu avea timp să stea de vorbă cu ele. Chiar şi 

când zăbovea mai mult la casa Donatellei, Gianinna se auzea 

repede chemată  de Agostino, fratele ei mai mare, trimis de 

mama lor s-o aducă repede acasă, căci aveau multă treabă! 

 Despre verişoara asta a Gianinnei, frumoasa şi zvăpăiata 

Donatella, se putea spune că nu mai era copil, iar inima ei era 

învăluită de doruri nelămurite. O iubea mult pe verişoara ei, o 

strângea în braţe ori de câte ori o revedea, dar simţea că 

gândurile îi erau plecate departe. Uneori, în timp ce se juca cu 

ea, Donatella avea privirea îndreptată spre orizont, gândul ei 

fiind mai mereu la ceva îndepărtat. Era o frumuseţe de fată, 

potrivită de statură, cu păr negru şi lung, ochi căprui şi 

sprâncene frumos arcuite. Avea trăsături fine ale feţei şi un corp 

armonios, sugerând vigoare şi sănătate. Ca orice fată de la ţară, 

era învăţată, din fragedă copilărie, cu muncile grele ale 

gospodăriei. 

 De la o vreme, când o întâlneai pe Donatella, vedeai că 

avea obrajii îmbujoraţi, mai ales atunci când pe drumul satului 

trecea un anumit băiat din vecini, care locuia la o uliţă mai 

încolo, şi care avea treabă zilnic prin faţa casei ei, cu căruţa, în 

drum spre târgul din localitatea vecină, Torre Pellice, unde 

vindea lapte, brânză şi carne din gospodăria lor bogată. La 

căruţă erau înhămaţi doi cai mari, albi, frumoşi, cu ciucuri 

galbeni şi roşii prinşi pe coamă. Căruţa, de asemenea, era 
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arătoasă, nu una prăpădită ca a sătenilor de rând. Băiatul purta 

pe cap o pălărie din cele arcuite, cu pană de cocoş de munte, ca 

podoabă. De bună seamă, trecând de atâtea ori prin faţa casei ei, 

n-avea cum să  n-o  remarce pe frumoasa Donatella care ieşea în 

fiecare zi la poartă să-l vadă, lăsând deoparte treburile casei. Zi 

de zi, cei doi tineri, văzându-se și zâmbind de bucuria revederii, 

căzură cu drag unul altuia. Uneori, chiar schimbau câteva 

cuvinte, în treacăt. 

 Asta până într-o zi, când cei doi se întâlniră prin Torre 

Pellice, pe când tânărul Fabrizio tocmai isprăvise de vândut ce 

avea adus în târg. Atunci fata fusese invitată să se aşeze pe 

scândura din faţă de pe căruţă, ca să discute mai multe. Această 

neaşteptată apropiere îi umplu de bucurie. De atunci, începură 

să se întâlnească mai în fiecare săptămână, în târg. Se-nţelege, 

Donatella făcea tot ce-i stătea în putinţă să plece de acasă ca să-l 

vadă. Necazul era că acest băiat era de credinţă catolică, pe 

când ea era valdenză, ceea ce ar fi fost o piedică dacă cei doi se 

hotărau să se căsătorească.  

 Donatella era credincioasă şi nu ar fi renunţat niciodată la 

credinţa ei valdenză. Ca ei să se poată căsători, nu rămânea 

decât calea ca băiatul să adopte credinţa ei. Fermecat de 

privirile cuceritoare ale tinerei fete, Fabrizio începuse să 

viziteze templul valdenz din satul lor. Îi plăcu mult credinţa 

valdenză, dar şi prietenia cu care era înconjurat în rândul 

credincioşilor. Până acum nici nu bănuia că în satul lor pot 

exista oameni cu o credinţă atât de frumoasă. Acum venea des 

la templul valdenz, împreună cu Donatella, dar, la servicii 

divine, stăteau pe rânduri diferite, însă se urmăreau din priviri 

clipă de clipă. Uneori erau neliniştiţi gândindu-se ce vor zice 

părinţii băiatului când vor afla că singurul lor copil vrea să-şi 

schimbe credinţa catolică, cu cea valdenză. 

 După încă şase luni, fiind iarnă şi având mai mult timp de 

stat împreună, tinerii se hotărâră să se cunune, bineînţeles, în 

credinţa valdenză. Fabrizio era deja pe deplin hotărât să 

primească botezul valdenz. Acum ştia cât de juste sunt 

principiile de credinţă ale valdenzilor şi îi erau dragi muzica şi 

predicile lor.  
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 Cu părinţii lui Fabrizio era mai greu, întunecaţi de 

supărare, aflând că băiatul lor s-a botezat în biserica valdenză. 

Cu timpul, însă, s-au mai obișnuit cu această noutate şi, în cele 

din urmă, au fost înduplecaţi să accepte căsătoria fiului lor cu 

Donatella, fată valdenză. 

 Aşa deci, calea către cununia Donatellei cu Fabrizio fusese 

netezită. Avură o nuntă frumoasă, iar pastorul Amedeo făcu tot 

posibilul să oficieze chiar el cununia. Donatella plecă de la casa 

părintească, în spaţioasa casă a mirelui, unde au trăit ani fericiţi. 

După doi ani a apărut primul copil, un băiat. Apoi, în răstimp de 

numai cinci ani, mai urmară încă un băiat şi două fete. 
 

 

 

Capitolul 11 - Gianinna 
 

 Între timp, trecând câţiva ani, dintr-o copilă pirpirie şi nu 

prea luată în seamă, Gianinna se înălţă precum o trestie 

mlădioasă, cu păr auriu şi strălucitor, devenind o fată încântă-

toare şi delicată, iar privirile ei, din sfioase şi nesigure, deveniră 

acum pline de fascinaţie şi încărcate de tainice sclipiri, ce 

vrăjeau pe oricine intra în vorbă cu ea. Acum nu mai era fetiţa 

cea mică, s-o trimiţi cu mieii la păscut, ci deja devenise o 

domnişoară respectată. Grija oilor şi a vitelor trecuse demult în 

seama lui Simeone, singurul dintre fraţii ei care mai rămăsese 

acasă. Nici acestuia nu-i convenea să stea toată ziua la păşunat 

vite, dar n-avea încotro. Pietro ştia să-i pună pe fiecare dintre 

copii la muncă, viaţa la munte nefiind deloc uşoară. 

 În schimb, Gianinna o ajuta toată ziua pe mama ei la tre-

burile casei şi ale câmpului. A învăţat să coase, să ţese şi să 

împletească, aşa cum trebuia să ştie orice viitoare gospodină şi 

mamă de copii. Familiile de la munte erau prea sărace ca să-şi 

cumpere haine de-a gata din târg, aşa că, fetele, din fragedă 

tinereţe, învăţau de la mamele lor toate meşteşugurile gospo-

dăriei, pregătirea hranei, dar mai ales confecţionarea hainelor şi 

a încălţămintei.  
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 De când nu mai pleca la păşunat cu turma, stând mai mult 

pe lângă casă, avea câteodată timp să iasă la poartă, să discute 

cu vecinii, sau cu trecătorii. Vecinii o remarcaseră deja, mai 

ales tinerii băieţi. Unii chiar căutau prilej s-o vadă mai des, fiind 

fermecaţi de chipul ei şi de vorbirea ei plăcută. 

* 

 Dar nu este cum gândeşte omul, ci cum dă Domnul, iar 

destinul omului nu-l ştie decât Cel de Sus. În ce o priveşte pe 

Gianinna, se întâmplă ca într-o zi să treacă pe uliţa satului Villar 

Pellice un om care părea amărât, însă foarte tânăr şi cu nişte 

haine ciudate, cam verzi, cu o pelerină cenuşie pe spate. Străi-

nul avea un cufăr mare într-o mână, iar în cealaltă ţinea un 

ferăstrău de tâmplărie. Ajungând în dreptul portiţei unde stătea 

Gianinna, tânărul călător se opri și lăsă cufărul jos, vrând să 

întrebe ceva: 

-Wo ist der Weg zum Dorf Payant ? Unde este satul 

Payant? 

-Cum? „Wo ist der” şi mai cum? făcu Gianinna încrun-

tându-se, fără să înţeleagă un cuvânt din spusele străinului. 

-Dove strada il villaggio Payant? reluă întrebarea tânărul 

pribeag, căutând cuvinte într-o piemonteză stâlcită. 

-A! Payant? îi zâmbi Gianinna. Acolo, după dealul acela, 

arătă ea cu mâna. 

-Dort? Acolo? zâmbi străinul arătând şi el cu mâna în 

direcţia arătată de ea. 

-Da, acolo! repetă Gianinna oferindu-i un zâmbet larg, plin 

de bunăvoinţă cuceritoare. 

-Gut! Aber wo ... die Waldenser Tempel? Bine! Dar … 

unde este templul valdenz? se chinui străinul să exprime cumva 

ceea ce voia să afle. 

-Cum? “Aber wo“? Templu? Aha! E în satul acesta! 

Acolo! îi arătă fata zâmbind din largă inimă. 

-Danke Madchen! Danke shoen! Mulţumesc domnişoară! 

Mulţumesc frumos! zise străinul zâmbind recunoscător, văzând 

bunătatea fetei, ce se citea pe chipul ei limpede. 

 Călătorul ce părea neamţ după limbă şi port luă de jos 

cufărul şi plecă la drum. Gianinna îl urmări cu privirea, până 
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ajunse la cotitura uliţei. De-acolo străinul se întoarse o clipă, şi, 

văzând-o încă privind după el, îi trimise un salut cu mâna 

fluturând deasupra capului. 

 Poate că acest episod nu ar fi fost luat în seamă, dacă ea nu 

l-ar fi revăzut pe tânăr chiar în templul din satul lor, îmbrăcat în 

straie de orăşean, deşi cam nefireşti pentru un piemontez, cu 

haină verde, cămaşă albă imaculată şi guler înalt, cu volănaşe. 

Cum o văzu pe Gianinna îmbrăcată, la rândul ei, într-o rochie 

lucioasă, albastră ca cerul, o salută cu zâmbetul lui larg. 

Gianinna ar fi vrut să fie atentă la serviciul divin, dar nu reuşea. 

Privirile ei întâlneau mereu pe cele ale neamţului, care îi 

zâmbea ori de câte ori avea ocazia. În cele din urmă, serviciul 

divin se încheie, şi fiecare plecă la casa lui. Pe tânărul călător se 

pare că îl luă un diacon la el, la prânz, urmând principiul 

ospitalităţii creştine. 

 În timpul serii, fiind curioasă, Gianinna îl întrebă pe tatăl 

ei, Pietro: 

-Tată, ce e cu tânărul acela misterios, în haine nemţeşti? 

-Care tânăr, cel care a apărut azi la biserică? 

-Acela, ai văzut ce frumos zâmbea? zise Gianinna, cam 

îmbujorată. 

-Am auzit ceva despre el… E tâmplar de meserie, face uşi 

şi geamuri, zise Pietro cam surprins s-o vadă pe fata lui 

interesându-se de băiatul străin. 

-Da? Ai văzut cât frumos vorbeşte cu oamenii? Salută pe 

fiecare om, zâmbeşte întruna, continuă fata discuţia, şi mai 

îmbujorată. 

 Pietro îşi putea imagina cu  greu că unica lui fiică va 

ajunge să se gândească la vreun băiat. Până acum, el şi Enrica 

îşi imaginau că ea va locui liniştită la casa lor, la nesfârşit. 

Acum simţi un vânt de schimbare, văzând ca fata lor ar putea să 

aibă altfel de gânduri decât cele de copil ascultător. 

-Lasă asta, încercă el să abată discuţia, doar nu ţi-o fi 

gândul la măritat. Mai bine du-te şi-o ajută pe mama la pus ma-

sa. 

 Gianinna plecă supusă. Mintea ei, însă, frământa întâm-

plările din ultimele zile.  



Viorel Darie   —————————————————— 

 

49   ————————————————————— 

Tânărul neamţ, după ce-şi termină lucrarea în satul vecin, 

veni la templu s-o vadă încă odată, să-şi ia rămas bun de la ea, 

căci pleca în alt sat să caute de lucru. Se despărţiră în curtea 

templului, cu zâmbete pe chip, strângându-şi prieteneşte 

mâinile. 

 Pe Gianinna o apucă tristeţea. Deodată nu mai văzu nimic 

în jurul ei. Oamenii, părinţii, vecinii, prietenele ei, toate erau ca 

nişte umbre. Un singur  gând stăpânea acum în inima ei : băiatul 

neamţ, cel cu zâmbetul cuceritor. Dar acesta plecase, iar ea 

rămăsese acasă. Era ascultătoare şi o ajuta mereu pe mama ei în 

treburile gospodăriei, doar că gândurile ei călătoreau departe, 

dincolo de graniţele satului lor.  

Până la toamnă nu se întâmplă nimic, şi nici în toată iarna 

lungă care urmă, dar nici în primăvara viitoare. Gianinna era 

aceeaşi fată cuminte acasă, dar gândurile ei călătoreau departe, 

dincolo de crestele semeţilor Alpi. 

 În timpul acesta, băiatul neamţ, respectuos şi zâmbitor, 

călătorind prin satele piemonteze, trecu Alpii şi ajunse la rudele 

sale din Lausanne. Aici, părinţii săi erau la lucrările câmpului, 

departe de sat, pe pământul lor, unde aveau de cosit iarbă şi de 

secerat grâu. Când îl văzură pe Martin, se bucurară mult. Lăsară 

pe câmp toate uneltele şi plecară acasă, să-i pună copilului să 

mănânce, lăsându-l în camera cea mare, împodobită cu covoare 

şi trofee de vânătoare, să se odihnească. Băiatul dormi adânc 

vreo două ceasuri bune, apoi trezindu-se, îşi luă hainele de lucru 

şi plecă pe câmp, să-i caute pe-ai săi şi să-i ajute la treabă. Până 

la înserat mai era destul, avea timp să muncească din greu. 

 Martin le povesti părinţilor săi câte a văzut şi a făcut în 

Piemont. Le arătă şi numără gologanii câştigaţi prin muncă 

cinstită, cât timp fusese plecat de-acasă. Puse toţi banii câştigaţi 

în mâna mamei sale, să-i păstreze. Dar părinţii remarcară că 

Martin al lor nu mai era copilul lor cel şugubăţ şi vorbăreţ, cum 

fusese cândva. Acum, parcă avea o taină în mintea sa, pe care 

nu îndrăznea s-o destăinuie părinţilor. 

 Şi aşa timpul trecu şi, după ce locui cu părinţii aproape un 

an, până în vara următoare, după ce  începu şi chiar termină de 

ridicat o nouă casă, ca pentru el, aproape de casa părinţilor, 
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crezu că venise vremea să spună alor săi că pleacă iar în 

Piemont. Părinţii ar fi vrut să-l oprească, dar băiatul era pornit 

să se întoarcă în Italia. Ceva le spunea părinţilor că băiatul lor s-

a schimbat, că s-a maturizat şi a devenit serios şi hotărât. Sosi 

ziua despărţirii de părinţi. I se pregătiră cele necesare de drum, 

apoi Martin zise, fără sfială, părinţilor săi: 

-Dragii mei, plec, rămâneţi cu Domnul! Acolo, în Piemont, 

într-un sat de munte, este o fată foarte frumoasă care aşteaptă  

să mă întorc la ea… 

 Părinţii rămaseră fără grai. Băiatul lor avea o fată în 

Piemont? 

-Doamne, de ce nu ne-ai spus până acum? De ce nu  spui 

tot ce se întâmplă în sufletul tău? 

-Toate la timpul lor. Vă las cu bine, şi poate la toamnă vă 

aduc pe viitoarea mea soţie. N-o să vă pară rău, că e frumoasă 

foc! 

 N-aveau ce să mai zică. Părinţii îl îmbrăţişară, îi pregătiră 

desaga de drum şi-i dădură şi nişte gologani mărunţiş, să aibă 

pentru popasurile de la han. Apoi băiatul lor drag plecă, iar ei 

rămaseră singuri în gospodăria lor mare. Mai aveau două fete, 

dar care erau măritate, şi plecate pe la casele lor din alte sate. 

Greu e să rămâi fără copii, după ce i-ai crescut atâţia ani! 
 

 Când aproape că nu mai spera, uitându-se ca în fiecare zi 

de-a lungul drumului de unde nădăjduia să-i vină veste bună, 

Gianinna zări pe drumul colbuit, departe, tocmai la capătul 

satului, omul pe care atâta îl aştepta. Desfăcu zăvorul de la 

poartă, o lăsă deschisă, şi alergă cu braţele întinse să-l 

întâmpine pe drumeţ. El, la rândul lui, văzând-o zburând spre 

el, aruncă bagajele şi începu să alerge în întâmpinarea ei. Se 

aruncară unul în braţele celuilalt. Nu se văzuseră de un an. Apoi 

se îndepărtară un pas, uitându-se cu bucurie unul la celălalt. 

Radiau de fericire. Nu se schimbaseră cu nimic. Poate aveau 

chipuri şi mai frumoase ca acum un an. Se îmbrăţişară din 

nou… 

 Gianinna îl luă de mână pe mult aşteptatul băiat neamţ şi-l 

aduse acasă la ea. Acum văzu că lăsase poarta deschisă, găinile 
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ieşiseră pe uliţă, iar bagajele lui Martin rămăseseră uitate în 

mijlocul drumului. Începură, amândoi, să adune găinile în 

ogradă. Luară şi cufărul din drum, pe care îl aşezară pe cerdac. 

Apoi se aşezară la umbră sub castanul din grădina din faţa casei. 

Enrica, mama Gianinnei, era la plivit straturi în grădină, însă de 

cum auzi lătrând câinele, veni să vadă ce se întâmplă. Îi găsi pe 

tineri discutând cu bucurie şi-i îmbie să intre în casă. Băiatul se 

aşeză cuminte pe o laviţă de lângă geam, uitându-se uimit la 

pereţii odăii. Enrica uitase de băiat de anul trecut, şi o înghionti 

pe Gianinna să vină după ea în tindă, având să-i spună ceva: 

-Cine-i flăcăul ăsta cu straiele aşa ciudate? 

-Cum cine? E Martin, băiatul care a fost anul trecut în sat 

să facă tâmplărie, adică geamuri şi uşi. L-ai văzut, negreşit, în 

templu, îi răspunse Gianinna voioasă. 

-Aha, îmi aduc aminte, dar cum o să vorbesc eu acum cu 

el? Nu ştiu o boabă nemţeşte! 

-Nu-i nimic, înveţi repede. Tata deja ştie nemţeşte, că doar 

a umblat mult pe la germani… 

-Bine, fată, dar nu mai ţine băiatul cu vorba, pune-i ceva 

de mâncare, c-o fi flămând. Pe urmă, mai vorbim... 

-Mamă, ştii ce mult ţin eu la băiatul ăsta? 

-Cum, te-ai şi îndrăgostit de el? Ce va zice tata? zise 

Enrica, plină de griji. 

-Lasă, mamă, vorbesc eu cu tata… 

 Neamţul începu să mănânce, tacticos, încet, cu toate că era 

rupt de foame. Folosea des prosopelul aşezat pe masă şi avea 

grijă să nu facă fărâmituri. De, avea creştere bună, ca de la 

părinţi germani! 

 Cam peste o oră, veni şi Pietro de pe câmp, obosit şi 

prăfuit, în haine de lucru. Îl văzu pe flăcău la el în casă, la masă, 

dar nu-l recunoscu. Uitase şi el cu totul de neamţul de anul 

trecut. 

-Bună ziua, băiete! Poftă bună! 

-Danke, lieber Vater!  

-A, vorbeşte nemţeşte! Willkommen auf unserer Zuhause! 

Bine venit în casa noastră! De unde vine omul ăsta? o întrebă 

Pietro pe nevasta sa. 
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-E din Elveţia, vorbeşte nemţeşte! 

-Ia! Ich Elveţia, Lausanne! răspunse senin băiatul, fără să 

se intimideze de figura aspră a lui Pietro. 

-A mai fost la noi anul trecut, spuse cu sfială Gianinna. 

Cred că l-ai mai văzut la templul valdenz. 

-A, da, mi-amintesc! Du bist der Tischlermeister Sie in 

unserem letzten Jahr? Tu eşti meşterul tâmplar care a fost la noi 

anul trecut? 

-Ia, Ia, făcu tânărul, cam intuind care-i problema. 

 După ce discutară vreo jumătate de ceas în stilul acesta, 

Pietro zise că mai are treabă în pădure. La fel şi tânărul neamţ 

zise că trebuie să ajungă la o gospodărie din sat unde a găsit de 

lucru să ajute la înălţarea unui gard. 

 Băiatul venea destul de des pe la gospodăria lui Pietro şi 

chiar se apucă să meşterească nişte ferestre noi, apoi schimbă şi 

uşa cea veche de la staul, făcând-o mai înaltă şi mai uşor de 

deschis. 

 Dar cei doi tineri se aprindeau de dragoste din ce în ce mai 

mult. Venea toamna… Băiatul neamţ cam trebuia să plece în 

ţara lui. Nu se îndura, însă. Cum s-o lase singură pe Gianinna, 

visul vieţii lui? În ziua când, totuşi, nu mai putea amâna, în timp 

ce erau cu toţii la masă, Gianinna începu discuţia cea mare: 

-Tată şi mamă, noi am discutat şi am fi foarte fericiţi să ne 

căsătorim! 

 Băiatul deja o rupea în piemonteză, aşa că înţelese ce zicea 

fata. Era sufocat de emoţie. 

-Ia! Ich und Gianinna face căsătorie … plecăm Elveţia! 

-Cum? Gianinna? Elveţia? se îngrozi Pietro. Cum să dau 

eu fata mea aşa departe de casă!? E singura noastră fată! 

-Nici eu nu m-aş îndura s-o dau, cine mă mai ajută la 

treburile casei? zise şi Enrica. 

 Părinţii au rămas descumpăniţi auzind vestea asta, însă 

tinerii erau hotărâţi: 

-Tată drag şi tu, mamă dragă, degeaba vă împotriviţi. Până 

la urmă tot trebuie să mă mărit, tot trebuie să plec de acasă. 
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 Ce puteau să facă bieţii părinţi? Ca buni creştini, ştiau că e 

bine ca tinerii să-şi aleagă singuri calea în viaţă. Nu puteau, 

însă, să facă acest pas la întâmplare, aşa că Pietro întrebă: 

-Dar ce credinţă au părinţii tăi, tinere? 

-Părinţii mei … calvini… 

-Aha, calvini! Credinţa lor se cam aseamănă cu a noastră, 

zise Enrica. 

 Pietro şi Enrica se uitară unul la altul, apoi la cei doi copii. 

Trebuia să se roage mult la Cel de Sus, să le lumineze calea. În 

cele din urmă, Pietro rosti: 

-Bine, fiule… Du-te acasă la părinţii tăi şi spune-le că voi 

tinerii doriţi să vă căsătoriţi, iar ei sunt invitaţi să vină la noi, să 

discutăm! Recht? Corect ? 

-Sie haben Recht. Danke shoen! Gott ist der Himmel in 

und ist sehr gut! Ai dreptate. Vă mulţumim frumos! Dumnezeu 

este în ceruri şi este foarte bun! 

 Tinerii se îmbrăţişară cu toată bucuria tinereţii lor. Nimic 

nu le mai putea schimba hotărârea. Peste două zile, tânărul 

neamţ plecă spre Elveţia și apoi, după o lună, reveni cu tatăl lui 

şi cu un unchi, să discute problema căsătoriei. Nu erau multe de 

discutat, căci totul era după voia Domnului, aşa că începură 

pregătirile de nuntă. 

 Pietro avusese grijă să-l anunţe pe pastorul Amedeo de 

Fiore să vină din timp, să dea binecuvântarea copiilor. Pastorul 

venise şi cu frumoasa lui fiica, Marianne de Fiore, care adusese 

cu ea clarinetul, cu care cântase atât de frumos, încât toată 

biserica rămase uimită. 

 După nuntă, tinerii mai locuiră în casa lui Pietro încă o 

săptămână, apoi luară un poştalion ce pleca spre Geneva. Aşa 

ajunse romantica Gianinna să trăiască într-un sat cu verzi 

pajişti, în ţară străină, în apropiere de Lausanne. 
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Capitolul 12 - Straniul negustor din Boemia 
 

 Pe şerpuitorul şi prăfuitul drum ce trecea prin tainicele sate 

de-a lungul văii Angrognei, apăru o căruţă trasă agale de doi cai 

cenuşii, struniţi nervos de un individ cu barbă, cu faţă 

întunecată şi ochi bulbucaţi, înroşiţi de arşiţa zilei şi de praful 

cel aspru de pe drumuri. Mai avea puţin şi ajungea în piaţa 

satului Villar Pellice. După straiele sale, harnaşamentul de pe 

cai şi după felul în care era construită căruţa, era clar că acest 

căruţaş nu aparţinea locului, că venea de undeva foarte de 

departe. Ciudat era că această sosire a unui străin într-un sat de 

munte se întâmpla într-un moment total nepotrivit. Era 

miercurea, în mijlocul săptămânii, când sătenii erau plecaţi cu 

treburi la cosit fâneţe, sau pe tarlalele de grâu şi ovăz de lângă 

râu, iar până la iarmaroc mai erau multe zile. Cu cine avea 

treabă acest presupus negustor, dacă în sat nu găseai ţipenie de 

om pe uliţă cu care să discute? 

 Dar pentru străin acest lucru nu conta. Avea în el o răbdare 

de fier. Nu se apucă să strige pe uliţele satului, să cheme 

cumpărători la căruţa cu coviltir ca să-şi vândă marfa, aşa cum 

făceau toţi negustorii. El, în schimb, trase căruţa  sub un pom 

rămuros, care-i asigura ceva umbră în arşiţa zilei, deshămă caii, 

îi legă de un gard de lângă uliţă, scoase fân din saci şi dădu 

cailor să ronţăie, iar el însuşi se sui înapoi pe căruţă, căutând un 

loc umbrit şi-şi puse capul pe un sac cu fân, să se odihnească. 

După ce trase un pui de somn cam de două ceasuri, se trezi, îşi 

frecă ochii şi ieşi din căruţă să vadă cum mai arată lumea. Apoi 

scoase o carte dintr-o desagă şi începu să citească.  

 Ce citi atâta timp din carte, nu se ştie. Rar, mai trecea câte 

un sătean pe drum, uitându-se cu coada ochiului spre străinul 

din căruţa de pe maidan. Spre seară, când se mai răcori, trecea 

pe drumul prăfuit un om cu coasa sub braţ şi cu o sarcină mare 

de paie pe spinare, acoperindu-i şi capul. Era Pietro, care se 

întorcea de pe câmp, unde secerase orz toată ziua. Când să 

treacă pe lângă căruţa nefirescului negustor, caii întorseseră 
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capetele spre Pietro, îl priviră insistent şi fornăiră, amândoi 

deodată. Mirosul de paie proaspete le gâdilă nările sensibile. 

Realizând şi căruţaşul pofta cailor pentru paie, se uită lung în 

urma lui Pietro, apoi strigă: 

-Hei, italianule, nu vii până la mine, să vorbim? 

 Pietro se întoarse anevoios cu sarcina de paie de pe spate, 

să-l vadă pe străinul care striga în urma lui, apoi răspunse 

acestuia: 

-Doreşti ceva? 

-Bună ziua, zise acesta, nu-mi vinzi mie paiele pe care le 

duci acasă?  

-Da, pot să-ţi vând… Cât îmi dai pe ele? 

-Doi zloţi de argint, nemţeşti, zise străinul într-un grai 

piemontez cam stricat. 

-S-a făcut! Să-ţi pun sarcina în căruţă. 

-Stai, să aşez paiele pe îndelete, că mai am aici nişte 

lucruri delicate, în saci. 

-De unde vii, negustorule? 

-He-he, de departe… 

-Din Boemia? se interesă Pietro. 

-De unde ştii? … Da, din Boemia! 

 După ce aşezară paiele în căruţă, discuţia luă sfârşit. Pietro 

era învăţat să nu vorbească cu străinii mai mult decât trebuia. Se 

vede că şi acesta era obişnuit în a vorbi doar cele strict necesare. 

Apoi Pietro se duse la casa lui, în timp ce negustorul înhămă 

iarăşi caii şi porni uşor la vale, spre satul vecin. 

 Pietro intră în casă. Părea o minune că a câştigat doi bănuţi 

de argint aşa de uşor. Vor fi de folos în curând. După ce dormi 

câteva ore, frânt de oboseală, se trezi brusc. Parcă ceva îl chema 

pe nume în timp ce dormea. Aha, străinul! Ceva îl tulbura… 

Amintindu-şi de chipul bărbos şi uscăţiv al străinului, ceva îi 

spunea că omul acesta îi este cunoscut. Unde-unde l-a mai 

văzut? Tot nu-şi aducea aminte... Adormi iar.  

Dimineaţa, Pietro se pregăti din nou să meargă pe câmp. 

De data asta, împreună cu Enrica şi cu singurul copil care i-a 

mai rămas în casă, Simeone. Nici nu ajunseseră bine pe tarla, 

unde trebuia să secere orzul, că Pietro îşi aminti ce era cu străi-
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nul. Doară ăsta e pastorul Benvenuto Pellegrino, alias Merlo! 

Fantastic! Îl ştia de pe vremea când era plecat cu colportajul în 

îndepărtata Boemia. Acolo l-a văzut, de multe ori, ţinând 

predici în templele protestante. Ce căuta straniul pastor acum în 

Piemont? 

 Încercă să găsească o explicaţie pentru neaşteptatul eveni-

ment, însă nu reuşea. Îi venea să alerge în urma căruţei străi-

nului, să-l caute, să-l întrebe – dar nu se cădea. Rămânea doar 

să aibă răbdare. Şi nu i-a trebuit să aştepte mai mult decât până 

în Sabat. De cum intră în templul din Villar, Pietro îl zări pe 

străinul pastor îmbrăcat în haine frumoase, stând chiar lângă 

amvon şi citind versete dintr-o carte de Evanghelie în limba 

germană. Pietro se aşeză cuminte pe o bancă mai din faţă a 

încăperii templului, pentru a-l studia mai atent pe oaspetele 

străin. Se adunară credincioşii în număr mare, căci se apropia 

ora de începere a predicii. Pietro şi doi fraţi anunţară deschi-

derea serviciului divin. Au cântat frumos, şi cineva a spus rugă-

ciunea. Străinul stătea cuminte în banca din dreapta, pe rândul 

întâi. Pietro nu ştia ce să facă, să prezinte pe noul sosit sau nu. 

În cele din urmă, se duse la amvon şi făcu anunţul: 

-Fraţilor, azi avem în mijlocul nostru un oaspete pastor 

venit foarte de departe. Îl rugăm să ne spună câteva cuvinte şi 

poate ne ţine şi o predică, deoarece pastorul Amedeo nu este 

astăzi cu noi. 

 Dat în vileag, pastorul străin veni în faţă, la amvon, se 

înclină cu respect, se prezentă, şi apoi începu să spună 

experienţe creştine, apoi să lămurească anumite doctrine.  

 După serviciul divin, mai multe persoane se oferiră să-l 

invite la ei, în găzduire. Dar Pietro era cel mai stăruitor, încât 

pastorul cel călător se decise să poposească la el. Îl luă acasă, 

băgară căruţa  în ogradă şi o traseră mai încolo, sub pomii din 

livadă, să n-o vadă chiar orişicine. Oaspetele fu invitat în casă, 

unde i se pregăti ceva de mâncare, apoi i se pregăti un culcuş de 

dormit, pe un pat unde cândva dormeau o parte dintre copiii lui 

Pietro. Însă înainte de a merge la odihnă, pastorul îi făcu semn 

lui Pietro, că ar vrea să discute cu el: 
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 -Hai să ieşim afară să mai discutam, să-i lăsăm pe ceilalţi 

să doarmă, zise pastorul. 

 Ieşiră din casă şi merseră în spatele grădinii, unde urcară 

pe o stivă de fân proaspăt, luminaţi doar de razele lunii, şi unde 

nu-i putea vedea nimeni din sat. Nu departe de ei, ronţăiau caii, 

la adăpost, în livadă. 

-Hei, frate, cum m-ai recunoscut că sunt pastorul 

Benvenuto? 

-Eu? Te-am recunoscut, pur şi simplu. Ştii că am fost şi eu 

în Boemia, pe când eram băiat tânăr, fiind ucenic de colportor? 

Din Boemia te cunosc. Sunt Pietro, Pietro Montanari. 

-Boemia? Montanari? se miră pastorul văzând cât de mică 

e lumea. Ai umblat tu pe-acolo? 

-Da, am slujit Domnului doi ani în întinsa Boemia. Dar am 

fost şi mai departe, prin Hungaria şi prin Ţara Transilvaniei! 

-Serios? Ia te uită, ce cunoştinţă întâlnesc eu pe neaşteptate 

în Piemont! 

 După ce s-au încălzit spiritele şi inimile, cei doi bărbaţi se 

întinseră la depănat trecutul. Îşi amintiră de acei ani când lucrau 

pentru propăşirea Evangheliei prin ţări străine. Pastorul Benve-

nuto  era din Milano, de naştere, dar plecase de tânăr în Boemia, 

să slujească la un nobil. Aici fusese înrolat în marea lucrare 

pentru Domnul Isus Hristos, lucrare pe care o făcea şi până în 

prezent. La rândul său, Pietro îi povesti cum ajunsese să facă 

evanghelizare prin colportaj în Elveţia, apoi cum ajunsese în 

Boemia. Învăţă aproape la perfecţie şi limba germană, şi limba 

taboriţilor. În acele timpuri, lucrarea Domnului cunoştea un 

avânt mare, în ciuda persecuţiilor, a denunţurilor şi a marti-

rajelor.  
 

 

 

  Capitolul 13 - Veşti de la Giuseppe 
 

-Ei, asta a fost atunci, cu treizeci de ani în urmă, continuă 

Pietro. Dar ce mai e acum prin Boemia, ce noutăţi mai aduci de-

acolo? 
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-Veşti nu prea bune, răspunse Benvenuto. După marele 

avânt al evanghelizării, al protestantismului din secolul trecut, 

chiar de la începutul anilor 1600 a început contrareforma. 

Papalitatea, ajutată de supuşii ei loiali, a început un crunt război 

împotriva slujitorilor Domnului. Doară ştii şi tu, care ai lucrat în 

Boemia, ce cumplit s-a răzbunat papalitatea asupra protes-

tanţilor, asupra bisericilor şi lucrătorilor acestora. Cum a fost pe 

vremea când erai în Boemia, tot aşa e şi azi, iar cei care lucrea-

ză pentru cauza Evangheliei sunt urmăriţi la tot pasul, perse-

cutaţi şi trimişi la închisoare. Nimeni nu are voie să facă proze-

litism, cum zic adepţii papei. Iar locuitorii sunt obligaţi să parti-

cipe la ceremoniile ritualurilor catolice… 

-Ştiu asta, am mai auzit astfel de veşti rele… Dar cu cărţile 

cum mai procedaţi voi acum? Pe vremea mea, zise Pietro, 

aveam şi cărţi tipărite, dar aveam şi suluri copiate de mână… 

-Da, acum sunt din ce în ce mai puţine transcrieri de mână. 

A dat Domnul să se tipărească destule cărţi. Mai ales în 

Germania, la Wittemberg, dar şi în Boemia, în Elveţia, chiar şi 

în Ţările de Jos. Nici nu mai sunt aşa de scumpe, încât şi o 

biserică săracă poate să-şi cumpere Biblii şi catehisme. Să nu ne 

audă cineva, eu am şi adus vreo sută de Evanghelii în căruţa 

mea, ştii tu, cu  podeţ fals care ascunde cărţile… 

-Serios? Simt o mare nerăbdare să vad ce ai adus, frate 

pastor! În ce limbă sunt? 

-În germană, în franceză, dar am şi unele frumoase în 

limba piemonteză, că doară de asta am venit în Piemont! 

-Abia aştept să-mi arăţi şi mie, mâine dimineaţă. 

 De cum se iviră zorile, Pietro şi pastorul din Boemia 

scoteau cărţi din căruţă şi le admirau. Extraordinar, erau cărţi 

tipărite, cu mirosul acela ademenitor, proaspăt, de tipar! 

Evanghelii cu foi subţiri, Catehisme luterane şi taborite, scrise 

chiar în limba vorbită în Piemont! Ce bogăţie! 

-Şi ce faci cu ele? întrebă Pietro. 

-Cum ce să fac? Le vând, le distribui. Am dat multe de 

când am venit în Italia, mai am cam vreo sută… 

-Mie nu poţi să-mi laşi, să vând şi eu? zise Pietro încălzit 

de nerăbdarea de a plasa hrană spirituală oamenilor. 
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-Cum să nu? Câte vrei? 

-Dă-mi-le pe toate, zise Pietro, cu înflăcărare. 

-Toate nu pot, că mai am de umblat prin câteva sate din 

Piemont, apoi prin Lombardia. Lor ce le voi da? 

-Bine, atunci lasă-mi măcar treizeci de cărţi! 

-Îţi las. Uite, îţi mai dau şi noul manual al bisericii calvine. 

-Să vezi ce surpriză îi fac pastorului nostru Amedeo! Cred 

că el încă n-a văzut cartea asta… 

-Salutările mele pentru pastorul Amedeo, pe care nu ştiu 

dacă o să-l întâlnesc. Teamă mi-e că l-aş pune în pericol, căci 

papistaşii au spioni peste tot… 

-Atunci cum îţi trimit bani pentru cărţi? zise Pietro. 

-Lasă, frate, când ai banii, îi dai pastorului Amedeo. Se 

descurcă el mai departe… 

-Bine, răspunse Pietro. Mai am nişte bani de trimis în El-

veţia. Nu demult am mai primit de acolo cărţi pentru colportaj. 

-Cum, tu chiar acasă fiind, faci colportaj? se miră 

Benvenuto. Nu ţi-e frică? 

-Când mi-a fost mie frică? Am fost deja odată denunţat şi 

întemniţat! Am stat mai mult de un an în închisoare. Acum mi-a 

trecut frica, lucrez mult şi vând cărţile ca intermediar, cu sacul. 

-Bună idee! Dar vânzarea din sac, cine o face? întrebă 

pastorul, din  curiozitate. 

-Sunt băieţi tineri, foarte dotaţi şi curajoşi, care plasează 

cărţi cu o pricepere uimitoare. 

-Mă bucură veştile astea atât de bune! 

-Chiar şi unul din băieţii mei, Giuseppe e în această 

lucrare, dar nu în Piemont, îl luă pe Pietro gura pe dinainte, apoi 

înghiţi limba la timp. 

-Ce-i cu băieţii dumitale? 

-Nimic, voiam să zic ceva... 

-Aha, discreţie. Bine... Voiai să zici că ai şi tu un băiat în 

lucrarea Domnului? 

-Da, dădu din cap Pietro, circumspect. 

-Unde e plecat? Cu cine? 

 Pietro se uită în jur şi după ce se asigură că nu poate fi 

ascultat, răspunse: 
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-În Austria, cu unchiul său. 

-Cum arată? Cum arată unchiul? 

-Unchiul băiatului, adică fratele soţiei mele? E mic de 

statură, negricios, slab… 

-Şi băiatul? 

-Băiatul meu e înalt, cârlionţat, mai degrabă blond... 

 Pastorul Benvenuto puse palma pe frunte, căutând să-şi 

amintească ceva. Apoi reluă discuţia: 

-Ştii ceva? Cum îi zicea băiatului? 

-Giuseppe… 

-Şi unchiului său? 

-Vulpiano… 

-Nu, nu, după nume nu pot să-mi aduc aminte de ei... 

Ştiam eu nişte colportori valdenzi cu care am colaborat mai de 

mult, unuia îi zicea Vulpio, iar băiatului în zicea Giuzzo, zise 

pastorul, cu ceva îndoieli. 

 Pietro deveni foarte interesat. Ce-ar fi ca cei doi cunoscuţi 

de pastorul din Boemia să fie băiatul lui şi unchiul său? 

-Şi ce mai ştii despre cei doi valdenzi de care ziceai 

dumneata? 

-Stai, să-mi aduc aminte... Da, unul zicea că a avut 

părintele la închisoare. Ehe, parcă se potriveşte. Dar câţi nu 

aveau părinţi prin închisoare!? 

-Şi, altceva? era în culmea nerăbdării Pietro. 

-Zicea băiatul că avea o soră, Gianni, frumoasă foc... Şi că-

l ştie pe pastorul Amedeo… 

-El e! izbucni de bucurie Pietro. El e, bietul meu copil, 

Giuseppe! Şi unchiul cum era? 

-Unchiul? Cum ziceam… era mic şi negricios, cu mustăţi 

negre, lungi. Nu dădeai două parale pe ei când îi vedeai. Dar 

aveau o voinţă şi o tenacitate de fier! Ziceau… 

-Ce ziceau? 

-Ziceau că părinţii unchiului sunt din Pinerolo… 

-El e, Vulpiano! Nevasta mea e din Pinerolo, sări de 

bucurie Pietro, fericit că a dat de urma băiatului său şi a 

cumnatului. 



Viorel Darie   —————————————————— 

 

61   ————————————————————— 

-Doamne, Mare eşti Tu Doamne! se minuna şi pastorul. 

Cum s-a întâmplat să dau, în lungul meu drum prin Piemont, 

tocmai de tatăl copilului plecat aşa departe de casă! 

 După ce le mai trecu uimirea, Pietro începu să-l implore pe 

Benvenuto Pellegrini să-i povestească tot ce ştia despre băiatul 

său. Pastorul nu ştia chiar multe detalii, dar povesti atât cât ştia 

el. 

-Ehe, băiatul tău împreună cu unchiul fac treabă bună pe 

unde se află! Eu îi întâlnesc uneori, mai ales când apar ediţii noi 

de cărţi, sau când apare o solicitate expresă dintr-un colţ de 

lume, sau altul. Băiatul tău nu mai e cum îl ştii, firav şi neins-

truit. A fost aşa la început, timid, tăcut, ascultător întrutotul față 

de unchiul său. Acum însă e un tânăr chipeş, în toată firea, 

experimentat şi bun de trimis în orice misiune. 

-Dar, spune-mi, acum în ce ţară sunt ei? dădu semne de 

nerăbdare Pietro. 

-Acum? Crezi că ştiu? Cică aveau o comandă tocmai din 

Cracovia şi, de bună seamă, s-au dus într-acolo. I-am văzut 

acum două luni, când mă pregăteam să vin în Italia. 

-Aha! Deci au plecat în Polonia? se minună Pietro de 

isprăvile celor doi. 

-Da, în Polonia, aşa ştiu eu. Colaborează nu numai cu 

mine, ci şi cu alţi pastori şi biserici din multe locuri. 

-I-auzi, băiatul meu drag! Şi eu am umblat des prin 

Germania, Boemia, Elveţia, dar chiar până în Polonia n-am 

ajuns, spuse Pietro. 

-Asta nu-i nimic, dar să vezi alte isprăvi ale celor doi. Am 

primit o comandă de douăzeci de Biblii complete şi zece psaltiri 

tocmai de la un grof din Transilvania… 

-Transilvania? se miră Pietro. 

-Ce te miră? Stai să-ţi spun. Da, din Transilvania! Şi acolo 

trebuiau aduse Evangheliile cele noi. Acolo încă de acum o sută 

de ani au fost doi misionari care au adus cinci Biblii tipărite, au 

umblat din sat în sat, au vorbit oamenilor şi chiar au reuşit să 

convertească multe suflete pentru Domnul. Oamenii erau foarte 

doritori să afle Adevărul şi se minunau când îşi dădeau seama 

cât de amăgiţi au fost ei de preoţi, văzând cât de nechibzuit, cât 



———————————————  Valdenzii din Piemont 

—————————————————————    62 

de imoral trăiau toţi reprezentanţii clerului bisericii locale! Aşa 

că, bieţii oameni, simţeau o adevărată binecuvântare aflând 

Adevărul pur, Adevărul biblic. Se înţelege cu câtă bucurie 

primeau aceste suflete toate scrierile sfinte! Mai ales Biblia, pe 

care ei n-o văzuseră vreodată. Şi erau mulţi oameni educaţi 

acolo, trecuţi prin şcoli, care citeau şi înţelegeau uşor cele scrise 

în Scripturi... 

-Da’ spune, cum au călătorit Giuseppe al meu şi unchiul 

spre Transilvania? întrebă Pietro tot mai nerăbdător să afle alte 

veşti despre fiul şi cumnatul lui. 

-Să vezi… Au plecat în zori cu cărţile pregătite de mine. 

Le-au încărcat în buzunarele adânci din pelerine şi în rucsacuri. 

Mergeau noaptea pe drum larg, iar ziua se odihneau prin vâlce-

le. Mai greu era la traversarea de râuri mari. Acolo căutau să 

plătească o barcă, căci de trecut pe poduri păzite de oşteni sau 

iscoade, era mai riscant. Aveau destui bani, încât puteau cum-

păra de la localnici hrană şi haine ca ale lor. Ştiau, cât de cât, 

anumite cuvinte din ţările prin care treceau. Şi chiar dacă nu le 

ştiau, le învăţau repede. Aveau minţi ascuţite, dar de la Dum-

nezeu… 

-Ştiu cum e, doară am fost şi eu ani buni în lucrare… 

Spune-mi, cum au ajuns cei doi în Transilvania? 

-Ai răbdare!... Au călătorit cam trei luni pe drumuri 

ocolite. Pe drum mare nu mergeau unul lângă altul, ci unul îl 

urma pe celălalt, la o oarecare distanţă. Aşa au trecut cu bine de 

Boemia şi au intrat în Hungaria… Aici erau s-o păţească! 

-Ce să păţească? 

-Treceau peste o câmpie largă cât vedeai cu ochii. În zare 

se vedeau turme de oi şi nişte vite. Mai încolo, iobagii secerau 

într-o tarla de grâu. Când colo, ce să vezi? Un călăreţ înarmat i-

a văzut pe câmpia întinsă şi-a venit în galop câtre ei. N-aveau 

unde să se ascundă, că nu erau niciun copăcel şi nicio tufă pe 

câmpie, aşa că s-au ascuns după nişte snopi. Dar călăreţul i-a 

găsit imediat! A venit spumegând de furie la ei, să-i întrebe: 

„Ce căutaţi voi pe tarlaua grofului?” Au înmărmurit. Ce să 

zică?! „Hai cu mine!” urlă călăreţul. Îl urmară, trişti şi disperaţi, 

neavând încotro.  
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-Bieţii de ei, au căzut la mare necaz, se nelinişti Pietro. 

-Stai şi-ascultă, continuă pastorul, calmându-l pe Pietro. 

Nu ştii tu voia Domnului! Au fost aduşi cei doi la conacul cel 

măreţ al stăpânului lor, unde au fost aruncaţi într-o temniţă. 

Grofului i  s-a spus că doi inşi ciudaţi au fost prinşi pe moşia sa. 

A doua zi, înainte de a pleca în inspecţie pe tarlale, acesta 

porunci ca cei doi să fie aduşi la el, să vadă cu ce treburi umblă. 

Au fost obligaţi să scoată tot ce aveau de prin raniţe. Mai mult, 

slugile au descoperit că şi prin mantaua lor sunt ascunse o 

mulţime de cărţi. Groful se minună. Aşa ceva nu mai văzuse el 

în toată viaţa lui. „Ce-i cu voi? Ce-i cu cărţile astea?” îi luă la 

zor. „Sunt Biblii şi catehisme. Sunt cărţi despre Adevărul 

Domnului Isus Hristos”. „Cu asta vă ocupaţi voi? Iobagii mei 

trudesc la secerat, iar voi umblaţi cu cărţi, cât e ţara de întinsă? 

De unde veniţi?”  „Din Boemia!”  „Aha! Sunt curios să văd ce-i 

cu cărţile voastre!” Cei doi colportori au început o discuţie fru-

moasă despre Domnul Isus Hristos şi despre Evanghelie, 

povestind cum Fiul Domnului s-a jertfit pentru noi şi că nimic 

n-ar putea face omul ca să fie răscumpărat din păcat, dacă n-ar 

fi marele har al lui Dumnezeu. „Vad că vorbiţi foarte frumos, vă 

mai ţin la mine două săptămâni şi pe urmă vă dau drumul!”. Cei 

doi s-au bucurat nespus. În cele două săptămâni cât au stat 

acolo, au citit în faţa stăpânului conacului şi a slujitorilor 

acestuia din Cuvântul Domnului, zi de zi. Cu toţii  erau 

entuziasmaţi de adevărurile aflate!” 

-Ce mari sunt minunile Celui de Sus! Cum poate schimba 

El inimile oamenilor, zise Pietro, uimit de lucrarea fiului său. 

-Da’ ascultă mai departe, zise Benvenuto. După două 

săptămâni, stăpânul porunci să se pregătească o diligenţă 

specială pentru cei doi colportori, pentru ca ei, însoţiţi de şase 

ostaşi, să meargă cât mai repede în Transilvania, acolo unde 

aveau misiunea. A cerut permisiunea să-şi oprească pentru el o 

Biblie completă, chiar dacă aceasta era în germană, şi încă două 

catehisme, din cele luterane. Aşa au călătorit Giuseppe al tău, 

împreună cu unchiul, boiereşte, până în Transilvania, în zona 

săsească. Acolo au fost lăsaţi singuri. După ce au coborât din 

trăsura cea boierească, au dus Bibliile şi psaltirile la groful care 
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le comandase, apoi cei doi au dorit să mai stea în Transilvania 

printre saşi, să vorbească oamenilor din Cuvântul Domnului. 

-Minunat! Doamne, mulţumesc pentru marea Ta bunătate! 

exclamă Pietro, punându-şi mâinile împreună, ca pentru 

rugăciune. 

-Da, şi după încă o lună, băieţii s-au întors din misiune pe 

drumul care mergea prin Boemia.  N-au rezistat ispitei să treacă 

iarăşi pe la conacul din Hungaria. Groful s-a bucurat, i-a îmbră-

cat în straie noi şi i-a ţinut la el încă o lună, ca pe prietenii cei 

mai buni. Au discutat din Biblie, despre Adevărul răscumpărării 

Mielului, care este o taină mai presus de orice judecată ome-

nească. Era minunat! Groful i-a chemat în conacul lui pe toţi 

slujitorii săi, să le citească din Biblie. Era cât se poate de fericit 

că a cunoscut Calea cea dreaptă! Cei doi colportori au plecat de-

acolo mulţumiţi, aducând laude Domnului. La despărţire, le-a 

dat bani de drum, ba chiar le-a dat şi o comandă, să mai vină 

odată pe la el, să-i aducă alte treizeci de Biblii şi zece cate-

hisme. Avea el mulţi prieteni, şi voia să dea la fiecare câte o 

Biblie! Mai avea şi rude multe la Mediaş, în Transilvania… 

-Doamne, ce mari sunt minunile tale! rostea uimit Pietro. 

 Şi pastorul Benvenuto îi povesti multe minuni din acestea 

făcute de cei doi, dar şi de alţi lucrători ai Domnului. Povesti 

cum cei doi au stat şi la închisoare, chiar în Boemia. Dar la 

intervenţia pastorului din oraş pe lângă comandantul închisorii, 

li s-a dat drumul, doar să nu mai fie prinşi săvârşind delictul de 

a umbla cu cărţi „eretice”. Ca şi cum Biblia ar fi fost o carte 

eretică! 

 Discuţiile cu Benvenuto s-au întins până spre dimineaţa. 

Chiar Enrica ieşise din casă să vadă unde stau cei doi, nu care 

cumva să-i fi prins spionii. 

-Lasă, îţi povestesc eu dimineaţă veşti şi mai mari din câte 

am aflat! îi zise Pietro soţiei sale. 

-Ce veşti? Să nu zici că pastorul are  veşti despre băiatul 

nostru, Giuseppe, intui ceva Enrica. 

-Chiar despre el e vorba! E bine sănătos, dar mai multe îţi 

povestesc dimineaţă! Acum mai am de vorbit unele lucruri des-
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pre evanghelizare cu pastorul care ne e oaspete, răspunse Pietro 

soţiei. 

 Enrica se supuse, dar nu mai putea închide un ochi, în timp 

ce soţul ei, împreună cu pastorul, discutau despre principiile 

Evangheliei, despre ceremonii bisericeşti, despre cuminecătură, 

despre sacramente şi altele. În fine, dimineaţa, în zori, pastorul 

înhămă căruţa, ieşi cuminte şi nevăzut de nimeni pe poartă şi-şi 

urmă drumul spre satul următor. Dar o luă cumva pe uliţe 

ocolitoare, să nu treacă prin faţa casei acelui Giordano, presu-

pus spion al iezuiţilor, care asculta şi vedea tot ce făceau 

valdenzii. După plecarea oaspetelui, Pietro îi povesti soţiei, cu 

toate amănuntele, despre lucrarea minunată a fiului lor, împre-

ună cu Vulpiano. 

-Vezi, Enrica? Nu merită să trăieşti o viaţă pentru lucrarea 

de evanghelizare? Ce-ţi poate aduce mai mare bucurie, mai 

mare împlinire în viaţă, decât slujirea Domnului Isus Hristos? 

 Enrica scăpă câteva lacrimi din ochi. E frumoasă viaţa de 

misionar, dar viaţa copilului ei este în continuă primejdie! 

 
 

 

Capitolul 14 - Marianne 
 

 Pastorul Amedeo era mai mult oaspete pe la casa lui, căci 

el cutreiera mereu ţinutul, pe la micile bisericuţe valdenze 

risipite în văile munţilor. Mai avea, uneori, multe călătorii de 

făcut în afara ţării, pentru a întreţine legături cu fraţii valdenzi, 

sau cu fraţi din alte credinţe, fie luterani, fie hughenoţi, fie 

calvinişti.  

 În timpul plecărilor sale în lucrare, soţia sa, Justina, 

precum şi fiica lor, Marianne, rămâneau singure în casa din 

Cavour. Mama şi fiica nu stăteau degeaba nicio clipă, având 

atâtea preocupări de nici nu ştiau când trecea ziua. Pe lângă 

treburile casnice şi cele ale grădinii, aveau o mulţime de alte 

îndeletniciri. Justina ştia să coase şi să ţese minunat, atât pentru 

cei ai casei, dar şi pentru cei neajutoraţi şi pentru familiile 

sărmane din întinsa zonă pastorală a soţului ei. Rodul muncii 
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mâinilor ei scotea la iveală lucruri minunate. Ştia să facă feţe de 

masă înflorate şi să ţeasă gherghefuri cu scene biblice, de 

credeai că sunt vii. 

 Cu acest talent al mamei sale s-a ales şi Marianne, însă, 

într-alt fel: Marianne ştia să picteze minunat. Făcea tablouri cu 

scene biblice care umpleau de uimire pe cei care le vedeau. 

Materialele necesare pentru pictură le primea de la mătuşa ei de 

la Rivoli, asta nu era o problemă. Iar delicatele ei lucrări 

ajungeau şi pe la prietenii şi cunoscuţii pastorului Amedeo, sau 

cei ai mătuşii din Rivoli. Picturile ei erau de inspiraţie divină, 

cu semnificaţii profunde, liniştitoare pentru spirit, bogate în 

culori şi scene încântătoare. De asemenea, aşa cum am mai 

spus, Marianne era talentată la a cânta la clavecin, instrument pe 

care îl avea acum chiar în casa ei. De când i-a fost adus, 

clavecinul era preocuparea ei cea mai dragă. Apoi a primit 

caiete cu melodii din care exersa zilnic, ceasuri întregi. 

 Avea o mulţime de prietene, câteva fete din vecini, dar şi  

multe fete din biserici valdenze, și mai era în bune relaţii cu o 

mulţime de sărmani cărora le făcuse mult bine, ducându-le cele 

trebuincioase, când îi vizita împreună cu mama ei. 

 Într-o primăvară, mătuşa ei Eleonora, din Rivoli, o 

îndemnă să vină să stea o vreme la ea, ca să facă o mică 

prezentare de pictură la şcoala din oraş, expunându-şi tablourile. 

Marianne lăsă singură pe mama acasă, luă primul poştalion, 

încărcă în el vreo patru cufere pline cu tablouri şi desene şi ple-

că la Rivoli. Mătuşa o întâmpină foarte bucuroasă de revedere şi 

nu se săturau de vorbit şi de povestit. De-a doua zi începu s-o ia 

pe adorabila ei nepoată prin oraş, pe la cunoştinţele ei, care nu 

erau oameni oarecare, ci negustori bogaţi, cu case somptuoase, 

caleşti şi slugi. Marianne nu prea era învăţată cu bogăţii și fast. 

Dar de ţinuta nepoatei sale, de comportarea ei în societate, avea 

grijă Eleonora, care încerca s-o emancipeze. Organiza deseori 

mici expoziţii pe la cunoştinţele ei bogate. Lumea era uimită de 

talentul şi frumusețea lucrărilor fetei. Ba, chiar mai mult, fiecare 

expoziţie era însoţită de mici concerte pe care Marianne, cu 

mare plăcere, le susţinea cât timp aveau loc aceste prezentări. 

Învăţase foarte mult, încât acum putea interpreta cântece dintre 
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cele mai diferite. Văzând talentul nepoatei sale, mătuşa plăti 

chiar câţiva maeştri ai vremii, s-o desăvârşească în arta muzicii, 

aşa cum o făceau renumiţii interpreţi. Cu ocazia aceasta, 

descoperi că muzica are încă multe secrete pentru ea şi că fără 

străduinţă nu poţi ajunge la desăvârşire. 

 Dar această continuă peregrinare prin saloane, prezentând 

expoziţii de artă ori ţinând concerte, o făcea, câteodată, să cadă 

în tristeţe. Îşi dădea seama că arta o reţine de la alte treburi, cu 

mult mai importante. Cât timp ea era aplaudată de mai-marii 

zilei, oameni bogaţi, alte sute de suflete sufereau şi trăiau în 

deznădejde, neavând nici cele strict necesare, sau duceau lipsă 

de Adevărul divin. Se gândea să plece de-acolo, din oraşul cel 

luxos, să se întoarcă acasă şi să-l urmeze pe tatăl ei în lucrarea 

de binefacere, de evanghelizare. Era o fată credincioasă, ascul-

tătoare, iubitoare de Cuvântul Domnului. Îi plăceau cărţile sfin-

te, Biblia, mai ales. O învăţase în mare parte, ştiind cam totul 

din ea. Îi plăcea studiul și citise toate cărţile religioase care tre-

cuseră prin mâinile pastorului. Învăţase şi o mulţime de cântece, 

era o fată de admirat! 

 Aşa că, într-o zi, Marianne îi spuse mătuşii sale că vrea să 

se întoarcă acasă, că îi este dor de lucrarea misionară, de 

binefacere. Aceasta o înţelese şi o lăsă să plece. Ar fi vrut s-o 

ţină numai la ea, însă, se vede treaba că nepoata ei avea alte 

năzuinţe în inima ei. 

 După trei luni de la întoarcerea acasă a Mariannei de la 

Rivoli, după ce reluă acţiunile ei predilecte, cele de binefacere, 

alături de mama ei, se întâmplă un lucru important în viaţa ei. 

 Într-o ploioasă zi de toamnă, pastorul Amedeo veni din 

călătoria lui ca misionar cu un însoţitor chipeş şi înalt, cam de 

douăzeci şi cinci de ani, frumos și binevoitor.     

-Tânărul acesta cine este? întrebă Justina. 

-Tânărul acesta va fi, de acum încolo, ucenicul meu. E fiul 

unui negustor din Genoa, şi vrea, cu tot sufletul, să se dedice 

evanghelizării. 

-Aşa de tânăr? Cum te cheamă? întrebă Justina. 

-Gregorio! răspunse surâzând, de-abia auzit, tânărul. 
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Îl poftiră în casă, îl puseră la masă şi-i uscară la focul de 

şemineu pălăria şi mantaua, ude de ploaie.  

Apoi, Amedeo şi cu însoţitorul său se îmbrăcară să plece. 

Nu mai ploua. Trebuia să ia poştalionul de noapte, să ajungă 

într-un sat mai îndepărtat. 

-De abia ai venit şi pleci? Când mai stai, omule, pe acasă? 

îl întrebă pe pastor, Justina, soţia sa. 

-Draga mea, cer iertare! De data asta trebuie să plecăm 

degrabă. Avem un botez cu mulţi convertiţi în satul unde 

mergem, însă data viitoare voi sta mai mult în familie.  

-Domnul să vă binecuvânteze! Tinere, mai treci pe la noi. 

 Copleşit de sfială, flăcăul dădu din cap că va reveni. Apoi 

îl urmă pe pastor pe stradă, plecând amândoi câtre piaţa ora-

şului, unde trebuia să sosească poştalionul. 

 Din ultima privire îndreptată tânărului în momentul 

despărţirii, Marianne îşi dădu seama că acesta avea aceeaşi pri-

vire cu a celui din iarmarocul din Cavour, care-i plasase un 

săculeţ cu Evanghelie. Nemaipomenit! Este, deci, acelaşi tânăr 

de atunci, şi se vede că lucrează de mult timp împreună cu tatăl 

ei. Ce interesant! 

 Marianne fusese spectatoare la toată această scenă din casa 

lor, a vizitei neobişnuite a tânărului, însoţindu-l pe tatăl ei. Cum 

de se decisese pastorul, aşa, fără să-i spună, să-şi ia ucenic? 

Până acum îi spunea fără ascunziş tot ce intenţiona să facă. Pe 

de altă parte, tânărul i se păru deosebit. Intuia că în aparenta lui 

sfioşenie, se ascunde un caracter cu multe însuşiri, capabil de o 

tenacitate şi perseverenţă demne de luat în seamă. 

 Pastorul, împreună cu tânărul său ucenic, deghizaţi fie în 

ţărani, fie în negustori, cutreierau satele din Valea Angrognei. 

Uneori călătoreau în chip de artişti, pentru a abate atenţia asupra 

identităţii lor. De cele mai multe ori, călătoreau pe jos. Spre 

toamnă, Amedeo îl luă pe ucenicul său chiar până la Lyon, unde 

era o discuţie pentru editarea de noi cărţi în limba franceză. 

Tânărul progresa, învăţa, chiar era deja iniţiat să îndeplinească 

mici misiuni pe cont propriu. Cei doi se abăteau, câteodată, pe 

la casa pastorului. Nu pentru mult timp, căci treburile evan-

ghelizării îi trimiteau repede în alte locuri. 
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 În timpul acesta, Marianne simţea o imperceptibilă schim-

bare în sufletul ei. Şi preocupările ei se schimbară, chiar fără ca 

ea să-şi dea seama. Acum era mult mai meditativă, îi făcea mai 

multă plăcere să lucreze în grădină, unde putea privi cerul senin 

şi silueta munţilor Alpi, care se profilau în zare, nu mai avea 

acel dor să lucreze la gherghefurile mamei sale şi nici la pictură 

nu mai avea mult spor. Ceva se întâmpla în sufletul ei... Ca să-şi 

mai liniştească spiritul, de-abia aştepta să plece împreună cu 

mama ei, să viziteze sărmanele suflete din ţinut, care aveau atât 

de multă nevoie de mângâiere. Simţea o mare binecuvântare de 

la Cel de Sus când era plecată pentru aceste acţiuni caritabile. 

 Şi aşa trecu vara... Toamna veni cu farmecul ei, când valea 

Angrognei se aprinse de culoarea aurie a coroanelor castanilor 

şi a pomilor, încât toată zona părea poleită cu aur. Doar brazii 

veşnic verzi, erau presăraţi prin oceanul auriu al colinelor. Cerul 

albastru intens făcea ca luciul seninătăţii să aducă în spiritul ei 

simţăminte dintre cele mai melancolice. În acele frumoase zile 

senine de toamnă, simţea cum ea comunică direct cu Cerul, ha-

rul divin revărsându-se peste ea şi peste toţi locuitorii de la poa-

lele Alpilor. 

 Treceau lunile... Trecuse încă o iarnă, cam aspră, apoi ve-

nise o nouă primăvară. Tânărul învăţăcel primise o binemeritată 

vacanţă, ca să-şi vadă părinţii. Promisese pastorului că va reveni 

curând, să continue lucrarea de evanghelizare alături de men-

torul său. Marianne simţi că lipsa lui îndelungată e atât de greu 

de îndurat… Îl aştepta să revină din vacanţă. Voia să-l vadă din 

nou, măcar pentru câteva ceasuri, înainte ca el să plece într-o 

nouă lucrare. 

 La rândul său, Gregorio, timid şi respectuos, avea un suflet 

plin de înflăcărare, capabil de sentimente de mare profunzime. 

De când o văzuse pe Marianne, gândurile sale, aspiraţiile sale, 

se schimbară cu totul. Acum nu mai gândea pentru promovarea 

sa, ci gândea la lucruri mult mai altruiste. Era conştient că 

această fată a pastorului Amedeo este un dar ceresc al crea-

ţiunii, un suflet care să mângâie inimile oamenilor. Tânărul sim-

ţea acum cătă bucurie, câtă binecuvântare poate aduce lucrarea 

Domnului, ştiind că o face şi pentru a fi vrednic de sentimentele 
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fetei pastorului. Era ceva în sufletul lui ca o bucurie pusă 

deoparte, ca un dar promis pentru viitor, de care el trebuie să fie 

demn. Numai scurtele reîntâlniri la casa pastorului îi readuceau 

sentimentele şi speranţa la starea  lor sublimă. Era atât de 

bucuros de acest privilegiu de a o vedea, deşi atât de rar. Fiinţa 

ei împreună cu Evanghelia lui Hristos erau acum totul pentru el! 

 Când se reîntâlneau, se vedea bucuria din privirile lor fiind 

atât de aproape, iar strângerile de mână, la sosire şi la plecare, 

erau bucurii care nu erau uitate nici după multe zile. Privirile lor 

se întâlneau, scânteiau, iar inimile se umpleau de o bucurie 

aproape divină, încât ajunseseră să trăiască unul pentru celălalt. 

De vorbit vorbeau puţin, cu sfială, în schimb vorbeau inimile 

lor, în locul lor! 

  

 

 

Capitolul 15 - Din nou în casa lui Pietro 
 

 De când au plecat cei trei copii, Giuseppe, Agostino şi 

Gianinna, Pietro şi Enrica simţeau că a rămas casa pustie. E 

drept, mai era cu ei fiul lor, Simeone, dar ei erau învăţaţi să fie 

toţi împreună. Şi-aşa, când îl trimiteau pe Simeone să pască 

turma pe povârnişurile abrupte ale muntelui de lângă Alpi, 

rămâneau doar ei singuri, trişti şi cam fără rost. Oare aşa va fi 

de-acum viaţa lor? 

 Simeone, băiatul lor cel mai mic, era bun muncitor, dar nu 

prea ager în relaţiile cu oamenii.  Nu-i plăceau cărţile, discuţiile 

cu oameni, pentru el cea mai mare desfătare fiind să se vadă cu 

turma lui pe plaiuri de pădure, să privească de-acolo în vale, cât 

era ziua de lungă, să vadă satele cele veşnic verzi, să urmă-

rească soarele răsărind într-o parte a ţinutului şi înclinându-se 

spre Apus, peste munţi, în partea cealaltă. Nu-i plăcea de loc 

viaţa din văile înghesuite. Acum devenise bărbat în toată firea, 

având deja peste douăzeci şi doi de ani. Pietro şi Enrica ar fi 

vrut să-l ţină mereu pe lângă ei, să-l aibă ca ajutor la bătrâneţe.  

-Ce facem cu Simeone al nostru? zicea Pietro către Enrica. 

Ar fi vremea să se însoare. 
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-Nu mă gândesc la asta. Mai are timp, îi răspundea Enrica. 

Nu vezi că nicio fată nu se uită la el? 

-Da, aşa zici tu acum, dar cum o să fie peste ani? 

-Domnul ştie! Mai bine să ne ducem să vedem ce face tatăl 

tău, Damiano, replică Enrica. 

-Bine zici, uite mă duc chiar acum. E tare îndărătnic 

bătrânul. I-am zis, de nu ştiu câte ori, să lase bordeiul acela al 

lui, să coboare la vale, să stea cu noi.  

-Lasă-l în pace! Nu ştii că nu e bine să-i iei pe bătrâni din 

casa lor? Pentru ei, căsuţa lor este cel mai preţios loc din lume. 

Aşa simt ei că au un rost, cunosc toate lucrurile din gospodărie, 

le ştiu la locul lor. Dacă vrei să omori un bătrân, ia-l de la casa 

lui! 

-Da, Enrica, e aşa cum zici tu. Să lăsăm pe tata să-şi aleagă 

ce doreşte. Suferă şi el că au plecat nepoţii de acasă, că mai 

veneau pe la el, şi asta era singura lui bucurie. Cel mai mult a 

suferit când a plecat Gianinna. Avea mare afecţiune pentru ea şi 

avea mare drag s-o sfătuiască în toate nedumeririle ei.  

 Orice ar fi făcut, casa lui Pietro era scufundată într-o grea 

tristeţe şi nu se întrezăreau speranţe ca măcar unul dintre copiii 

lor să se întoarcă acasă. Giuseppe a plecat în Boemia şi ştiau că 

de acolo nu se vine repede înapoi, iar Agostino, plecat la un-

chiul său, dacă nu s-a întors până acum, înseamnă ca-i merge 

bine şi nu se va mai întoarce curând. 

 Ce era mai trist, că primeau vesti foarte rar de la copiii lor. 

De la Giuseppe aflaseră veşti recent, prin harul Domnului. Dar 

asta de-abia după opt ani de când plecase în lucrarea de 

colportaj. De la Gianinna n-au aflat vreo veste nici după doi ani. 

Mai ştiau câte ceva despre Agostino, care slujea conştiincios la 

casa unchiului său. Când mai trecea Diego, unchiul lui Agos-

tino, adică fratele Enricăi, cu căruţa, prin sate, venea uneori şi 

pe la ei, şi le povestea despre progresele băiatului. Era foarte 

mulţumit de el, fiind un tânăr serios şi sârguincios. 
 

 Situaţia, însă, avea să se schimbe şi mai mult în familia lui 

Pietro, care primise vesti că într-un sat din Câmpia Padovei, 

dincolo de Torino, se afla o mică comunitate valdenză, care, 
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datorită unor anume împrejurări, rămăsese fără de pastor şi fără 

prezbiter, deoarece aceştia fuseseră închişi din cauza implicării 

în evanghelizare făţişă. Se făcea apel ca cineva să plece acolo, 

având curajul să se întâlnească, din când în când, cu credincioşii 

valdenzi, măcar în taină, şi să discute cu ei, să le întreţină 

speranţele credinţei, deoarece exista teama că, fără îndrumare, 

încet – încet, lucrarea evanghelică în acel loc s-ar putea stinge. 

 Se căutase în bisericile valdenze o persoană potrivită, 

dornică în a-şi lua asupra sa această misiune, dar încă nu se 

găsise acel voluntar. Aşa că, într-o zi, pe când pastorul Amedeo 

trecu pe la casa lui Pietro, cei doi discutară mult pe acest 

subiect. Pastorul nu putea părăsi câmpul său misionar pentru a 

pleca în alt loc, iar ucenicul său, Gregorio Villa, încă era prea 

tânăr şi prea neexperimentat pentru această misiune. Aşa că, 

toate privirile se îndreptau către Pietro, ţinând cont de 

experienţa sa îndelungată în colportaj şi în organizarea bisericii. 

Pietro nu ştia ce să răspundă la această nouă provocare, dar 

ceru răgaz de trei zile să discute în familie, să mediteze. 

Amedeo era de acord ca Pietro să chibzuiască bine decizia sa 

înainte de a accepta misiunea. Nu au fost prea uşoare discuţiile 

lui Pietro cu soţia sa, Enrica. Cum putea ea să lase să plece 

omul din casa ei, aşa departe, să se expună acolo unui mare 

pericol, după ce şi copiii ei au plecat de-acasă. Cu cine va 

rămâne ea? Şi dacă Giordano, spionul iezuiţilor, va observa 

lipsa îndelungată a lui Pietro, o să aibă ce raporta el celor care l-

au pus să urmărească pas cu pas ce fac anumiţi valdenzi din sat!
  

 Pietro mai avea o discuţie importantă de dus pe tema 

acestei provocări chiar cu tatăl său, Damiano. Găsi timp să urce 

povârnişul muntelui până la casa unde locuia bătrânul. Îl găsi pe 

prispa bordeiului, încălzindu-şi genunchii la soare. 

-Ehei! Ia uite cine a venit la mine! Pietro? Cum de te-ai 

gândit? Stai colea jos lângă mine, aici pe prispă! zise bătrânul 

Damiano Montanari. 

-Dacă ai ştii cât mă bucur să te găsesc sănătos şi plin de 

voie bună! Aş veni mai des, dar ştii dumneata, sunt copleşit de 
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nenumărate treburi… Dacă nu sunt treburi casnice, sunt cele de 

evanghelizare… 

-Stai jos, Pietro al meu! Spune-mi … văd că ai venit nu 

numai să mă vezi, dar cred că ai ceva important să discuţi cu 

mine. Spune-mi, ce te-a adus până aici? 

-Tată drag, chiar că am nevoie de o discuţie cu dumneata, 

să-mi dai cea mai bună îndrumare… 

-Ce îndrumare, Pietro? 

-Uite despre ce e vorba: pastorul Amedeo de Fiore mă 

îndeamnă să las casa o vreme şi să plec departe de-aici, tocmai 

în satul Montegrosso, dincolo de Torino, să mă ocup acolo de o 

biserică de credincioşi valdenzi, care a rămas fără pastor şi fără 

prezbiter. Ce părere ai dumneata despre asta? 

-Hm, e greu să-ţi răspund... Ai întrebat pe Domnul? El ştie 

cel mai bine cum e de făcut, zise Damiano. 

-Da, aşa este! Eu mă rog mereu la Domnul, să-mi spună 

dacă e bine să accept misiunea asta. Totuşi, aşa, după părerea 

dumitale, e bine să plec de-acasă? întrebă Pietro. 

-Daca e voia Domnului, sigur că e bine să pleci. Te 

gândeşti la piedici, la spioni, la delaţiuni? Da, şi astea sunt 

posibile. Dar ce vrea Domnul – nu poate opri nici Papa de la 

Roma! 

-Bine zici, tată! Întotdeauna am preţuit judecata ta 

limpede, hotărârea cu care eşti dispus să faci voia Domnului, 

răspunse Pietro, deja încurajat. Dar Enrica? Dar Simeone? zise 

Pietro. 

-Domnul va avea grijă de ei! Şi chiar dacă ar ajunge cineva 

dintre noi  în ghearele vrăjmaşilor noştri, iezuiţi şi agenţi ai 

papei, noi tot suntem datori să fim ostaşi dedicaţi ai lui Hristos. 

Ştii cum zice Isus în Evanghelie: „ Cine va voi să-şi păstreze 

viaţa, o va pierde. Dar cine va pierde viaţa pe acest pământ, 

pentru Mine, va câştiga viaţa veşnică”, rosti bătrânul cu 

hotărâre şi demnitate. 

 Da, aceste ultimele încurajări erau suficiente pentru Pietro. 

Hotărârea în inima sa era deja luată şi nu-i mai era frică nici de 

spioni iezuiţi, nici de delatori, nici de ostaşi ai ducelui care pă-

zeau închisorile. Domnul îl va scoate chiar şi din groapa cu lei! 
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 Îşi îmbrăţişă părintele cu duioşie şi lacrimi în ochi, îşi 

spuseseră ultima rugăciune, apoi Pietro înălţă capul şi rosti: 

-Rămâi cu Domnul, tată!   

-Să te aibă în pază Prea Bunul nostru Isus Hristos! Du-te, 

fiul meu! Nu-ţi fie frică de uneltirile celui viclean. 

 Pietro dădu să coboare la vale. Privind în urmă, îl mai 

văzu, pentru ultima oară, pe tatăl său, împovărat de bătrâneţe, 

cum stătea în picioare pe prispa bordeiului şi-i făcea semne de 

despărţire cu amândouă mâinile. 

 Ajuns acasă, îi explică soţiei sale hotărârea luată. Până 

seară, se pregăti de plecare. Veni de la păşunat şi Simeone. Îl 

îmbrăţişă pe băiat, apoi pe soţia sa, şi porni la drum, în noapte. 

Oare îşi va mai vedea el casa şi familia? 

 

 

 

Capitolul 16 - Veşti de la Gianinna 
 

 Pietro plecă spre satul Montegrosso, unde era nevoie de un 

îndrumător spiritual, după ce pastorul şi prezbiterul micii 

comunităţi valdenze din localitate fuseseră întemniţaţi. Într-o zi 

de vară, apăru un om ciudat pe uliţe, cu coasa strânsă şi legată, 

pusă pe spinare, şi cu o desagă ţărănească pe umeri, evident, 

mai mult goală. Părea a fi un cosaş, umblând să-şi caute de 

lucru. Într-adevăr, găsi de lucru şi, providenţă sau nu, în casa în 

care poposi trăiau credincioşi valdenzi. Recunoscu acest lucru 

prin faptul că atunci când îl chemară la masă, se rugară, dar nu  

făcură largile semne ale crucii. Nu le spuse că şi el e valdenz. 

Ţinu să se ducă neîntârziat pe tarla, să cosească iarbă grasă şi 

grea, cum creşte la şes. Munci cinstit, de dimineaţa până seara, 

ca să fie gazdele mulţumite de munca lui. Era mult de lucru la 

acei oameni, şi aştepta să vadă dacă îi vor mai da de lucru şi 

pentru zilele următoare. Da, era nevoie de el pentru încă trei 

zile. Muncise cot la cot cu ei, până aproape să termine tot ce 

aveau de făcut. În sfârşit, când veni ziua socotelii pentru plată, 

gazdele avură o surpriză cât se poate de mare. 
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-Omule, cum se poate să refuzi plata? se miră stăpânul 

gospodăriei. 

-Cum auziţi, răsplata mea este în ceruri. Eu am venit la voi 

să ajut la mântuirea sufletelor, nu să câştig bani, răspunse demn 

Pietro. 

-Dar cum să te lăsăm să pleci, aşa, fără plată, dacă ai 

muncit cinstit? Nu putem face una ca asta! 

-Nu vă frământaţi, fraţilor! Sunt mulţumit că mi-aţi oferit 

de lucru, adăpost şi hrană. Şi sunt foarte mulţumit că am găsit 

fraţi de credinţă în acest sat. 

-Cum, eşti de aceeaşi credinţă cu noi? Cum ţi-ai dat 

seama? întrebă gazda. 

-Ei, am eu ceva experienţă în evanghelizare şi îmi dau 

seama de credinţa oamenilor după obiceiurile zilnice de viaţă 

ale unui credincios, după felul cum sunt rostite rugăciunile, 

după cuvintele din timpul rugăciunii… 

-Ce minune de la Domnul! Şi de unde vii, frate? 

-Ehe, eu vin tocmai din Villar Pellice. Acolo sunt multe 

comunităţi valdenze pe care furia papală încă n-a reuşit să le 

îngenuncheze, zise Pietro. 

 Atunci Pietro Montanari începu să povestească rostul 

venirii sale. Avea de gând să treacă pe la toţi credincioşi din sat 

şi să-i îmbărbăteze în credinţă, încât să nu li se pară că dacă 

pastorul şi prezbiterul au fost închişi, lucrarea Domnului poate 

fi oprită. 

 Într-adevăr, Pietro Montanari făcea evanghelizare ajutând 

lumea la cosit, nu cu predici. Aşa era mai de crezut că nu e 

iscoadă a inchiziţiei, ci un slujitor credincios al Domnului. Lu-

crând pe la oameni, cu ziua, Pietro se apropia mult de sufletele 

acestora. Oamenii lăudau pe Domnul că nu i-a lăsat pradă 

deznădejdii, disperării, că a trimis un sol devotat cauzei evan-

ghelizării. Seara, după lăsarea amurgului, Pietro stătea să discu-

te mult cu fiecare credincios din sat, acolo unde lucra în ziua 

aceea. 

 Când veni ziua să meargă la biserică, aşa cum mergea de 

obicei, câţiva inşi îndrăzniră să se adune la micuţul lor templu 

unde obişnuiau să se roage şi să proslăvească prin cântări 
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numele Domnului. A venit şi Pietro, dar s-a aşezat în ultima 

băncuţă, ca un umil şi spăşit călător. Credincioşii l-au văzut şi 

mulţi îl cunoşteau deja. Dar creştinii valdenzi erau obişnuiţi să 

nu-şi manifeste curiozitatea, ştiind că poate să existe infiltrat 

vreun spion al inchizitorilor. Fiecare îşi vedea de treaba lui. 

După ce se termină umilul serviciu divin, cam îndoliat de lipsa 

prezbiterului şi a pastorului, lumea ieşi în curte şi se pregătea să 

plece pe la casele lor. Când colo, un om în haine cernite, cu faţa 

lungă, trasă, intră în curtea templului. Pietro tocmai discuta cu 

un frate de credinţă despre pastorul local întemniţat, dar cu 

priviri agere, în răstimpuri scurte, Pietro îl cerceta pe străin. Se 

prefăcea că nu-l vede. Gândi o clipă, două, dar îşi dădu seama 

imediat cine este.  

 Surpriză mai mare nici că se putea! Era tocmai pastorul 

pribeag din Boemia, Benvenuto Pellegrini. Ce căuta dumnealui 

în satul acesta din Piemont? Nu s-a grăbit să se ducă la el, din 

motive de prudenţă. Dar pastorul valdenz făcu câţiva paşi spre 

cei doi şi rosti: 

-Aici este biserica credincioşilor în rit valdenz? 

-Da, aici este, răspunse cel cu care vorbea Pietro. 

 Pastorul călător se uită ţintă la Pietro. Când îl recunoscu, 

făcu ochi şi mai mari. 

-Tu, frate, Pietro Montanari? Tu aici, în Piemont? 

-După cum vezi, frate Benvenuto Pellegrini! îi răspunse 

Pietro palpitând de emoţie, totuşi, ţinându-şi în frâu 

sentimentele. 

 Omul cu care vorbise Pietro dinaintea venirii pastorului, le 

zise celor doi: 

-Hai să nu discutăm aici. Propun să veniţi la masă, la mine 

acasă. 

-Domnul să te binecuvânteze! zise pastorul itinerant. 

 Cei trei au ajuns la casa gazdei, au servit de-ale gurii şi au 

mulţumit Domnului prin rugăciuni. Apoi gazda propuse să iasă 

undeva pe câmp, să discute la umbra unui stejar de la marginea 

păduricii. Precauţia era foarte importantă în acele locuri şi-n 

acele vremuri. Aici începură să vorbească în voie, nefiind 

nimeni în jur. 
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-Uite ce surpriză pentru mine, să te reîntâlnesc în acest sat, 

zise pastorul. Parcă visez! 

-Domnul face minuni, zise Pietro. De ceva vreme mă ocup 

de sufletele acestei mici comunităţi de la câmpie, atât de 

încercată în ultimul timp. 

-Dar cum de-ai ajuns aici? Cine te-a trimis? 

-Pot să-ţi spun cine, că nu ne aude nimeni: pastorul 

Amedeo de Fiore, răspunse Pietro. 

-Amedeo? Ce mai face dumnealui? Nu l-am mai întâlnit de 

un an… 

-Fratele Amedeo face lucrarea Domnului, riscându-şi 

libertatea şi poate şi viaţa! Acum are şi un ucenic. 

-Ucenic? Curios, cum se simte în stare să vegheze şi la 

viaţa ucenicului său, curajos pastorul! 

 Dar pastorul Benvenuto avea ceva special de zis lui Pietro. 

-Ştii, Pietro, când ne-am întâlnit ultima oara, ţi-am povestit 

despre fiul tău, Giuseppe şi despre unchiul său Vulpiano, care 

fac evanghelizarea prin colportaj... 

-Frate Benvenuto, spune-mi degrabă ce mai ştii de băiatul 

meu! zise Pietro, cu emoţii mari în suflet. 

-Stai liniştit, am multe să-ţi povestesc! zise pastorul. 

-Serios? Spune-mi pastore, spune-mi! Ard de nerăbdare să 

aflu, îl imploră Pietro. 

-Să vezi… Câteodată mă întâlnesc cu  fiul şi cumnatul tău, 

Vulpiano. Sunt tot aşa neabătuţi în lucrarea de evanghelizare. 

Să-ţi povestesc una de nu-ţi va veni să crezi! 

-Spune, spune, nu mă ţine cu sufletul la gură! 

 După ce-şi drese glasul şi-şi netezi cu palma bărbia uscată 

de arşiţă, pastorul pribeag începu: 

-Se întâmpla acum trei luni, când s-au întors fiul tău 

Giuseppe şi cu unchiul său tocmai din răcoroasa Elveţie, de la 

Lausanne, unde îi trimisesem să-mi aducă nişte Biblii coman-

date de nişte credincioşi din Viena, oameni importanţi. Apropo, 

le-am povestit şi lor cum ne-am întâlnit noi la tine acasă, Pietro, 

acum un an. S-au bucurat bieţii de ei nespus de mult, că nu mai 

ştiau nimic de voi. Aşadar, i-am trimis în misiune la Lausanne. 

Când s-au întors, au avut ce povesti… 
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-Ce anume s-a întâmplat? rosti neliniştit Pietro. 

-Ai răbdare! S-au dus cei doi, Giuseppe şi unchiul său, 

Vulpiano, la Lausanne, au dat de oamenii care trebuia să le 

aducă Bibliile, apoi s-au gândit să pornească la drumul de 

întoarcere spre Viena. Dar a doua zi era zi de odihnă, aşa că au 

stabilit să poposească la o biserică calvină din Lausanne. Sfioşi 

şi nu prea bine îmbrăcaţi, au intrat în biserică şi au găsit un loc 

în ultimele rânduri. Stăteau acolo neclintiţi, urmărind serviciul 

divin. Dar era cineva care-i urmărea cu ochi mari, cât timp ţinu 

predica. La început îi urmărea cu ochii curiozităţii, dar apoi cu 

lumina bucuriei în ochi. Acea fiinţă aştepta, cu mare nerăbdare, 

terminarea serviciului divin. La sfârşit, se strecură prin mulţime, 

ajunse în dreptul celor doi străini ciudaţi şi, cu braţele ridicate, 

se repezi la  cel mai tânăr şi-l îmbrăţişă! 

„-Fratele meu drag, Giuseppe, tu eşti aici?” 

Cel strigat se uită ţintă la ea, se dumiri pe loc cine e, şi o 

îmbrăţişă  cu foc, la rându-i: 

 „-Gianinna! Tu aici? Cum ai ajuns în acest oraş?” zise 

tânărul plin de uimire. 

„-A, iată-l şi pe unchiul Vulpiano! Asta da surpriză! Cum 

de a dat Domnul să vă întâlnesc aici?” răspunse Gianinna, în 

culmea fericirii. 

„-Ce bun şi mare este Domnul! Nu te-am văzut de ani 

buni, aproape să nu te recunosc”, continuă Giuseppe. 

 Pietro asculta cu sufletul la gură povestea aceasta ca de 

basm. Parcă nu auzea bine. Cum de-au putut să se întâlnească 

cei doi copii ai lui aşa de departe de casă, fără să se vorbească 

de întâlnire? Îi ceru pastorului să mai repete odată toată 

povestea, prea părea nefiresc totul. 

-Şi ce a mai fost după aceea? îl rugă Pietro pe Benvenuto 

să-şi continue povestirea. 

-Gianinna i-a povestit fratelui ei că de trei ani trăieşte în 

Elveţia, în apropiere de Lausanne. Giuseppe nici nu ştia că sora 

ei este măritată în Elveţia. Ce şir de surprize! 

 Se înţelege, Gianinna împreună cu soţul ei, Martin, îi 

luaseră pe cei doi acasă la ei. Aveau o casă nouă, arătoasă, din 

lemn, cu o gospodărie prosperă în jur. Dar surpriza cea mai 
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mare de-abia acum îi aştepta pe Giuseppe şi Vulpiano, când în 

casă, unde îi pofti Gianinna, o găsiră pe soacra ei legănând un 

copil mic!... 

 Pastorul pribeag făcu o pauză. Pietro se uita la el, 

nevenindu-i a crede. 

-Cum? Să nu spuneţi că Gianinna a născut un copil!? 

aproape că strigă Pietro, copleşit de această veste. 

-Ce te miră, Pietro? Pentru ce se căsătoresc tinerii pe 

lume? Nu ca să facă urmaşi, care să ajungă demni credincioşi? 

-Doamne, cât de mult Te-ai milostivit de noi! Ce surprize! 

nu mai putea Pietro de încântare. După ce termin misiunea aici, 

trebuie, neapărat, să mă duc la Lausanne, să le fac o vizită 

tinerilor şi nepoţilor! 

-După voia Domnului, încuviinţă pastorul călător. 

-Când va afla Enrica toate astea, să vezi ce încântată va fi! 

Cum să-i mulţumesc Domnului pentru atâta har? nu mai putea 

de  bucurie Pietro, ca un proaspăt  bunic fericit. 

 Stătură mult la umbra pomului şi tot discutară, punând la 

cale câteva treburi de evanghelizare. Pastorul nu venise cu mâna 

goală. Undeva la marginea satului, la un frate bătrânel, era 

ascunsă căruţa sa. Vă amintiţi, acea căruţă cu fundul dublu, 

ascunzând aurul cel mai de preţ, Biblii şi Catehisme în limba 

piemonteză curată, tipărite tocmai la Geneva! 

 Cei trei se întoarseră în sat, păstrând multă precauţie, să 

preia şi să adăpostească bine Bibliile aduse cu atâta trudă şi risc, 

tocmai pe lungul drum al Veneţiei, doar pentru ca cei doritori să 

citească din cartea Adevărului, să ajungă în posesia acestui dar, 

spre sporirea credinţei lor şi spre mântuirea prin Isus Hristos. 
 

 

 

Capitolul 17 - Marianne şi Gregorio 
 

 Gregorio, tânărul învăţăcel oblăduit de Amedeo, nu era din 

familie oarecare. Când îl cunoscuse pastorul, erau la o întrunire 

din casa unui negustor bogat, în înfloritorul oraş Genoa. 

Amedeo fusese chemat acolo să explice principiile protestan-
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tismului în faţa mai multor prieteni ai negustorului, dornici să 

audă Adevărul din cartea misterioasă pentru unii, Biblia. Acei 

oameni auziseră multe despre această carte şi erau foarte 

surprinşi de contradicţiile dintre învăţăturile biblice, în raport cu 

ceea ce susţineau preoţii catolici. Erau multe discuţii, în tot 

oraşul, asupra adevăratei autorităţi în slujirea Domnului, fie 

potrivit tradiţiei cultivate de curtea papală, fie potrivit celor 

descrise de adevărurile redescoperite de cei care studiau Biblia, 

fără intermediari. 

 Gregorio, tânărul şi singurul băiat din casa negustorului, 

asculta cu mare entuziasm predicile şi replicile înţeleptului 

pastor Amedeo. Era, pur şi simplu, fascinat de acest om. Se 

ruga de el să treacă mai des pe la casa părinţilor săi, să 

împărtăşească noi şi noi adevăruri. Părinţii băiatului  văzură că 

acest pastor protestant este păstrătorul unei comori spirituale 

nepreţuite, de inspiraţie divină. 

 Văzând interesul familiei negustorului pentru Scriptură şi 

Adevărul cel curat, Amedeo căuta să fie cât mai prezent în casa 

acestuia. Se înţelege, Gregorio era în culmea bucuriei. La rândul 

său, Amedeo începu să-l îndrăgească pe tânăr, deoarece era 

delicat, blând, prietenos, un adevărat om al credinţei. Chipul 

acestui tânăr îl făcea să-şi amintească că acasă are şi el un copil 

la fel de delicat, de cultivat şi plin de calităţi. Într-adevăr, 

Marianne şi Gregorio parcă erau fraţi! Gândul acesta crescu din 

ce în ce mai mult în mintea sa de-a lungul săptămânilor. Într-o 

zi, îi răsări gândul: ce-ar fi dacă acest băiat ar deveni într-o zi 

ucenicul său? Calităţi avea nenumărate, deşi la început era cam 

neinstruit, neexperimentat, dar asta se putea îndrepta printr-o 

ucenicie de doi-trei ani. Apoi, pastorului îi răsări o idee şi mai 

deosebită în minte. Cum de nu se gândise mai devreme că fata 

lui ar avea nevoie de un suflet în viaţa ei, cu însuşiri deosebite, 

întocmai ca cele pe care le întrezărea în acest tânăr? După 

câteva săptămâni de frământare şi de chibzuinţă, Amedeo porni 

fără ocoliş o discuţie cu Gregorio şi cu părinţii săi, dorind să 

afle dacă băiatul ar vrea să se facă pastor la valdenzi. 

 Ideea îi cam luă pe nepregătite pe părinţii lui Gregorio, dar 

văzând entuziasmul fiului lor de a începe un capitol nou în viaţa 
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sa, se lămuriră că era bine să lase singurul lor copil să încerce 

noua  vocaţie. Astfel că Gregorio începu să umble ca ucenic al 

pastorului Amedeo în lungile şi dificilele peregrinări ale 

acestuia în tot Piemontul. Mentorul îi dădea ucenicului diferite 

sarcini de evanghelizare, mai simple, sau mai complicate, ca 

tânărul să-şi însuşească bine posibilităţile de zădărnicire a 

descoperirii lucrării lor de către spioni iezuiţi. Într-una din 

aceste misiuni de învăţare, îl văzuse Marianne pentru prima dată 

pe Gregorio, în acea întâlnire din iarmaroc, iar ce a urmat – am 

povestit într-un capitol anterior. Astfel ajunsese Gregorio să 

cunoască și casa pastorului, şi pe minunata sa fiică, Marianne. 

 Pentru fiica lui Amedeo, această nouă schimbare în viaţa 

ei fusese o experienţă copleşitoare. Toate preocupările ei ante-

rioare, fie cele casnice, fie cele de slujire în diaconie, alături de 

mama ei, deveniră palide pe lângă sentimentele noi pe care le 

nutrea acum pentru minunatul tânăr, Gregorio, pe care-l divini-

za aproape. Când, după două - trei săptămâni de umblat în misi-

une, tatăl ei se abătea împreună cu Gregorio pe acasă, pentru cel 

mult o zi, două, pentru Marianne era de fiecare dată o adevărată 

sărbătoare. Ea îl urmărea pe tânăr din priviri, zâmbitoare şi 

radiind de fericire. Evident, delicatul Gregorio îi răspundea cu 

aceeaşi măsură. Erau sentimente de cea mai înaltă puritate, încât 

e greu de descris în cuvinte bogăţia trăirii din inima lor. Doar 

sentimentele faţă de Domnul Isus Hristos erau tot atât de 

însemnate! Era o dragoste cerească sădită în sufletele lor! 

 Păcat că după nici o zi măcar, Amedeo şi cu ucenicul său 

plecau iarăşi la drum, rămânând ca cele doua inimi tinere să 

sufere o nouă şi grea despărţire. 

 Se mai întâmplară şi lucruri noi, deoarece în toamna 

aceluiaşi an, mătuşa din Rivoli o chemă pe Marianne degrabă la 

ea, voind să-i facă o surpriză, după cum zicea ea. Curând, fata 

se lămuri despre ce era vorba. Mătuşa ei, crezând că-i face un 

extraordinar favor, se gândi să-şi prezinte nepoata în casa unui 

om foarte influent din oraş, chiar judecătorul cel mai însemnat. 

Acest judecător avea o stare materială deosebită: palat, servitori 

şi moşii întinse. Se gândi mătuşa că dacă ar fi aranjat o 

asemenea căsătorie a nepoatei sale cu fiul judecătorului, ar fi 
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pus-o la adăpost de orice grijă materială, pentru toată viaţa. 

Ţinea prea mult la Marianne şi voia s-o vadă lipsită de toate 

grijile zilei. 

 Aceste planuri ar fi fost bune, poate, în alte împrejurări, 

dar când se văzu Marianne în casa judecătorului şi când îşi dădu 

seama de ce era în capul mătuşii, se cutremură şi se făcu palidă 

la faţă. O căută prin salon pe mătuşa ei şi-i ceru să iasă puţin în 

curte, ca să-i aducă la cunoştinţă consternarea ei. Nu pentru 

măritiş consimţise ea să vină în această casă bogată. Îi explică 

mătuşii că ea, în nici un chip, nu se va învoi să se căsătorească 

cu fiul judecătorului, căci ea are în suflet un băiat ales de tatăl 

ei, care-i este foarte drag, şi nu va admite altă alegere! 

 În faţa acestei destăinuiri, văzând hotărârea nepoatei, 

mătuşa nu mai putea insista. Plecară val-vârtej, în scurt timp, 

găsind un pretext oarecare. Judecătorul şi fiul lui rămaseră 

nedumeriţi,  neînţelegând ce se întâmplă. Iar ele luară o trăsură 

până în oraş, ca să ajungă cât mai devreme la staţia unde trebuia 

să sosească poştalionul la Rivoli, de la Torino, care trebuia să 

plece spre Cavour, la noapte. 

 Mătuşa nu se putea opri să nu izbucnească în lacrimi: 

 -Marianne, să-mi faci tu una ca asta! Cât v-am ajutat eu, cu 

tot ce puteam, să aveţi de toate! Iar tu acum m-ai desconsiderat 

şi m-ai rănit atât de crunt! Mi-ai dat o mare lovitură în suflet, ca 

şi în faţa oamenilor! 

 Marianne era o fată iubitoare şi duioasă, şi n-ar fi vrut s-o 

vadă pe mătuşa ei plângând, de aceea se uită compătimitor în 

ochii ei şi-i zise: 

 -Scumpa mea, nu vreau să te întristez şi mai mult! Ştiu că 

am stricat planurile tale îndelung ticluite, dar crede-mă, acum 

am un prieten la care ţin ca la un înger din cer. Nu-mi cere să-l 

trădez şi să-l înjosesc. Sunt doar cu gândul la iubirea care ne 

leagă. Înţelege-mă, te implor! 

 Se aruncă la gâtul ei şi o îmbrăţişă. În cele din urmă, mătu-

şa văzu care e situaţia şi înţelese că a greşit dorind să-i aranjeze 

un viitor îndestulat, fără s-o întrebe. 
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-Nu-i nimic, fata mea, voi trece peste asta. Voi trece şi peste 

indignările pe care le voi vedea pe feţele celor din anturajul 

judecătorului. Fii tu, fata mea, fericită! 

 Venise poştalionul. Nepoata o salută pe mătuşă, apoi 

plecă. Poate din întâmplare, sau poate nu, aceasta uită să-i mai 

dea o sumă de bani, aşa cum obişnuia până atunci. Cred că a 

uitat, îşi zise Marianne, dar Domnul va avea grijă de ai mei şi 

de lucrarea de evanghelizare! 

  

 

 

Capitolul 18 – Oda bucuriei 
 

 Marianne de-abia aşteptă să ajungă acasă. Aici se duse în 

odaia ei, unde o cuprinse plânsul. După o vreme se linişti, se 

rugă cu stăruinţă Domnului şi starea de tristeţe dispăru dintr-

odată. Acum era chiar bucuroasă, voioasă că învinsese, că 

fusese în stare să ţină piept situaţiei. Ce bine e să fii credin-

cioasă celui care îţi este atât de drag!  

 Simţea în viaţa ei o stare nouă, iar sufletul îi era aprins de 

doruri neştiute de ea până atunci. În orice loc mergea, în tot ce 

făcea, nu putea trăi fără gândurile ei dragi, îndreptate către 

tânărul care   i-a adus atâta bucurie în suflet. Acum inima ei era 

un izvor de fericire, delicateţe şi iubire nemărginită, sublimă, 

pentru cel care era totul pentru ea. Era evlavioasă şi mulţumea 

Celui de Sus pentru toată această comoară de trăiri sufleteşti, 

pentru bunătatea Lui de a fi adus în viaţa ei pe cineva atât de 

drag, cu sentimente atât de alese! 

 Gândurile pentru Gregorio o însoţeau în tot ce făcea. 

Acum avea şi mai multă dorinţă de a se preocupa de grădina de 

flori de lângă casa lor, avea grijă de fiecare floare, le mângâia 

pe toate, iar florile, recunoscătoare parcă, tresăreau la paşii ei şi 

parcă aşteptau ca ea să vină, să le zâmbească şi să le mângâie, 

să-şi reverse bunătatea asupra lor. În fiecare floare ea vedea 

chipul lui Gregorio, cel cu fruntea senină şi faţa frumoasă, sol al 

Divinităţii, darul cel mai frumos al Cerului. Florile întorceau 

faţa spre ea, îi zâmbeau şi-i trimiteau parfumul lor generos.  
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 Uneori, dorul ei se înălţa spre azurul cerului, către sferele 

înalte de linişte şi mister. Din locul unde era casa lor, se vedeau 

împrejurimi încântătoare. Şi câmpia văzută spre răsărit era 

nespus de frumoasă, generoasă, cu holde îmbelşugate, precum 

aurul. Dar cea mai senină şi mai somptuoasă era priveliştea 

semeţilor munţi Alpi, ale căror creste se vedeau în zare 

strălucind în razele soarelui ce se apropia de asfinţit. Erau 

privelişti unice, care o încântau şi o inspirau. Avea acum mintea 

plină de idei şi de sugestii creatoare. Toate aceste frumuseţi ale 

spiritului le dedica numai şi numai tânărului drag ei, Gregorio, 

pe care-l aştepta zi de zi, dornică să-l revadă. 

 Gregorio, la rândul lui, în ultimul timp călătorind îndelung 

prin satele de munte ale Piemontului, avea inima cuprinsă de 

sentimente pe care nu le simţise decât vag până atunci. Uneori, 

în timp ce mergea alături de Amedeo, se trezea că nu mai aude 

spusele mentorului său, căci mintea lui, în întregime, era 

îndreptată către fiinţa cea mai dragă din univers, către chipul 

îngeresc al fiicei pastorului, Marianne. Câteodată, pastorul 

sesiza faptul că ucenicul său nu era atent la ce spunea el, dar,  

fiind un bun cititor de suflete, ştia ce e în inima ucenicului său 

şi de aceea îl ierta. Era firesc să fie aşa. 

 În zilele luminoase de vară, pe când Amedeo studia 

adâncit în cărţi, Gregorio îl ruga să-i dea voie să plece să admire 

frumuseţile naturii din zonă. Bineînţeles, pastorul îl învoia, şi 

atunci el  căuta un loc unde să fie singur şi să privească 

peisajele largi ale perspectivelor montane. Acolo îi plăcea să se 

aşeze pe iarba mătăsoasă, să mediteze, să-şi dedice toate 

gândurile sale inspirate către fiinţa care-i era atât de dragă. 

Simţea cum imaginea ei îi cuprinse toată fiinţa, nimic din lume 

nu era mai scump decât ea, nici averea, nici rangul social, nici 

studiile înalte, nici fascinaţiile artistice. Doar Domnul Isus 

Hristos şi Marianne - îngerul Domnului trimis pe lume pentru el 

- mai aveau loc acum în inima şi mintea sa, fiind cele mai dragi 

comori ale sufletului.  

 Şi cât de frumoase, clare, odihnitoare și solemne, erau 

peisajele pe care le admira. Înălţimile înzăpezite ale Alpilor, 

pădurile bogate din văile adânci, răcoroase, cascadele înspuma-



Viorel Darie   —————————————————— 

 

85   ————————————————————— 

te revărsându-se din înaltul stâncilor, florile rare răsărind pe 

pajiştile proaspete din jurul lui, toate acestea nu ar fi avut nicio 

importanţă, nicio putere spirituală, dacă n-ar fi avut cui 

împărtăşi aceste superbe imagini. Ce fericit era că avea privile-

giul care nu este dat oricui, de a avea o prietenă atât de spiri-

tuală, pe Marianne, un dar unic, o răsplată a Divinului pentru 

fericirea şi credincioşia omului pe această lume. O vedea în 

toate semnele naturii şi ale cerului, în soarele cu razele sale 

sclipitoare, în izvoarele tainice, cu ape cristaline, în vârfurile 

semeţe ale celor mai înalţi munţi, în cărările liniştite ce 

străbăteau întinderile alpine pline de păşuni, în mângâierea 

vântului, în foşnetul coroanelor pinilor şi ale castanilor de la 

marginea pădurilor.  

 De aceea, Gregorio urma cu atâta bucurie și cu deplină 

recunoştinţă şi evlavie, drumul de evanghelizare alături de 

mentorul său. Niciun efort nu-i părea mare, nicio ameninţare 

nu-l mai îngrijora. Totul şi totul era dedicat prieteniei pentru 

fiinţa lui cea mai dragă. Aştepta cu atâta ardoare să aibă răgazul 

să se întoarcă la casa pastorului, s-o revadă pe minunata sa 

fiică! 

 La rândul ei, Marianne avusese de aşteptat mult; încă două 

luni de mare nerăbdare şi nelinişte, până când tatăl ei, pastorul 

Amedeo, împreună cu ucenicul său fidel, Gregorio, reveniră 

dintr-o misiune pastorală primejdioasă şi îndelungată. Ea îşi 

făcu mult curaj să povestească tatălui şi prietenului ei 

întâmplarea de la Rivoli, din timpul vizitei la mătuşa Eleonora. 

Aceştia rămaseră cu gura căscată de cele auzite despre intenţia 

mătuşii, dându-şi seama ce evenimente nefericite pot avea loc 

într-o banală călătorie la oraş.  

 Gregorio rămase năucit auzind această întâmplare şi mai 

că-i dădeau lacrimile. Apoi, încetul cu încetul, chipul i se 

însenină iar privirea i se umplu de bucurie. Păşi către Marianne, 

îi luă  mânuţele albe, diafane, şi le sărută îndelung, cu multă 

recunoştinţă. Apoi privind în ochii ei ca la un chip divin, se 

adresă părinţilor fetei: 
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 -Fericiţi părinţi, tată şi mamă ai acestui înger! Simt că nu 

mai pot trăi departe de ea. Cer, chiar acum, mâna ei în căsătorie, 

când suntem toţi împreună acasă! 

 Pastorul Amedeo şi soţia sa rămaseră uimiţi auzind aceste 

cuvinte surprinzătoare pentru ei din partea timidului Gregorio. 

Marianne era în al nouălea cer şi ea, nemaivăzând decât extazul 

fericirii din ochii tânărului. Ce era de făcut? 

 -Dragii mei părinţi,  nu suntem noi făcuţi de Domnul unul 

pentru celălalt? îndrăzni ea să-şi spună opinia.  

 -Da, copii, încuviinţă Amedeo. Dar cu ucenicia, tinere, ca 

viitor misionar, cum rămâne? 

 -Nu voi renunţa nici la vocaţia de pastor, răspunse cu 

destul curaj Gregorio, acum parcă mai decis ca altădată. Vrem 

să trăim împreună şi să facem evanghelizare împreună. 

 Situaţia era clară. Cei doi tineri erau făcuţi unul pentru 

celălalt, pentru că aşa a vrut Domnul. Atunci rămânea doar să 

stabilească pregătirile pentru nuntă. După o altă călătorie de 

evanghelizare de o lună, Gregorio şi Amedeo hotărâră să stea 

mai mult pe-acasă pentru a pregăti cele necesare pentru apro-

piatul eveniment, având timp destul pentru a chema la această 

cununie atât rudele Mariannei, cât şi pe cele ale familiei lui 

Gregorio. 

 Într-adevăr, după ce toate pregătirile fuseseră făcute, avu 

loc o nuntă ca în Paradis. Nu prea fastuoasă, dar se văzu armo-

nia Cerului coborând peste frumoasa lor sărbătoare! 
 

 

 

Capitolul 19 – Giordano şi iezuitul 
 

 Giordano, săteanul venetic, catolic, ce apăruse în Villar 

Pellice de vreo cinci ani, se trezi cu noaptea în cap, îşi hrăni şi-

şi adăpă animalele din grajd în mare grabă, apoi încuie poarta 

de ieşire spre uliţă şi porni la drum lung, pe când încă nu era 

nimeni prin sat. Avea o meteahnă veche, un picior cam uscat, 

motiv pentru care mersul lui era tare anevoios şi se ajuta de o 

cârjă de nuc să meargă prin curte şi prin sat. 
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 Când ajunsese în dreptul bisericii catolice din Villar, cea 

cu turla înaltă, se opri evlavios, se aplecă şi-şi făcu câteva cruci 

folosindu-se de patru degete, cu privirea aţintită asupra 

icoanelor mari zugrăvite pe frontispiciul bisericii. Îngenunche, 

făcu și câteva mătănii, apoi se ridică, şterse colbul de pe 

genunchi, mai făcu alte câteva cruci şi mătănii cu privirea 

mereu aţintită spre cupola bisericii, apoi o porni întins în treaba 

importantă din ziua aceea. 

 Din Villar Pellice până în Cavour, în mod obişnuit, nu era 

un drum mai lung de trei ceasuri, dar infirmitatea piciorului 

făcu să treacă cinci ceasuri până să se apropie de turlele 

bisericilor din Cavour şi încă un ceas, până să ajungă la 

aşezământul iezuiţilor din oraş, unde avea el treabă. Mergea cu 

nelinişte în suflet, de grijă să nu întârzie la ora stabilită de 

prelatul iezuit, adică tocmai la două ceasuri înainte de prânz. 

Mai avea el o grijă, să nu se întâlnească pe drum sau la iezuiţi 

cu altcineva cunoscut care avea treabă la acelaşi prelat, de 

teamă să nu fie recunoscut şi deconspirat. 

 Ajunse prăfuit şi asudat din cap până în picioare, când se 

văzu la poarta cea neagră a mănăstirii iezuite din Cavour, dar n-

avusese timp şi treabă la biserica mănăstirii, nici la vreun 

duhovnic din chilii, ci, de cum se văzu în perimetrul mănăstirii, 

ochii lui ţintiră o anumită uşă din rândul de încăperi multe din 

cancelariile aşezământului. Această uşă o ştia prea bine, că nu 

odată intrase acolo, şi totuşi, de fiecare dată când era să bată la 

acea uşă, îl apucau emoţii nefireşti şi începea să simtă şi 

piciorul celălalt, cel teafăr, tremurând. Făcu patru cruci în stil 

catolic, vreo două temenele, apoi bătu timid la uşa cancelariei 

iezuitului. Nu-i răspunse nimeni. Bătu mai tare. În sfârşit, uşa se 

deschise şi un servitor în haine negre, recunoscându-l, îl pofti să 

intre. Servitorul îl duse să aştepte într-o încăpere sumbră, cu 

lumină puţină de afară, deşi era ziua-n amiaza mare. 

 După o aşteptare grea ca de un sfert de ceas, timp în care 

simţea că se sufocă, apăru, în sfârşit, prelatul iezuit cu care 

Giordano avea treabă. Venise cu un ceaslov mare, greu, învelit 

în piele veche, urât mirositoare, pe care îl trântise pe masa 



———————————————  Valdenzii din Piemont 

—————————————————————    88 

neagră din mijlocul încăperii, făcându-l pe bietul Giordano să 

tresalte de sperietură. 

-Spune, cum te cheamă şi de unde eşti, începu iezuitul 

întrevederea. 

-Domnule, sfinţia ta ... sunt Giordano din Villar Pellice. 

-Villar Pellice? A, da! Credeam că luasem ceaslovul de la 

Bobbio Pellice. E bine. Spune-mi de ce ai venit? 

-Cu raportul, sfinţia ta ... raportul trimestrial... 

-Aha, cu raportul! Ai ceva nou de spus ? 

-Am mai multe, nici nu ştiu de unde sa încep... Ştiţi ... 

-Stai, stai, să deschid ceaslovul... 

 Prelatul iezuit se cufundă în studiul ceaslovului vreme de 

jumătate de ceas şi tot citea, tot se gândea. Era un ins înalt de 

statură, negricios şi slab la faţă, cu nas acvilin. Părea o figură de 

om studios, atent la detalii, conştiincios. Când şi când încrunta 

din sprâncene şi i se auzeau dinţii scrâşnind. Mai răsfoi înainte 

şi înapoi ceaslovul, apoi începu: 

-Giordano zici că te cheamă? 

-Întocmai, sfinţia ta! 

-Când ai fost ultima dată la mine ? 

-Acum trei luni, exact trei luni. 

-Bine. Hm, hm, ia spune, ce mai ştii de pastorul Amedeo al 

valdenzilor? L-ai mai văzut prin Villar? 

-Da, l-am mai văzut de două ori, mai demult, venea la 

templul valdenz să ţină predici. 

-Asta ştiu, dar te întreb altceva: venea şi în timpul 

săptămânii? 

-Da, mai venea uneori. 

-De ce venea ? 

-Nu ştiu, sfinţia ta... 

-Nici nu bănuieşti? 

-S-ar putea să facă nişte vizite la enoriaşii săi valdenzi... 

sau... 

-Sau ce? 

-Poate aduce cărţi, dintr-alea eretice... 

-Cărţi? Interesant! Ce cărţi? 
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-Nu ştiu, nu mă pricep la cărţi, se simţi cam stingher 

Giordano. 

-Ştiu că nu ştii carte. Dar zic eu aşa, poate ai auzit de nişte 

cărţi aduse de pastor. 

-Domnule prelat, mi-a zis o femeie din sat că nepotul ei tot 

citeşte dintr-o carte din acelea blestemate, eretice... 

-Aha, interesant. Care femeie şi care nepot? Numele şi 

meseria. 

-Păi, e vorba de Julia de lângă uliţa mare de lângă târg… 

iar nepotul e Maximiliano şi e tâmplar... 

-Stai, opreşte-te! 

 Şi prelatul iezuit începu să răsfoiască ceaslovul, căutând 

ceva, apoi în sfârşit, se apucă să scrie acolo, încruntat. Mai citi 

ceva interesant, zâmbi ironic, apoi îşi aduse aminte iar de 

delatorul din faţa sa.  

-Continuă, Giordano! 

-Să vedeţi... 

-Spune-mi ce ştii despre Montanari, Pietro Montanari, îl 

cunoşti? 

-Cum să nu-l ştiu, că doară stă aproape de casa mea... Nu 

l-am mai văzut cam de mult prin Villar, cam de două luni... 

-Două luni? E plecat undeva? Unde e plecat? 

-Nu ştiu! O fi plecat iar cu evangheliile lui prin sate... 

-Stai să văd ce scrie în ceaslov... Pietro Montanari. Aha, l-

am găsit. Ia te uită, fost puşcăriaş pentru prozelitism, eliberat cu 

jurământ să nu mai recidiveze în erezia lui... 

-Cred că e plecat undeva cu pastorul lor Amedeo... 

-Amedeo? Unde or fi plecat ereticii ăştia? 

-Cine ştie? Umblă în tot Piemontul. Sau poate şi mai 

departe... 

-Zici tu că au plecat împreună? 

-Eu nu i-am văzut plecând împreună, dar unde au dispărut 

amândoi deodată? 

-Ei, vezi Giordano, tocmai asta mi-ar fi trebuit mie cel mai 

mult să aflu! 

-Am înţeles, o să întreb prin sat... 
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-Nu aşa! Ce vrei să te bănuiască lumea că eşti delatorul? 

Trebuie să faci cu prudenţă treaba la care te-ai angajat! 

-Am înţeles, domnule prelat! zise Giordano crezând că 

discuţia se apropia de sfârşit. 

-Stai, stai, unde te grăbeşti? Mai am câteva lucruri să te 

întreb. Ia spune-mi, ce ştii de băieţii lui Montanari, cei care au 

plecat de acasă? 

-A, asta am vrut să vă spun... Că nu i-am mai văzut de ani 

de zile... 

-Ani de zile? Unde or fi? 

-Păi, zicea o mătuşă din sat ca ăla mai mare e în Germa-

nia... 

-Germania? Ce caută el acolo? 

-O fi cu cărţile. Cărţile alea eretice... 

-Aha! Ia stai, să scriu aici... Aşa, acum continuă! 

-Iar cel mijlociu, Agostino, cică e la neamurile lui din 

Pinerolo... 

-Stai, trebuie scris aici... Pinerolo... 

 După încă multe asemenea întrebări, Giordano spera să fie 

lăsat să plece. Prelatul închise ceaslovul, îl puse sub braţ şi voia 

să iasă. Dar Giordano mai avea o treabă serioasă de vorbit cu 

iezuitul. 

-Domnule prelat!... 

-Ce vrei? 

-Domnule ... eu fac de cinci ani munca asta de delator, dar 

până acum nu m-am ales cu nimic... La câte descinderi la casele 

ereticilor s-au făcut, la câte lucruri s-au luat din casele lor, eu nu 

m-am ales niciodată cu nimic!... 

 Prelatul îşi înălţă trufaş chipul, uitându-se sever la 

amărâtul de Giordano şi încercând să-l liniştească: 

-Nu-ţi fă griji, o să ai răsplată din belşug, cât de curând, 

dar încă nu a venit vremea să zdrobim erezia din toate satele 

valdenze. Aşteaptă, fii răbdător, fă-ţi treaba conştiincios, că-ţi 

vei primi răsplata la momentul potrivit! 
 

 Iezuitul plecă, iar Giordano, lăsat singur în încăpere, se 

uită o vreme în toate părţile, apoi ieşi şi el afară, unde lumina 
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soarelui îl năuci. Nu se putea obişnui cu lumina zilei. Şi ce cald 

era afară! Văzând turlele mănăstirii, făcu câteva cruci, 

temenele, apoi plecă întrucâtva împăcat spre Villar Pellice, unde 

vitele îl aşteptau disperate închise în grajd, flămânde şi însetate, 

bietele animale, trebuind să aştepte până târziu noaptea, până 

reuşi şchiopul de Giordano să ajungă înapoi acasă.  

 Iar Giordano avu noroc, întrucât nici la dus, nici la întors, 

nu se întâlni cu nimeni din Villar să-l întrebe ce treabă avea el 

departe de sat. 
 

 

 

Capitolul 20 – Luciano di Mercario 
 

 Când intrai bine în Villar Pellice, erau acolo câteva case 

mai  răsărite în mijlocul satului. Una din ele era a unui negustor 

înstărit, bine cunoscut în tot Villar şi chiar şi în împrejurimi. 

Negustorul avea familie numeroasă, cinci copii, părinţi în vârstă 

şi un văr care stătea în aceeaşi casă. Chiar în apropiere se afla o 

altă construcţie întinsă, împrejmuită cu gard înalt, cu o poartă 

mare la intrarea în curte, deschisă mai tot timpul. În acea curte 

se vedeau o mulţime de căruţe trase ca la han, cai rumegând la 

iesle, stăpâni intrând şi ieşind dintr-o prăvălie de unde se puteau 

cumpăra de toate. 

 Prosperitatea casei negustorului nu putea fi pusă la 

îndoială, căci avea în curte rădvan mare, de cărat mărfuri, şi 

încă o şaretă, boierească aproape. Mai erau câteva magazii pline 

cu fel de fel de acareturi, acolo fiind stivuite cozi de unelte de 

lemn, ciubăre, butoaie, baloturi de lână, piei, şi câte şi mai câte.  

 Toată gospodăria arăta ca o casă prosperă. Iar dacă luai în 

seamă şi liota de copii care se zbenguiau prin curte şi prin 

livezile din jur sau pe uliţă, îţi dădeai seama că negustorul avea 

o familie reuşită, în care veselia era la ea acasă. Mama copiilor 

era des văzută ieşind prin curte sau pe uliţă, să pândească, să 

vadă ce mai fac năzdrăvanii ei copii. Era sătulă să-i tot strige, 

să-i adune de prin împrejurimi şi să-i cheme la masă. Soţul ei o 
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ajuta foarte puţin la treburile casei, fiind mai tot timpul plecat 

cu negoţul. 

 Băiatul cel mai mare al negustorului Di Mercario, pe nume 

Luciano, avea o fire de artist, nicidecum îndemnat spre arta 

negoţului, cum era tatăl său. El, mai degrabă, era studios şi 

visător. De la o vreme îşi exprimă dorinţa să picteze. Tatăl lui 

chiar făcu rost de pânze dintre cele bune, cu vopsele dintre cele 

folosite de mari pictori, doar să-i facă pe plac băiatului său cel 

mare, mai ales că în curând împlinea optsprezece ani. Băiatul 

făcea minuni, pictând ca nimeni altul. Curând casa negustorului 

se umplu de tablouri care mai de care mai frumoase şi mai viu 

colorate. Avea cu ce să se laude negustorul pe la prietenii lui 

din oraş, iar când  luă câteva tablouri de-ale băiatului cu el în 

căruţă, vreo două le şi vându, imediat. Văzu acele tablouri un 

pictor din oraş, le lăudă mult și-i zise negustorului că băiatul nu 

va progresa dacă nu va face ucenicie pentru meseria de pictor. 

Ştia el o şcoală bună, în Florenţa, unde  un prieten al său era 

renumit ca maestru pictor. 

 Negustorul nu stătu mult pe gânduri şi, după o săptămână, 

aranjă să-şi trimită băiatul la şcoala de pictură din Florenţa. 

Ucenicia era lungă de vreo câţiva ani buni. În vacanţe, Luciano 

se întorcea în satul lui, să-şi vadă părinţii. Arăta fraţilor săi mai 

mici ce progrese făcuse şi ce învăţase la şcoală. 

 La nici trei uliţe mai departe de gospodăria prosperă a 

negustorului, se afla o căsuţă mai mică și curată, aranjată, a unui 

om care era diacon la templul valdenz din sat. Toată lumea îl 

cunoştea ca fiind un om de treabă. Dar, ce era important, avea el 

o fată măricică, de vreo şaisprezece ani, frumoasă, veselă şi 

vioaie. Ori de câte ori Luciano şi cu fata, Alberta, se vedeau, 

simţeau o atracţie deosebită. La un moment dat, veni vorba dacă 

ei s-ar putea căsători. Fata zise că da, s-ar putea căsători cu el, 

doar că el este catolic, iar ea valdenză, protestantă adică, şi că 

ea nu-şi imaginează să se mărite cu cineva care nu e din 

credinţa ei. 

 Luciano era descumpănit din acest motiv, însă, de cum o 

vedea, nu-şi putea lua ochii din ochii ei. Era prea frumoasă, prea 

delicată! Simţea că emoţiile îl copleşesc. Atunci se hotărî să 
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treacă şi el la credinţa fetei. Cam fără ştirea părinţilor, băiatul 

începuse să vină la templul valdenzilor. Îi plăcea tot ce învăţa 

acolo, tot ce vedea, fiind profund pătruns de adevărurile aflate. 

După multe discuţii aspre, reuşi să-şi convingă părinţii să-l lase 

să urmeze noua credinţă. Mai cu voie, mai fără voie, părinţii 

consimţiră. Aşa că, în vacanţa următoare, împreună cu Alberta, 

păşiră în apa botezului, fericiţi că pot fi de-acum liberi să-şi 

unească destinele, după ce el va termina şcoala. 

 Luciano Di Mercario mai avea doi ani până să-şi termine 

ucenicia ca pictor. După o nouă vacanţă de vară, îşi luă rămas 

bun de la Alberta, apoi plecă la Florenţa într-o trăsura năimită 

de tatăl său. Acolo se apucă serios pe treabă. Lucrări minunate 

începeau să iasă de pe urma priceperii sale, încât, Giordano 

Veronesi, maestrul său, era mândru de elevul lui. Nu degeaba îl 

iniţiase în cele mai intime secrete ale meseriei. Elevul era dintre 

cei sârguincioşi şi conştiincioşi. Totul ar fi fost în zadar, dacă 

ucenicul său n-ar fi avut un talent înnăscut. Giordano Veronesi 

primea comenzi nenumărate şi multe din ele le dădea ucenicului 

său să le realizeze. Luciano nu dădea greş niciodată, încât lumea 

se minuna de priceperea sa. Astfel, maestrul, alături de ucenicul 

său, erau oameni de vază în Florenţa! 
 

 

 

Capitolul 21 - Fiica marchizului 
 

 De la o vreme, cei doi, maestrul şi ucenicul, începură să fie 

chemaţi la expoziţii, în diverse locuri publice importante, prin 

pieţe centrale din Florenţa, pe holurile Universităţii din Padova, 

ba chiar şi la curtea unor bogătaşi de frunte din Torino, Padova, 

ori Genoa. Lucrările lor erau cumpărate adesea, erau gran-

dioase, impresionante, pe subiecte foarte apreciate: scene de 

vânătoare, viaţă publică, biserici, catedrale, ori scene de la mun-

cile câmpului. Mai mult, în ultimul timp, începură să picteze şi 

portrete. Din ce în ce mai multe portrete şi scene de familie, 

căci de aici proveneau cei mai mulţi bani, încât se putea zice că 

afacerea lor prospera. 
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 Aceste dese vernisaje ale operelor lui Giordano Veronesi 

şi ale lui Luciano Di Mercario, ucenicul său, aduseră şi mari 

surprize, după cum vă vom povesti. 

 Într-o vreme, Luciano reuşi să expună cele mai frumoase 

tablouri ale sale şi ale maestrului său chiar în impozanta galerie 

de artă de lângă primăria oraşului Torino. Pregătiră câteva 

dintre minunatele lor creaţii: o serbare câmpenească, un înger 

care coboară noaptea deasupra unui sat liniştit, o scenă de 

vânătoare şi multe peisaje, unele mai frumoase ca altele. 

Treceau mulţi admiratori de artă pe la expoziţie şi se minunau 

de operele expuse. Luciano avea prilejul să discute cu oameni 

de seamă din societatea sus pusă a oraşului, unii chiar ei înşişi 

artişti. Treceau şi bogătaşii, gata să cumpere tot ce era mai 

frumos, şi chiar vându vreo două lucrări, pe bani buni. Într-o zi, 

Luciano era singur la expoziţie, căci Giordano rămăsese la 

Florenţa, având de terminat degrabă un portret. Aşa deci, 

Luciano îşi savura succesul, culegând doar cuvinte de laudă şi 

admiraţie din partea publicului. 

 Dar el nu ar fi dat toate laudele şi toate onorurile şi banii  

pe o singură vizită neaşteptată care avu loc, în mod cu totul şi 

cu totul surprinzător! Pe holurile expoziţiei trecea o domniţă de 

o frumuseţe angelică, îmbrăcată într-un minunat costum de 

promenadă, care studia şi se minuna în dreptul fiecărui tablou. 

Luciano o urmărea demult, de cum apăruse pe holuri. Într-

adevăr, ce fiinţă minunată şi cuceritoare! Cine era oare? Nu-şi 

putea lua ochii de la ea. Da, era ca un înger, o minune a creaţiei. 

Domniţa ajunsese chiar în dreptul lui. Privirile li se întâlniră. 

-Căutaţi un tablou cu o temă anume? încercă Luciano să 

fie cât mai binevoitor. 

-Nu unul anume, însă îmi place să admir frumosul. Văd în 

artă o lume deosebită, cu universuri descoperite într-un spaţiu 

atât de restrâns, răspunse ea, cu multă delicateţe în glas. 

-Este o onoare pentru mine să am o vizitatoare atât de 

distinsă, îi spuse Luciano, nedezlipindu-şi privirea de pe chipul 

angelic al fetei. 

-Cine a pictat toate astea? Chiar tu? întrebă ea. 
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-Da, o parte le-am pictat eu, dar mai sunt şi câteva lucrări 

de-ale maestrului meu, Giordano Veronesi. 

-Giordano Veronesi? Îl cunosc şi chiar avem două tablouri 

în castelul nostru pictate de el. 

-Minunat, este un mare maestru, continuă Luciano cu 

bucurie. 

 Domniţa îi admira extaziată talentul, dar se părea că fetei îi 

plăcea şi de el, deoarece era un tânăr deosebit de frumos şi cu 

vorbire aleasă. De cum îl văzuse, inima fetei se simţise atrasă de 

chipul lui. Se părea că Luciano şi-a găsit un suflet pe măsura 

năzuinţelor sale cele mai înalte. 

-Maestre, pot să ştiu cum te numeşti? îl întrebă ea, 

deoarece nu văzuse numele artistului pe frontonul expoziţiei. 

-Luciano, Luciano Di Mercario, răspunse el cu sfială. 

-Eu sunt Angelina De Parella, zise ea cu un glas dulce. Voi 

reveni curând să-ţi revăd tablourile şi să petrec clipe minunate 

în mijlocul acestei desăvârşiri artistice. 

-Oricând, domniţă, oricând! Mai stau zece zile în Torino… 

Într-adevăr, Angelina făcea ce făcea şi găsea drum prin 

oraş, să poată ajunge la expoziţia lui Luciano. Şi nu doar pentru 

pictură, dar şi pentru a revedea privirile şi chipul acestui 

minunat pictor. Nu întâlnise încă vreodată un tânăr care s-o 

impresioneze atât de puternic, cu chipul, vorba şi talentul său. 

Aceste vizite îl turburară cu totul pe bietul Luciano. În 

fiecare zi, el se trezea dis de dimineaţă, se dichisea şi venea cu 

bucurie la expoziţie, ştiind că va primi o nouă vizită, pe care o 

aştepta cu atâta ardoare.  

Spre mirarea lui, într-una din zile, vizita ei se petrecu 

chiar foarte de dimineaţă. Plăcut surprins, întrebă: 

-Domnişoară Angelina, aşa de dimineaţă în oraş? 

-Luciano, îi zise fata dintr-o suflare, vizibil tulburată, nu 

mai am somn, nu mai am stare, îmi este gândul mereu la tine şi 

simt că nu mai pot trăi pe lume fără să te văd… 

-Angelina!… 

Iar ea continua cu chipul radiind de fericire şi cu flăcări în 

priviri: 
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-De când te-am văzut, nu mai am linişte. Am înlocuit 

liniştea copilăriei, cu tremurul divin al iubirii, pe care-l simt 

pentru prima dată în viaţă... 

-Se poate oare să fie adevărat? Eu sunt un pictor venit din 

popor, şi nu de neam mare… 

-Nu are importanţă, Luciano, pentru mine contează sufletul 

omului şi sentimentele lui, răspunse ea visătoare, sorbindu-l din 

priviri. 

-Oare este pentru mine această bucurie cerească? se 

întreba el, parcă fermecat de tot ce i se întâmpla. 

-Aş dori să te prezint familiei mele, Luciano. Dacă vrei să 

vii, te aştept duminică în palatul tatălui meu, marchizul de 

Parella! zise ea cu multă însufleţire în glas. 

 Luciano rămase fără grai. Niciodată nu s-ar fi aşteptat la o 

asemenea turnură în viaţa sa. Este norocul aşa de generos cu el? 

Să merite el, oare, fericirea cea mare? 

-Da, Angelina, voi veni bucuros să-l cunosc pe tatăl tău. 

 Se despărţiră cu greu... Angelina plecă radioasă, făcând 

semne de revedere cu mâinile ei diafane. După plecarea ei, 

Luciano mai rămase câteva ceasuri să prezinte tablourile din 

expoziţie, însă cu inima plecată în cu totul altă lume… 

 Se-nţelege, după ce a cunoscut-o pe Angelina, pe zi ce 

trecea, Luciano se gândea din ce în ce mai puţin la prietena lui 

din satul natal, Alberta, până când o uită cu totul… 

 
 

 

Capitolul 22 – În palatul marchizului 
 

 Luciano se trezi cât se poate de dimineaţă. Primul lui gând 

era la Angelina. O iubea din tot sufletul, respira doar cu gândul 

la ea. Toate ghirlandele de flori de prin bogatele grădini din 

Torino, din Florenţa şi din Genoa erau asociate, în mintea sa, cu 

frumoasa şi cuceritoarea Angelina. Merita să trăieşti în viaţă 

asemenea zile, dacă aveai parte de dragostea ei. Chiar şi simplul 

foşnet al rochiei ei era o răsplată prea mare pentru el, un biet 
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pictor pierdut în marele Torino, provenind dintr-un neînsemnat 

sat din adâncurile întunecate ale văilor Alpilor. 

 Dar azi era o zi nespus de importantă pentru el: fusese 

invitat chiar la palatul marchizului de Parella! Tremura de 

emoţie, închipuindu-şi cum va da cu ochii de înaltul personaj, 

de care depindeau toată speranţa şi tot viitorul său, alături de 

frumoasa Angelina. Se pregăti cât mai atent, îşi luă hainele cele 

mai frumoase, poate nu chiar cele mai frumoase la care ar fi 

visat, dar destul de respectabile pentru statutul lui de ucenic la 

un faimos pictor. Se privi în oglinda care-l linişti: deşi sărac, 

avea, totuşi, ceva interesant pe chip, o anumită prestanţă, un aer 

boem de artist visător. 

 Ieşi din casa unde era găzduit şi se plimbă vreo oră prin 

faţa clădirilor impunătoare din centrul oraşului, până ajunse în 

preajma palatului marchizului. Aici, dintr-odată, se simţi mic şi 

străin într-o lume care nu era a lui. Mai chibzui câteva clipe, 

întrebându-se dacă să intre ori să nu intre pe poarta palatului 

impunător al ilustrului personaj, apoi îndrăzni, fie ce-o fi, spe-

rând ca prin intermediul fiicei marchizului să se descurce 

onorabil. 

 Bătu timid la poarta aurită, înaltă, de la intrarea în palat. 

Niciun răspuns… Poate bătuse prea încet. Bătu încă odată, mai 

tare. În fine, îi deschise un majordom îmbrăcat în costum 

albastru, aceasta fiind culoarea casei bogatului stăpân. Pe umăr 

avea însemnele casei : un scut cu două săbii încrucişate, brodat 

în fire de aur. 

-Bine aţi venit domnule Luciano, stăpânul vă aşteaptă! Vă 

rog să mă urmaţi.  
 

 Simţea că se sufocă şi abia respira, trecând prin curţile 

largi, împodobite din belşug cu statui şi fântâni. Era un mic pa-

radis acolo, unde florile erau la ele acasă. De bună seamă, gra-

ţioasa Angelina se simţea ca în rai în grădinile palatului, în 

ceasurile ei de promenadă. Majordomul îl făcu semn să-l urme-

ze și ocoliră un pavilion, unde găsiră nişte scări înguste, care, 

după multe întortocheri, îl duceau către  încăperile  în care lucra 

marchizul, cât timp nu era plecat cu treburi prin marele ţinut. 
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 În sfârşit, intrară pe un hol imens, cu un joc fantastic al 

oglinzilor mari paralele, apoi majordomul deschise o uşă a unui 

salon impunător, plin de tablouri neînchipuit de frumoase şi cu 

un mobilier bogat şi aurit. Nu-şi putea crede ochilor. Cât 

contrast între acest palat strălucitor şi austerele căsuţe de la 

munte, în care crescuse! Marchizul era aşezat într-un fotoliu 

larg, pierdut în imensitatea salonului. Avea pe masă o carte 

mare şi grea, de piele aurită. Pesemne citea ceva interesant, 

fiind ora lui de studiu. 

 Văzându-l pe tânărul intrat în camera sa, rămase puţin 

nedumerit la apariţia unui copil, în locul tânărului prezentat în 

alte culori de fiica sa, Angelina.  

-Bun venit şi mulţumim de vizită, tinere domn! il 

întâmpină el cu un zâmbet larg, afişând acea mască a lumii 

nobiliare, care, de fapt, exprima deseori neîncredere. Cum să 

mă adresez Domniei Voastre, căci mi-e teamă că v-am uitat 

titlul de nobleţe?... 

-Bine v-am găsit domnule Marchiz şi mulţumesc de 

invitaţie, răspunse Luciano, cam cu jumătate de glas şi sufocat 

de emoţie. Nu am titluri nobiliare, nici părinţii mei nu au, nici 

strămoşii mei… Mă numesc Luciano Di Mercario şi sunt ucenic 

de mare maestru, despre care, de bună seamă, v-a vorbit 

minunata Dumneavoastră fiica, Angelina. 

-Da, Angelina mi-a vorbit mult… Ei, dar chiar dacă 

străbunii noştri au înalte însemne nobiliare, recunoscute în ţara 

asta de multe veacuri, eşti binevenit în casa noastră, tinere 

domn! 

-Să nu-mi fie luată îndrăzneala în nume de rău, ştiu cât de 

merituoasă este fiica Dumneavoastră, ştiu ce rang înalt aveţi! 

De aceea apelez la bunăvoinţa Dumneavoastră să ascultaţi păsu-

rile noastre, ale mele şi ale fiicei Dumneavoastră, Angelina, ca 

doi tineri care se respectă şi care şi-ar da şi viaţa unul pentru 

celălalt!... 

-Minunate vorbe ai rostit tinere! Chiar crezi că ai fi în stare 

să-ţi dai viaţa pentru ea? 

-Fără şovăire, prea ilustre Marchiz! Aş fi în stare să fac 

orice pentru Angelina! … 
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 În acest moment, marchizul reflectă mult văzând avântul 

tânărului înflăcărat. Începeau să-i încolţească anumite planuri în 

minte, el fiind un personaj de vază în ducat, pentru care 

mişcările politice ale urbei nu-i erau străine. 

-Bine tinere! Ia loc pe fotoliul acesta, în faţa mea, până 

când majordomul o anunţă pe domnişoara să părăsească iatacul 

şi să vină aici, în pavilion. 

 Majordomul se conformă poruncii stăpânului. Nu peste 

mult timp, apăru în salon maiestuoasă, în rochie simplă, dar atât 

de îngerească, minunată ca un crin, fiica marchizului. 

-Sunt încântat că aţi binevoiţi să-mi urmaţi rugămintea de 

a veni aici, domniţă Angelina! Vă rog să binevoiţi a vă aşeza pe 

celălalt fotoliu şi să vedem cu ce probleme vă adresaţi tatălui 

vostru. 

-Şi eu sunt încântată ori de câte ori mă chemi, tată, în acest 

salon unde se judecă situaţii importante, zise ceremonioasă 

Angelina, oferind o privire pătrunzătoare, caldă, şi lui Luciano, 

care stătea cufundat în fotoliul protocolar. 

 Pentru prima dată tânărul pictor se pierdu cu firea în faţa 

unor oameni. Privea cu extaz la figura de înger a fiicei marchi-

zului, vedea ochii ei albaştri adăpostiţi sub sprâncenele armo-

nios arcuite, admira privirile ei calde, diafane, precum petalele 

unor flori angelice. Privea chipul ei luminat de o bucurie 

diafană, ca o primăvară pe malul unui lac de munte. Simţea 

răsuflarea ei tainică, armonioasă, ca un giuvaer al creaţiunii. 

Cuvintele erau de prisos la asemenea întâlnire. 

-Tată, l-am cunoscut pe acest merituos tânăr pictor, pe care 

toată lumea îl laudă şi-l recomandă ca pe o personalitate cu mari 

perspective în faimosul nostru oraş, Torino… 

-Prea Luminate Marchize, recomandările fiicei Dumnea-

voastră mă copleşesc, nu ştiu cum aş putea fi vreodată recunos-

cător pentru ele! 

-Este foarte modest tânărul Luciano, dar are multe, multe 

calităţi! De cum l-am văzut vorbind la prezentarea expoziţiei 

sale, l-am şi remarcat ca pe un om cu un suflet de aur! continuă 

Angelina să-şi apere pe alesul inimii în faţa tatălui ei. 
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-Mda, sunt încântat să vă ascult, dar mă întreb oare unde 

vreţi să ajungeţi cu toate vorbele astea? începu marchizul cum-

va să aducă discuţia pe tărâmul celor pământeşti. 

-Tată, noi credem că am fi cei mai fericiţi oameni din 

lume, dacă am ajunge să trăim sub acelaşi acoperiş, în aceeaşi 

casă… 

 Mărturisirea fiicei sale îl făcu pe marchiz să se simtă  

incomod şi căzu pe gânduri.  

-Dar nu-i nici un motiv de grabă, fiica mea… Până una 

alta, tinere, spune-mi te rog ce învăţătură ai? 

-Marchize, prea multe studii nu am… Am citit multe cărţi 

din literatura universală, iar meseria de pictor am deprins-o de 

la maestrul meu, Giordano Veronesi. Aş vrea să studiez şi arte, 

şi muzică, chiar şi teologie… 

-Teologie? Ştii tu ceva de teologie? 

-Ştiu câte ceva… Cât am învăţat în templul nostru valdenz, 

unde pastorul… 

-Templul valdenz? Adică nu eşti catolic? întrebă marchizul. 

Tânărul Luciano amuţi, simţind cum lucrurile o luaseră pe 

un traseu neplăcut. Presimţea întâmplări sumbre. 

-Bine, rosti marchizul, mă bucur că mi-ai fost prezentat şi 

desigur că vom mai vorbi despre toate acestea. 

Înţelegând că întrevederea se terminase, majordomul îi făcu 

semn tânărului să se ridice şi îl conduse până la poarta cea 

mare, închizând-o în urma lui. 

Angelina încă rămase deziluzionată în salonul tatălui ei 

pentru câteva explicaţii, văzând reticenţa acestuia privitoare la 

tânărul pictor. 

-Tată, de ce ţi se pare nepotrivit acest tânăr pentru mine? 

-Fata mea, tu eşti foarte, foarte tânără şi, în ciuda frumuseţii 

tale, încă nu ai destulă experienţă în a-ţi alege soarta pentru o 

viaţă întreagă. Ce ţi se pare ţie acum grozav, după doar puţin 

timp devine o povară, un inconvenient… 

-Tată, dar e atât de nobil în gândire, atât de mărinimos, atât 

de frumos! N-ai văzut cât mă iubeşte, cum mă soarbe din 

priviri, cu atâta veneraţie? 
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-Draga mea, nu asta vreau eu pentru fiica mea! Nu trebuie 

să te grăbeşti, căci de-abia l-ai cunoscut şi gata, te şi gândeşti la 

căsătorie!... Nu ştii mai nimic despre el, adică cine sunt părinţii 

lui, ce avere are… Parcă a zis că e fiul unui negustor, dar ce fel 

de negustor? O fi unul din aceia care umblă prin sate cu sare, 

măsline şi peşte! Şi, pe deasupra, mai e şi eretic, adică valdenz! 

-Dar ce importanţă are acest lucru? Nu contează cel mai 

mult caracterul lui, valoarea lui ca om? 

-Angelina, vom afla mai multe despre el şi vom mai vorbi 

despre asta. Acum întoarce-te în iatacul tău, pentru că este ora 

la care trebuie să vină maestrul să te instruiască la harpă. 

 

 

 

Capitolul 23 - Delaţiunea 
 

 Luciano se simţea în al nouălea cer la ieşirea din casa 

marchizului. Ştia că devotamentul său pentru fiica marchizului, 

ca şi dragostea sa nemărginită pentru ea, nu puteau să dea greş. 

A doua zi veni tot aşa de dimineaţă la expoziţie. N-avea să stea 

prea mult acolo, în acea zi, căci de cum ajunse, trebui să închidă 

iar, deoarece venise un paj din partea stăpânului De Parella, 

spunându-i să lase totul şi să vină la palat. Luciano se conformă 

plecând de îndată şi făcându-şi în minte mii de presupuneri, 

nebănuind de ce fusese chemat cu atâta grabă, dis de dimineaţă. 

Ajungând acolo, fu introdus imediat în salonul de zi al 

marchizului. Acesta îl aştepta cu un zâmbet cam ciudat în colţul 

gurii. Apoi, pe o uşă laterală intră un ins în haine cernite, lungi 

până în pământ. 

-Bună dimineaţa, Marchize! rosti politicos Luciano. 

-Bună dimineaţa, tinere! Ia loc! Ţi-l prezint pe capelanul 

palatului, domnul Vicente Vespa. Vă las să discutaţi pe înde-

lete, zise de Parella, oarecum nefiresc de grăbit. 

-Mulţumesc prea stimate domn, se înclină Luciano cu 

infinită politeţe. 
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 După ce se uitară faţă în faţă câteva clipe fără să scoată un 

cuvânt, Luciano şi capelanul Vicente încercară să încropească 

un dialog. 

-Cine eşti şi de unde vii, tinere? începu capelanul. 

-Sunt Luciano di Mercario, fiu de negustor din satul Villar 

Pellice. Acum sunt ucenic al maestrului Giordano Veronesi. 

Sunt la Torino cu o expoziţie de tablouri, răspunse Luciano, 

simţind că emoţia îi urcă încet-încet până în dreptul gâtului. 

-Luciano? Aşa de tânăr şi pictor? Da, am auzit de pictorul 

Giordano Veronesi. Însă, ia spune, ai învăţat la vreo şcoală, la 

vreo  universitate? începu iscoditor prelatul. 

-Nu, stimate capelan, nu am studii înalte. Am învăţat să 

citesc singur, acasă, apoi am ajuns ucenic la pictură, la 

Giordano Veronesi. Am învăţat să pictez precum fac artiştii cei 

mari! 

-Frumos, tinere! Dar, ia spune, din ce cărţi ai învăţat tu să 

citeşti? continuă prelatul şi mai iscoditor, vrând să afle 

amănunte cât mai multe. 

-Păi, o fată de la biserica valdenză avea o carte, „Noul 

testament”, pe care mi-a dat-o şi mie să citesc… 

-Cum? Noul Testament? De unde aveaţi voi asemenea 

cărţi? 

-De la biserică!… 

-De la biserică? Dar care biserică? întrebă prelatul din ce 

în ce mai apăsat, chiar provocator. 

-Biserica noastră, cea din templul valdenz!... 

-Valdenz? Aud eu bine? Cine sunt membrii acestui 

templu? 

-Sunt credincioşii Domnului, cei care ţin Adevărul pur din 

Scriptură, răspunse Luciano din ce în ce mai încurcat, văzând că 

ceea ce se discută nu este de bun augur. 

 -Ah, deci noi, catolicii, nu trăim după adevărul Domnului! 

zise prelatul contrariat. Ia spune, tinere, cine v-a învăţat toate 

aceste teorii despre religie, despre Adevărul biblic? 

 -Cum cine? Pastorul nostru, zise spăşit Luciano. 

 -Cum se numeşte pastorul? îl încolţi şi mai mult prelatul. 

 -Amedeo. Pastorul Amedeo De Fiore. El şi cu ucenicul lui. 
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 -Ucenic? Cum îi zice la ucenicul pastorului? 

 -Gregorio Villa, parcă, îi răspunse tânărul, cu voce din ce 

în ce mai deznădăjduită, presimţind că ceva nu e a bine. 

 -Fie! Dar de unde aveţi voi cărţile acelea, Evangheliile, pe 

care zici tu că le-ai citit? îl chinui mai departe prelatul pe 

nefericitul tânăr. 

 -Ai noştri, valdenzii, au grijă să aibă cărţi bune. Le aduc 

colportorii trimişi de pastorii lor, începu Luciano să-şi revină în 

fire, văzând că are cu ce să se laude. 

 -Şi aduc multe cărţi? 

 -Destule! Unele chiar foarte frumoase. Pe lângă Noul 

Testament, Evanghelii, mai avem şi Catehismul… 

 -Catehismul!? Ce catehism?! nu-şi putea potoli prelatul 

indignarea. 

 -Catehismul Luteran, sau cum îi zice... rosti Luciano cu 

glasul iarăşi cam pierit. 

 -Dar de ce luteran, de ce nu valdenz? Se interesă prelatul, 

prefăcându-se că nu ştie treburile acestea. 

 -Păi, să vedeţi! Cel luteran este tipărit, se găseşte mai uşor. 

Şi-apoi, e cam la fel cu cel valdenz, catehismul nostru, cel care 

a fost mai demult, dar care era scris pe manuscrise... 

 -Am înţeles. Bine tinere, acum să te pregăteşti de abjurare! 

zise autoritar prelatul. 

 -Abjurare? Nu ştiu ce-i aia, răspunse tânărul, sincer.  

 -Lasă că vezi tu! Ne vedem mâine la aceeaşi oră, încheie 

prelatul şi ieşi din salon. 
 

 Rămas singur, Luciano se uita pe toţi pereţii, admirând 

picturile cele grandioase din marele salon al marchizului. Astea 

erau şi visurile sale… În viitor va încerca să picteze şi el 

tablouri din acestea, ba chiar fresce murale imense! 

 Veni un servitor să-l conducă. În treacăt, pe holul cel mare, 

o zări pe fata cea încântătoare a marchizului, Angelina, cere-i 

făcu semn cu mâna, s-o aştepte. Fata alergă spre el, îl cuprinse 

grăbită în braţe, apoi îl lăsă să plece spre ieşirea palatului. 
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 A doua zi nu-l mai găsi în salon pe marchiz, ci pe capelan, 

îmbrăcat într-o sutană neagră, dar cu guler alb. De cum îl văzu 

pe Luciano, acesta îi zise: 

-Vino cu mine! 

 Tânărul se conformă. Păşiră pe coridoare lungi, 

răsunătoare, până ajunseră într-o aripă a clădirii care semăna 

mai degrabă a capelă, decât a palat. Acolo, Luciano fusese 

poftit să se aşeze pe un scaun cam înalt, ca la judecător, să fie 

mai vizibil din întreaga încăpere. După câteva clipe de 

aşteptare, apărură în sală două personaje în haine lungi, iar în 

urma lor venea chiar marchizul. Se aşezară cu toţii pe scaune în 

faţa lui Luciano. 

 -Ei, acum să începem procesiunea de abjurare! rosti 

capelanul cu glas cam sentenţios. Uite, aici se află domnul De 

Parella şi am adus doi martori la proces. 

 Luciano rotea ochi mari în jur, neştiind ce se întâmplă. În 

fine, o slugă apăru şi aduse un lighean cu apă şi o pânză albă pe 

care o  puse pe capul tânărului. 

 -O chemăm şi pe domniţa Angelina? întrebă capelanul. 

 -Nu, nu cred că e cazul, zise de Parella, neinteresat de acest 

aspect. 

 -Fie, continuă capelanul. Uite ce este, tinere, cum te 

cheamă? 

 -Luciano! 

 -Aşadar, Luciano… Acum începe procesiunea de abjurare, 

adică ceremonia prin care retractezi toată credinţa eretică pe ca-

re ai primit-o ca valdenz. Prin abjurare declari că te întorci la 

religia cea dreaptă, unica credinţă, cea a Bisericii Catolice! Ai 

înţeles? 

 -Luciano dădu uşor din cap în loc de răspuns, ceea ce nu-l 

mulţumi pe deplin pe capelan. 

 -Repetă, ai înţeles? 

 -Da, domnule capelan, am înţeles! rosti Luciano, cam 

incomod. 

 -Bine! Repetă: Eu, Luciano, recunosc şi mă dezic de toate 

învăţăturile eretice pe care le-am moştenit de la părinţi şi de la 

rătăciţii de valdenzi!.... Repetă după mine! 
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 -Da, mă dezic de toate învăţăturile eretice… 

 -Aşa! Spune: nu voi recunoaşte niciodată aceste învăţături 

care sunt neconforme cu învăţăturile drepte ale Bisericii 

Catolice!… Repetă! 

 -… aceste învăţături neconforme cu… 

 -Mai tare!… Să cadă anatema peste mine şi peste familia 

mea dacă nu voi respecta acest jurământ depus azi, în ziua de 

cincisprezece iulie, anul o mie şase sute optzeci şi unu …. 

 -… să cadă anatema peste mine şi familia … 
 

 Pe Luciano îl podidi plânsul. Dădu să se şteargă pe ochi de 

lacrimile care începeau să-i brăzdeze faţa. Capelanul îşi 

continuă netulburat treaba. 

 -Repetă! Nu voi avea niciodată de-a face cu aceşti eretici 

care m-au adus în rătăcire!… Spune! 

-… niciodată cu aceşti eretici... 

 -Destul! termină ceremonialul capelanul, părând mulţumit 

cam pe jumătate, văzând o oarecare lipsă de entuziasm la tânăra 

sa victimă. 
 

 Prelatul închise catehismul catolic, apoi dădu jos patrafirul 

şi rosti: 

-Onorată asistenţă, stimate domnule marchiz, stimaţi 

martori! Participaţi acum la o abjurare, adică la o întoarcere de 

pe drumul rătăcirii a unui tânăr care, din prea puţină judecată a 

tinereţii, a ajuns să fie stăpânit de duhul ereziei. Azi, tinere, eşti 

redat Bisericii Adevărate Catolice. Nu uita niciodată ziua de azi 

şi ceea ce ai jurat! Nu acordăm de două ori această şansă unui 

rătăcit! 
 

 Ceremonia luă sfârşit și capelanul ieşi din încăpere. În 

schimb, apăru un alt personaj, unul cu o pană de scris şi cu un 

ceaslov de completat. Îi puse pe toţi cei de faţă să semneze, apoi 

martorii plecară, inclusiv marchizul. Rămase doar cu noul ins 

care părea a fi grefier sau secretar, şi care desfăcu alt ceaslov şi 

începu să-l solicite pe Luciano cu un şir lung de întrebări, foarte 

amănunţite, foarte incomode, atât despre membrii bisericii, 

despre pastori, cărţile citite de valdenzi, cine le aduce…, dar şi 
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despre alte biserici valdenze din ţinutul Piemontului. Părea un 

ins de treabă, vorbea politicos, nu ridica vocea, nu ameninţa, 

încât Luciano nu găsea motiv de a se teme de acest om. 

 Se termină şi interogatoriul. Secretarul închise ceaslovul şi 

plecă din sală. După ce Luciano mai admiră ceva vreme nişte 

icoane catolice de pe pereţii încăperii, veni un valet care-l 

anunţă că e liber să plece acasă. 

 Luciano se cam uita lung de-a lungul coridoarelor, doar-

doar s-o vadă pe fermecătoarea fată a marchizului. Tocmai pe la 

poarta cea mare, de la ieşire, văzu o năframă colorată fluturând 

dintr-un geam, şi un chip angelic de fată, care-i trimitea salutări. 

Răspunse şi el la aceste semne disperate, înainte de a ieşi cu 

totul din curtea palatului. 

 Frământările tânărului de-abia acum începură, după ce se 

văzu în stradă. Ce nefericite treburi se întâmplară în ziua 

aceasta! Cât de neprietenos se purtaseră cu el şi marchizul şi 

capelanul! Cu ce greşise el? De ce frumoasa lui iubită nu 

intervenea să-l scoată din impas? Plecă cu aceste triste gânduri 

la treaba lui, adică la expoziţia de tablouri. Avu însă revelaţia că 

toate acele tablouri îi deveniră apăsătoare, toate parcă-şi 

pierduseră culoarea, farmecul. Pierise bucuria din sufletul lui. 

 A doua zi, în timp ce stătea el aşa trist în holul expoziţiei, 

iată, fără de veste,  apăru, chiar în faţa lui, radioasa Angelina. 

-Draga mea Angelina! Tu aici? Ştii ce bucurie îmi aduci, 

că pot să te văd? 

-Da, dragul meu, Luciano! Nici nu ştii cât de mult te 

iubesc pentru că ai abjurat de la credinţa ta eretică, de dragul 

meu! Nu voi uita niciodată acest gest! răspunse ea îmbrăţi-

şându-l. 
 

 Lucrurile păreau cât se poate de fericite. Cei doi tineri se 

plimbau prin oraş cu caleaşca cu care ieşea fata marchizului la 

plimbare, ca de obicei. Povesteau vrute şi nevrute, tot ce ştiau 

pe lumea asta. Şi erau aşa de fericiţi! Chiar şi-au propus ziua 

când să anunţe logodna, apoi căsătoria lor. Dar… 
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 Se întâmplă ceva neplăcut în casa de Parella. Când, într-o 

altă seară, Angelina se pregătea de plimbare cu trăsura prin 

oraş, intră marchizul, spunându-i: 

-Angelina, eşti invitată să te îmbraci cu rochia de bal şi să 

mergi cu noi la serbarea ducelui din oraş!  

-Dar… încercă fata să răspundă... 

-Azi te voi prezenta prinţului, continuă marchizul. Nu te 

vei mai întâlni cu acel eretic, niciodată! 
 

 Angelina, după ce plânse o vreme, nu avu încotro, se îm-

brăcă cu rochia ei cea nouă şi se duse, fără voia ei, la balul du-

celui. Iar după această petrecere, ea nu mai avea voie să iasă în 

oraş.  

 Totuşi, pe furiş, Angelina compuse o scrisoare pe care o 

trimise printr-o slugă către Luciano, prin care îl anunţă că mar-

chizul nu o va lăsa să se căsătorească cu el, că tatăl ei a decis s-

o căsătorească, fără voia ei, cu prinţul, fiul mezin al unchiului 

ducelui.  

 Suferinţele lui Luciano încă nu se terminară. După ce că se 

alese cu o abjurare nefericită, după ce pierduse dragostea cea 

mare, pe Angelina, mai venise într-o zi, fără să dea de ştire,  

maestrul său, Giordano, şi, găsindu-l bocind pe un scaun de la 

expoziţie, se supără foc, îl certă, îl luă de spate şi-l aruncă în 

stradă!  
 

 

 

Capitolul 24 - Urmările delaţiunii 
 

 Luciano pierduse serviciul de la pictorul Giordano Vero-

nesi. Acesta se înfuriase mult de tot de nesupunerea ucenicului, 

precum şi de îndrăzneala acestuia de a se împrieteni cu fiica 

marchizului, fără să-i fie cerută părerea. Mai mult, în urma 

abjurării, Luciano fusese nevoit să poarte, cusută pe haina lui, o 

cruce galbenă, ca să se ştie că el  trecuse prin procesiunea de 

renegare a credinţei. Maestrul său, într-un acces de furie, pur şi 

simplu aruncă în stradă, unele peste altele, ca netrebnice, toate 

picturile lui Luciano, toate acareturile acestuia, apoi adună 
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propriile tablouri în căruţa sa cu coviltir şi părăsi bombănind 

oraşul. Rămas năucit în urma plecării furtunoase a maestrului 

său, Luciano nu ştiu ce să facă şi încotro s-o pornească. Până la 

urmă, plăti un căruţaş ţăran care îi încărcă pânzele şi le duse 

într-un sat nu departe de Torino. Acolo se alese praful de acele 

picturi, deoarece nimeni nu cumpăra măcar un sigur tablou de la 

unul care avea crucea de abjurare pe haină. Dar nu de starea 

deplorabilă a meseriei sale îl durea acum sufletul atât de mult, 

cât dezamăgirea cruntă cu privire la fiica marchizului, care, 

constrânsă şi ea de părinţi, se  dezisese repede de proscrisul 

Luciano. 

 În timpul acestor neplăcute întâmplări, capelanul de la casa 

marchizului, împreună cu secretarul său, grefierul, aveau de 

lucru zi şi noapte. Urma să pună cap la cap toate dovezile 

incriminatorii obţinute de la naivul Luciano, incluzând şi cele 

auzite de fiica marchizului de la acesta, în lungile lor plimbări 

prin oraş. Apoi trebuia să întocmească un raport amănunţit şi 

cuprinzător despre molima ereziei din ţinutul ducatului. Acest 

raport trebuia să dovedească faptul că ei, iezuiţii, aveau o râvnă 

de supuşi model în slujba Bisericii Catolice şi a conducătorilor 

acestora. Dovezile interesante, recent obţinute, împreună cu alte 

date deja ştiute, au creionat o hartă lămuritoare asupra răspân-

dirii ereziei chiar în ţara Sfântului Scaun. Papa, împreună cu 

ducele Vittorio, era obligat, în cele din urmă, să intervină în 

Piemont. Altfel pierdeau cu totul controlul asupra supuşilor din 

propria ţară! 

 Raportul celor doi de la curtea marchizului ajunsese fără 

zăbavă pe masa iezuiţilor de pe lângă Scaunul Papei de la 

Roma. Aceştia disecară îndelung raportul, întorcându-l pe toate 

părţile, apoi se apucară de treabă. Datoria lor era să înştiinţeze 

suspusul lor stăpân de îngrijorătoarea  creştere a răzvrătirii faţă 

de Biserica Catolică, chiar pe pământurile în care Papa credea 

că avea deplină influenţă. Trebuia găsit un mijloc de stăvilire şi 

chiar de stârpire a ereziei. Iezuiţii, precum şi slujitorii laici 

papali, erau maeştri în această îndeletnicire. 

 Reprezentanţii forţelor papale se ţinură de cuvânt şi aşa 

începură primele acţiuni. Situaţia era de neacceptat. Dacă până 
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acum papii erau ocupaţi cu probleme politice ale Europei, ori cu 

diplomaţia războaielor de tot felul, acum erau nevoiţi să acorde 

cea mai mare atenţie stârpirii ereziei, ca să nu se ajungă cum au 

ajuns ţări întregi, precum Ţările de Jos,  Suedia, Germania, ţări 

în care protestanţii formau deja majoritatea populaţiei. Ori, 

această stăvilire nu putea fi făcută decât cu război. 

 Însă, înainte de a trimite oştiri să nimicească satele şi 

templele ereticilor valdenzi, trebuia văzut, încă odată, pe unde 

sunt ascunşi aceşti rătăciţi şi cine sunt conducătorii lor. În acest 

scop, ducele, forţat de papa de la Roma, dar şi de suveranul 

Franţei, care de ceva vreme devenise loial papalităţii, începu să 

împânzească ţinutul cu tot felul de spioni, de oameni deghizaţi 

în meseriaşi sau preceptori, care să meargă din sat în sat, să se 

sfătuiască cu prelaţii catolici locali, să discute şi cu  autorităţile, 

să vadă care sunt cei rătăciţi şi ce se ştie despre ei. Aceşti spioni 

existau dintotdeauna, dar acum numărul lor crescu, devenind 

mult mai activi şi zeloşi. 

 Prin urmare, nu întârziară să apară trupe de husari care 

năvăleau în temple şi case, făceau percheziţii, căutau Biblii şi 

scrieri eretice. Găsirea unei Biblii în casa unui om era motiv 

suficient pentru condamnarea capului familiei. Era azvârlit în 

caleaşca dragonilor şi dus la oraş, unde era ţinut în condiţii de 

mari privaţiuni. Unora dintre cei întemniţaţi, dacă erau dovediţi 

că erau organizatori de biserici, având slujbe importante, li se 

confisca tot ce aveau, averile lor devenind bunuri ale ducelui. O 

parte dintre aceste bunuri erau date delatorilor care ajutaseră la 

deconspirarea nefericiţilor valdenzi. Delatorii erau spaima, 

teroarea cea mare în ţinuturile Văii Angrognei şi din văile din 

jur. Credincioşii nu mai erau siguri în casele lor. O simplă 

Biblie sau chiar un Evangheliar îi puteau trimite la grea 

închisoare! Efectele acestor acţiuni aveau să se vadă neîntârziat, 

când, precum norii negri şi învolburaţi ce se rostogolesc ame-

ninţători înaintea furtunii cu grindină, persecuţia se dezlănţui 

furibund asupra copiilor Domnului din satele valdenze din 

Piemont. 

* 
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 Prezbiterul Pietro Montanari din satul Villar Pellice ajunse 

iarăşi după gratii. Situaţia lui era acum şi mai grea, aproape fără 

de scăpare, întrucât el recidiva în lucrarea de evanghelizare de 

partea ereticilor. Tot ce putea aştepta era o judecată sumară, 

urmată de condamnare. Nu-şi făcea  speranţe de scăpare, ştiind 

dinainte de ce sunt capabili iezuiţii şi delatorii de tot felul din 

jurul lor. Pentru a face lucrarea Domnului s-a luptat el, nu 

pentru a face în necaz papistaşilor, de aceea era încredinţat că 

Dumnezeul cel veşnic va judeca cu dreptate viaţa şi lucrarea sa 

şi a fiecărui om! 

 Pietro tocmai reveni din lucrarea sa din satul Montegrosso, 

unde avusese grijă de sufletele rămase fără pastor. Spre iarnă, 

îşi luă rămas bun de la credincioşii de acolo şi porni spre Villar 

Pellice. Lipsise aproape trei luni de zile. Se bucură mult când se 

văzu acasă, unde îl aşteptau acum doar Enrica şi băiatul lor 

mezin, Simeone. Nici acum nu primiseră veşti de la vreunul din 

ceilalţi copii ai lor, dar acum Pietro adusese veşti extraordinare 

de la Giuseppe şi chiar de la Gianinna. Enrica şi Simeone nu 

ştiau că Giuseppe s-a întâlnit cu Gianinna la templul calvin din 

Lausanne şi că Gianinna a născut un băiat. Se bucurară mult 

împreună de aceste veşti minunate. Ar fi dorit atât de mult să 

afle veşti şi de la Agostino, despre care nu mai ştiau nimic, de 

peste un an. Pesemne, tânărul ucenic era prea ocupat cu meseria 

lui, iar drumurile lui Diego Padovano, fratele Enricăi, arareori 

se abăteau prin satul de munte unde locuia Pietro cu familia sa. 

 Nu-i fu însă prea lungă fericirea revederii cu cei dragi de 

acasă. În una din zilele următoarele, cineva văzu că Pietro 

revenise în sat după o lungă absenţă. De bună seamă revenirea 

lui Pietro după o lipsă misterioasă de-acasă fusese observată de 

oamenii satului şi chiar de cineva care avea o mare grijă de 

toate activităţile sale. Ne referim aici la acest viclean şi zelos în 

ale însărcinării primite de la iezuiţi, Giordano, care de cum află 

de reîntoarcerea lui Pietro, numaidecât făcu un drum până la 

iezuiţi, să le raporteze noutatea din satul valdenz. Ca urmare, 

într-o seară, târziu, pe poarta dinspre uliţă intrară trei călăreţi, 

coborâră de pe cai, legându-i de gard, şi năvăliră în casă. Unul 

dintre soldaţi rămăsese lângă poartă, să urmărească orice 
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mişcare de fugă. Îl prinseră pe Pietro, îi încătuşară mâinile, îl 

luară pe sus şi-l urcară pe unul din cai, legându-l strâns de şa. 

Apoi reveniră în odaie, unde începură să scotocească cu de-

amănuntul peste tot, prin dulapuri, sertare, pe sub pat, prin 

cufere cu haine. Mare lucru nu găsiră, decât un manuscris de 

piele, care era o parte din Evanghelie. E drept, mai găsiră şi un 

vechi Catehism luteran. Aceste probe erau, credeau ei, prea 

suficiente pentru ce aveau nevoie. 

 Pietro fu dus în necunoscut, noaptea, când nici nu avusese 

cum să se împotrivească. Enrica, de cum auzi gălăgie la poartă, 

avu prezenţă de spirit să fugă în livadă, se ascunse în staul şi 

bocea acolo întruna. Iar îl pierdea pe Pietro! Cine-l va mai 

izbăvi din închisoare? După ce boci până spre zori, urcă în 

podul grajdului unde dormea Simeone, îl trezi, şi-l pregăti de 

drum lung. 

-Simeone! Scoală-te! L-au luat la închisoare pe tatăl tău! 

Pregăteşte-te degrabă, fugi din ţară, du-te peste Alpi în Elveţia! 

Acolo, la templul calvin din Lausanne poate ai norocul s-o 

întâlneşti pe Gianinna. Spune-i că tata este întemniţat, poate are 

cineva de acolo putere, sau bani, să plătească la temniceri, să-l 

scoatem de-acolo pe Pietro. Că acum, după ce n-a respectat 

condiţia primei eliberări din închisoare, este în mare pericol şi 

mai mult ca sigur nu va mai fi iertat. Numai în tine am nădejde, 

băiatul meu! 

Simeone se pregăti şi plecă. Enrica rămase singură în casa 

ei, care acum era goală, fără copii, fără soţ. Ce-o să se întâmple 

cu ea? Ce-o să fie cu Pietro, cu copiii ei? Dar nu avu timp prea 

mult de bocit, căci auzi voci pe uliţă, cum veneau profitorii sa ia 

tot ce avea în gospodărie. Fugi degrabă din casă, fără să apuce 

să ia măcar ceva din lucrurile ei. 

 La fel ca şi Pietro o păţiră mulţi din satul lui, dar şi din alte 

sate valdenze.  

* 

 Mâniei şi îndârjitei persecuţii iezuite le căzură pradă şi 

Amedeo de Fiore, împreună cu ucenicul său, Gregorio Villa. Pe 

când călătoreau cu poştalionul întorcându-se dintr-o lucrare 

însemnată şi pe când mai aveau de mers doar zece verste până 
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acasă la Cavour, unde locuia Amedeo, apăru o depeşă de ostaşi 

călări care înconjurară caleaşca poştalionului şi strigară ca toţi 

să fie daţi jos din caleaşcă, ca să facă percheziţii. Ceilalţi 

călători fuseseră lăsaţi să plece, însă pastorul şi ucenicul lui, 

asupra cărora s-a găsit o Biblie, fuseseră forţaţi să-şi schimbe 

trăsura de călătorie, din cea a poştalionului, în cea a ostaşilor, 

fiind duşi, timp de o jumătate de zi, până în fortăreaţa cetăţii 

Torino, unde fuseseră aruncaţi în temniţă. 

 Cât timp ereticii se aflau în temniţă, clericii catolici şi 

ducele puteau fi liniştiţi. În mod firesc, urma să aibă loc 

acţiunile de judecată şi de abjurare. Dar pentru asta nu era nicio 

grabă. Toate pregătirile trebuiau să fie făcute minuţios, să fie 

aranjate scenele, să fie aduşi martori, judecători, grefieri. Odată 

întemniţaţi, ereticii nu mai constituiau o primejdie. Va veni şi 

vremea judecării lor, iar la nevoie, a execuţiilor. 
 

 Tragedii asemănătoare se petrecură mai în fiecare biserică 

a celor care aparţineau de cultul valdenz. Cu ocazia acestor 

razii, dispărură mulţi bărbaţi din Villar Pellice şi la fel şi de prin 

satele vecine. Fusese prins şi întemniţat diaconul Lisandro. De 

asemenea, un alt diacon al bisericii fusese percheziţionat şi găsit 

cu o Biblie întreagă asupra sa, în limba germană. Nu l-ar fi 

putut salva nimeni din mâinile soldaţilor ducelui. Ce era mai 

trist, că în acele împrejurări, chiar şi bătrânul Damiano, tatăl lui 

Pietro, fusese ponegrit, apoi veniseră doi ostaşi să-l perchezi-

ţioneze, îl luaseră pe sus, şi drept la închisoare îl aruncaseră! 

Bătrânul avea multe cărţi interzise prin casă. 

 Delaţiunile continuară şi nu conteniră decât atunci când 

satele rămăseseră cam fără conducători însemnaţi ai bisericii. 

Când nu mai rămase nimeni de prins şi de întemniţat, satele se 

liniştiră. Credincioşilor rămaşi fără îndrumători le era frică să se 

apropie de templele aproape goale, căci multe dintre ele chiar 

fuseseră incendiate sau dărâmate de ostaşii ducelui! 
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Capitolul 25 - Persecuţia 
 

 Bunicul Damiano Montanari, tatăl lui Pietro, se trezi fără 

voia lui în noua sa „locuinţă”, în beciurile închisorii din Torino. 

Nu se aşteptase ca la anii lui să i se întâmple una ca asta. Dar se 

vede că cel rău voia cu tot dinadinsul să strice liniştea 

bătrâneţilor sale şi să se răzbune pentru viaţa de credinţă pe care 

a dus-o în cei optzeci de ani. Nu era prima oară când vizita 

închisoarea ducelui, mai avusese parte de această experienţă şi 

pe când era tânăr, pentru zelul deosebit de a duce manuscrise 

biblice la suflete nerăbdătoare să afle Adevărul credinţei. De 

data asta, condiţiile din închisoare nu erau cele ce s-ar fi potrivit 

cel mai bine cu starea lui de sănătate, în general, şubredă. Simţi 

junghiuri la genunchi şi la şira spinării, de cum fusese aruncat 

în hruba aceea întunecoasă, rece şi mizerabilă. 

 Dar nu atât durerea fizică era cea mai chinuitoare pentru 

bătrân, cât starea sa sufletească. Era îngrozit de ce se va întâm-

pla cu toţi credincioşii valdenzi proaspăt întemniţaţi. Ştia că 

Satana este furios şi dornic de răzbunare, iar iezuiţii nu puteau 

suporta umilinţa de a pierde teren chiar pe pământul patriei 

papalităţii. Ştia că pedeapsa va fi cruntă şi că iezuiţii, precum şi 

prelaţii catolici, nu s-ar mulţumi doar cu exterminarea prin 

ucidere cu sabia, sau prin ştreang. Aceştia voiau să-i supună pe 

cei întemniţaţi la cazne cât mai mari, să-şi satisfacă orgoliul de 

stăpânitori ai lumii. Se delectau văzându-i pe eretici retractând, 

spunând că religia lor este greşită, iar cel mai mare deliciu al lor 

era să-i vadă abjurând. Pentru cei care le rezistau cu îndârjire, 

care-i înfruntau public, voiau să organizeze scenarii publice de 

interogare, de abjurare și de umilire, cât mai spectaculoase. Cei 

care nici aşa nu se supuneau, trebuiau arşi pe rug. Asta, pentru 

ca tot poporul să se înspăimânte şi să ia aminte, să nu cumva să 

îndrăznească să o ia din nou pe calea ereziei. 

 Aceste gânduri negre chinuiră sufletul bătrânului Damia-

no, care se gândea şi la soarta lui Pietro, despre care ştia că a 

fost răpit din casa lui şi întemniţat. Încăperea în care fusese 
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aruncat bătrânul era una dintre cele mai infecte, insalubre, 

strâmte, reci ca gheaţa, chiar şi la acest început de octombrie. A 

doua zi se pomeni că în celula lui mai fuseseră aruncaţi încă doi 

inşi, unul mai vârstnic şi altul tânăr de tot. Oricum, era o schim-

bare în situaţia bătrânului întemniţat. N-avu cum să le vadă prea 

bine feţele noilor veniţi, fiind aproape întuneric acolo. Cel doi 

se aşezară cuminţi pe o bancă de piatră, la capătul căreia stătea 

şi bătrânul. Tăcură ceva vreme. Deodată, unul din proaspeţii în-

temniţaţi din celula sa, cel mai în vârstă, începu să rostească o 

rugăciune. Vorbea în taină, ca pentru sine. Totuşi, de pe buzele 

lui se auziră şi cuvinte cunoscute despre tovarăşul lui mai tânăr 

şi despre numele multor credincioşi din satele din ţinut. 

 Poate v-aţi dat seama că cei doi erau pastorul Amedeo şi 

cu Gregorio, ucenicul său. Bătrânul Damiano nu ştiu acest lu-

cru; auzise de Amedeo, când acesta venise ca pastor în Villar 

Pellice, dar el, de mulţi ani, nu mai umblase la templu, fiind 

prea slăbit de bătrâneţe. După ce se obişnuiră unii cu alţii, cei 

trei se recunoscură şi începură să-şi depene experienţe vechi de 

credinţă. Pastorul Amedeo se ruga întruna, iar când nu se ruga, 

ţinea adevărate predici de încurajare. Nici tânărul nu părea 

disperat, şi chiar în acea semiobscuritate a celulei i se vedeau 

ochii scânteind. Avea o flacără vie în sufletul său, se simţea 

asta. De fapt, în inima tânărului se duceau două bătălii. Una era 

de disperare, că fusese răpit brutal din căminul lui fericit, unde 

rămăsese speriată şi neajutorată tânăra lui soţie, Marianne, dar 

avea şi o altă bătălie în sufletul lui, la fel de aprinsă, cea pentru 

cauza Domnului. Avea încredere deplină în Cuvântul Domnu-

lui, ştiind că odată şi odată suferinţele din această lume vor lua 

sfârşit, şi cât de fericiţi vor fi cei care vor răbda până la capăt 

toate chinurile şi toate nedreptăţile. Împărăţia cerului va fi a lor, 

a tuturor martirilor. Acolo, în acea Împărăţie veşnică, va fi viaţă 

adevărată, acolo o va revedea pe minunata sa soţie! Ştia bine, de 

la pastorul Amedeo, mentorul său, despre tot ce va urma cu ei 

în închisoare şi ce trebuiau să facă. 

 A treia zi, li se păru celor trei că aud, într-una din celulele 

de-a lungul galeriilor întunecate,  o voce cunoscută, când cineva 

ridicase glasul şi vorbea tare. Ceea ce spunea acel glas semăna a 
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predică. Cei trei ciuliră urechile. Da, cineva rostea o predică, 

îndemnând la curaj şi la neacceptarea abjurării. 

 Pastorul, ascultând preţ de câteva clipe acea cuvântare pli-

nă de curaj, le zise celorlalţi:  

-Dragii mei, mi se pare cunoscută vocea asta...  

-Cum aşa? făcu bătrânul Damiano, care auzea mai slab. 

-Ia ascultă mai atent, nu e vocea lui Pietro? 

-Să ştiţi că el este, exclamă bătrânul. E Pietro al meu, 

bietul meu fiu! Cum ai  ajuns aici, fiul meu!? 

 Bătrânul plânse un timp cu sughiţuri, iar mai apoi se 

potoli. Parcă, la un îndemn al cugetului, când Pietro încetă 

predica, cei trei începură să cânte tare. Cântecul lor răzbătea şi 

dincolo de zidurile încăperilor întunecate, răspândindu-se pe 

galeriile lungi ale temniţei. Nu după mult timp, din alte celule 

răsunară alte imnuri, încât curând, întreaga închisoare se trans-

formă într-o adevărată catedrală! Cine putea să-i stăvilească din 

avântul credinţei? 

 Dar cei care supravegheau temniţa nu se lăsară intimidaţi 

multă vreme de nesupuşii eretici. Cu mişcări brutale, înghion-

tind cu suliţe, îi scoaseră pe toţi deţinuţii în curte, unde frigul 

era cumplit, dar nu mai greu de îndurat decât cel din celule. Mai 

marele temnicerilor începu să strige ameninţător în faţa deţi-

nuţilor, ca ei să înceteze cu aceste predici şi cântece, căci altfel, 

cei vinovaţi vor fi pedepsiţi crunt.  

 Persecutorii se ţinură de cuvânt. Cum întemniţaţii nu pu-

teau să stea fără să facă ceva, ei continuară să rostească rugă-

ciuni cu glas tare, să cânte şi să proslăvească numele lui Dum-

nezeu. Atunci stăpânii închisorii îşi ieşiră din răbdări şi trecură 

la represalii. Cum auzeau glasuri nesupuse în vreo încăpere, 

cum veneau doi - trei zdrahoni, soldaţi din garda închisorii, îi 

înşfăcau pe cei „vinovaţi” şi-i duceau într-o aşa-zisă zonă de 

judecată, aflată în afara închisorii, unde avea voie să privească 

publicul oraşului. La aşa evenimente se aduna lume ca la urs. 

Erau amenajări anume pregătite pentru execuţii: podiumuri 

pentru ştreanguri, cu unelte de schingiuire și ruguri. Acolo erau 

la ele acasă decapitările și arderile pe rug. Lumea însetată de 

sânge de eretic, habotnicii slujitori ai papalităţii, urmăreau cu 
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viu interes aceste „spectacole”. Şi aveau ce vedea! Aşa-zişii 

eretici, cei mai mulţi nu cedau cu una, cu două. Unii rezistau 

chiar şi la cele mai mari chinuri şi  rosteau strigăte de nădejde în 

Isus Hristos şi în Biblie, chiar în mijlocul celor mai crâncene 

torturi. Pentru ei era o mândrie să fie martiri pentru Domnul. Ei 

întrevedeau deja Noul Pământ şi pe Isus Hristos ca Domn peste 

copiii Lui credincioşi. Aceştia nici nu voiau să audă de abjurare. 

Ca să se răzbune pentru umilinţa din partea victimelor de a 

refuza abjurarea, persecutorii treceau la tortura finală - execuţia. 

Cea mai spectaculoasă era arderea pe rug, dar asta se aplica 

doar capetelor celor mai de seamă ale mişcării valdenze, ca o 

măsură supremă de intimidare a ereticilor. Cei „vinovaţi”, 

consideraţi de rang mai mic, erau executaţi sumar, prin 

ştrangulare, sau prin decapitare. Publicul setos de sânge aştepta 

însă scene cât mai palpitante, îndeobşte arderile pe rug.  

 Mai inventaseră iezuiţii şi o altă cale de a intimida şi de a 

dezgusta şederea în închisoare a victimelor valdenze şi anume 

încercarea de a convinge pe întemniţaţi să renunţe la erezia lor, 

chiar cu ajutorul unor confraţi valdenzi care au abjurat. Într-una 

din zile se întâmplă o situaţie greu de crezut. Fusese întemniţat 

pe atunci un pastor bătrân, cu care bunicul Damiano lucrase ani 

de zile. Mulţi dintre credincioşii valdenzi încă îl ţineau minte, 

fiind pastorul lor credincios, vestit printre ei, şi la care ţineau 

mult. Acest pastor, sătul de anii de temniţă care-i măcinaseră 

sănătatea, în urma multor intimidări de a renunţa la credinţa lui 

şi, în final, nervii cedându-i, acceptase abjurarea. Asta doar ca 

să se termine tot chinul şi să scape din mizeria închisorii! 

Cedarea veteranului pastor plăcu grozav slujitorilor papei, aşa 

că, vrând să savureze cât mai mult victoria, se gândiră să dea o 

semnificaţie aparte abjurării pastorului. Îl îmbrăcară pe bietul 

om în haine noi, curate, şi-l duceau din celulă în celulă a 

închisorii celei mari din Torino, ca să-i sfătuiască pe toţi 

întemniţaţii valdenzi să renunţe de bunăvoie la credinţă lor, să 

abjure şi să treacă la credinţa mamă, cea catolică. E drept,  făcea 

cu tristă inimă această muncă de convingere a altora, având 

lacrimi în ochi când ieşea din celulele cu deţinuţii. Amarnic îi 

chinuia Satana sufletul lui de pastor bătrân care trădase! 
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 Aflat în această postură de adâncă umilinţă, ajunse şi în 

celula în care erau închişi bunicul Damiano şi pastorul Amedeo, 

cu ucenicul său. Era în amiaza mare. Din cauza întunericului 

din celulă, nu s-ar fi recunoscut la faţă unii cu alţii, dacă 

temnicerii nu ar fi lăsat uşa larg deschisă, să intre aerul şi 

lumina soarelui în încăpere. Cei dinăuntru îşi ştergeau ochii, 

lumina fiind neaşteptată şi insuportabilă. Dar nu lumina soarelui 

le fusese greu de suportat, ci situaţia la care ei nu s-ar fi aşteptat 

deloc. Bunicul Damiano, şi chiar Amedeo, îl recunoscură pe 

bătrânul pastor care renunţase la credinţă din cauza schingi-

uirilor, pe care acum persecutorii îl îmbrăcaseră aşa de frumos, 

cum se cuvenea unui pastor renumit, şi-l conduceau din încă-

pere în încăpere. 

-Frate Mateo! Dumneata aici printre noi? zise Amedeo. 

-După cum vezi, răspunse pastorul cel bătrân, cu mâneca 

hainei dusă la ochi, să-şi şteargă lacrimile, iar mâinile îi tremu-

rau. 

-Cum poţi să faci una ca asta, frate Mateo? Dumneata care 

ai învăţat pe alţii să nu abjure, orice ar fi! Care spuneai la alţii 

să nu cedeze diavolului la oricâte încercări ar fi supuşi! îl 

mustră Amedeo, vădit contrariat de situaţie. 

 Bătrânul pastor se puse pe plâns, cu sughiţuri fără sfârşit. 

Se reculese cu greu şi începu să spună: 

-Dragii mei, trăim vremuri grele! De ce trebuie să suferim, 

să ne fie ucişi copii, soţiile? De ce trebuie să ne războim cu sluj-

başii bisericii catolice, biserica mamă, cea dintâi? Cel mai bine 

ar fi să renunţaţi, să acceptaţi abjurarea, măcar de ochii lumii. 

Domnul ştie mai bine ce e în inima fiecăruia. De ce să ne 

prăpădim vieţile, aşa, fără de rost?  

-Frate Mateo, aşa ceva n-o să facem niciodată! Cine vrea 

să câştige viaţa de pe lumea asta, o va pierde pe cea veşnică. 

Domnul să te judece pe tine şi pe fiecare dintre noi. Aici la noi 

n-ai nicio şansă. Poţi pleca mai departe, spuse cu hotărâre 

pastorul Amedeo. 

 Nefericitul pastor Mateo ieşi. Se auzea vocea lui, din ce în 

ce mai pierită, prin alte celule. Pastorul Amedeo bombănea 

înciudat.  
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 La un moment dat, Amedeo văzu că bătrânul de lângă el, 

bunicul Damiano se clatină pe picioare şi caută pe întuneric 

băncuţa de piatră, pe care se prăbuşi subit. Alarmaţi, Amedeo şi 

ucenicul său încercară să-l ajute. Era prea târziu. Se străduiră 

să-l sprijine pe bunic să stea în picioare, să nu cadă pe jos. 

-Fraţilor! Am trăit şi aceste clipe de dezgust, să văd un 

pastor implorând pe enoriaşii săi să abjure! Domnul să-l ierte! 

Tată ceresc, ia-mă la tine, zise bunicul Damiano cu ultimele 

puteri în glas. 

 Trupul bătrânului rămăsese fără vlagă, căzut inert pe 

băncuţa rece de piatră. Văzând că bătrânul nu mai e în viaţă, 

pastorul Amedeo şi Gregorio se ridicară pentru rugăciune, 

încredinţându-i trupul celui care a fost Damiano Montanari 

pentru a ajunge în ţărână, după cum scrie în Scriptură. Apoi, 

Amedeo bătu în geamul celulei, să vină temnicerii, să preia 

trupul celui decedat, al vajnicului bătrân. Fusese ziua cea mai 

neagră din viaţa pastorului Amedeo şi a ucenicului său! 
 

 

 

Capitolul 26 - Moartea pe rug 
 

 După mai bine de o lună de stat la închisoare, pastorul şi 

ucenicul său se lămuriră, prin propria experienţă, că nu putea 

exista ceva mai îngrozitor decât şederea în beciurile 

municipalităţii din Torino. Atunci le veni un îndemn de la 

Duhul Sfânt: decât să aştepte înfriguraţi şi neputincioşi voia 

sorţii, mai bine să facă şi aici lucrarea Domnului, fie ce-o fi! 

Constatară cu bucurie că Pietro - pe care, bineînţeles, îl 

cunoscuseră înainte şi căruia îi recunoşteau foarte bine glasul 

acum - încă mai era în viaţă, întrucât când şi când mai răzbătea 

până la ei vocea lui dintr-o celulă îndepărtată. Nu mai era 

aproape de ei, pesemne îl mutaseră mai încolo, ca să nu se 

creeze relaţii de comunicare între deţinuţi. Ceea ce nu ştiau 

temnicerii era că toţi credincioşii valdenzi aveau aceleaşi 

gânduri, ale  Scripturii. De aceea, pastorul şi ucenicul hotărâră 

să nu mai stea posomorâţi, ci să-şi reia munca de evanghelişti, 
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în ciuda multor execuţii din ultimul timp. Astfel, ei începură să 

cânte cu voce tare, iar glasurile lor erau urmate de alte glasuri, 

toţi ştiind melodia care spunea că în Domnul este încrederea în 

vremuri de strâmtorare. Imediat apărură temnicerii cu 

ameninţări pe la uşile celulelor, cerând să se facă linişte, dacă 

voiau să nu fie duşi la execuţie. Dar nimeni nu putea opri 

rugăciunile şi cântecele celor care sufereau pentru Domnul. În 

ciuda ameninţărilor, ei continuară să recite texte biblice, cu glas 

tare, de se auzea în toată închisoarea. 

 Acest curaj deosebit al întemniţaţilor avu darul să mânie 

pe mai-marii închisorii. Chiar a doua zi, se auziră paşi grei de 

oşteni pe coridoarele temniţei. Deschideau uşile celulelor cu 

zgomot brutal şi înşfăcau pe câte unii, care nu mai reveneau 

nicicând...  

* 

 Aşa îi luară şi pe cei doi, pe pastorul Amedeo şi pe 

ucenicul său Gregorio, şi-i târâră afară, în curte. Aici fură legaţi 

şi mai puternic în lanţuri şi duşi în acea parte a oraşului unde se 

făcuseră multe pregătiri pentru execuţie. De data asta, era 

pregătită o execuţie prin ardere pe rug.    

 Lumea din oraş, curioasă şi însetată de spectacole de 

vărsare de sânge, aflând vestea unei noi arderi pe rug, se adună 

repede în la locul execuţiilor. După o jumătate de ceas, îşi făcu 

apariţia un cortegiu format din persoane sus-puse, în haine 

lungi, scumpe şi grele, printre care erau trei prelaţi, un 

judecător, un grefier, trei martori şi încă un oficial din partea 

garnizoanei oraşului. După ce oficialii luară loc în tribună, 

judecătorul citi textul acuzării, apoi un prelat iezuit începu să 

citească textul învinuirii şi al condiţiilor abjurării, cu toate 

consecinţele în caz că acuzaţii refuză abjurarea.  Pastorul şi 

ucenicul, în lanţuri, erau urcaţi cu îmbrânceli pe podiumul din 

faţa rugului, îmbrăcaţi în hainele lor ponosite de la închisoare. 

Stăteau, însă, drepţi, hotărâţi să ducă lupta până la sfârşit. 

 După ce prelatul citi toate instrucţiunile abjurării, acesta 

ridică vocea adresându-se celor doi: 
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-Aveţi acum şansa să abjuraţi şi să vă salvaţi viaţa. De nu, 

rugul vă este pregătit. Nu mai demult decât o săptămână, aici au  

ars patru eretici!  

 Pastorul Amedeo şi Gregorio rămaseră demni în faţa 

călăilor, uitându-se doar în sus, acolo unde se afla Cel care le 

putea aduce răscumpărarea. Pastorul rosti: 

-Faceţi ce aveţi de făcut. Noi ne-am împăcat cu 

Dumnezeul Nostru! 

 Prelatul se mânie la auzul acestui refuz şi-i ceru 

judecătorului să continue ostilităţile. Judecătorul se ridică în 

picioare, plin de el, înfoiat în hainele sale scumpe, şi rosti: 

-Prin urmare, voi doi nu abjuraţi, adică nu recunoaşteţi că 

aţi fost induşi în eroare de crezul ereticilor valdenzi şi că aţi 

trădat credinţa cea dreaptă, cea catolică? 

-Singura credinţă adevărată este în Domnul nostru 

Mântuitor Isus Hristos, iar Scriptura este singura demnă să fie 

ascultată de popor! replică pastorul cu bărbăţie. 

-Când vor începe flăcările să vă topească oasele, vom 

vedea dacă mai aveţi acelaşi curaj! Deci nu recunoaşteţi că aţi 

fost stăpâniţi de erezie în credinţa voastră? 

-Credinţa noastră este cea dreaptă. Adevărul este al Dom-

nului, de El ascultăm, şi nu de oameni! 

-Bine, vă mai întreb pentru ultima oară dacă recunoaşteţi 

vina de a fi trădat credinţa bisericii mamă, cea catolică, adop-

tând erezia... 

-Noi recunoaştem doar că Scriptura este singura demnă de 

crezare, iar nicio putere omenească nu ne poate despărţi de 

Domnul nostru iubit, care, şi El şi-a dat viaţa pentru noi, 

păcătoşii! 

-Deci nu abjuraţi? rosti şi mai ameninţător judecătorul. 

-Niciodată! rosti pastorul, împreunând mâinile deasupra 

capului, a rugăciune. 

-Poate tu, tinerelule! Poate ai altă părere decât pastorul. 

Poate vrei să trăieşti, ai toată viaţa în faţă, interveni mai marele 

garnizoanei. 

-Abjuri şi scapi, e simplu! completă prelatul iezuit. 
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-Cum aş putea trăda pe Mântuitorul meu? Cum aş putea 

aduce o ultimă suferinţă pastorului meu, care a fost cu mine mai 

mult ca un părinte? 

-Deci nu retractezi? 

-Niciodată! zise cu tărie tânărul, ceea ce îi cam miră pe toţi 

cei de faţă, văzând demnitatea şi caracterul de neimaginat al 

acestui tânăr. 

 Implorarea pentru abjurare s-a încheiat. Judecătorul cel cu 

roba impunătoare se ridică de la masă şi rosti pronunţarea 

judecăţii: 

-Constat că cei doi eretici, pastorul Amedeo de Fiore, 

împreună cu ucenicul său, Gregorio Villa, refuză şansa abjurării 

oferită cu generozitate de municipalitate. Prin urmare, sentinţa 

este cea cunoscută în acest caz: moartea pe rug! Grefier, înre-

gistrează sentinţa în registru, apoi pune martorii să semneze. 

 Grefierul îşi termină treaba, apoi veniră şi martorii. După 

ce terminară, lui Amedeo i se păru că tânărul care semnase 

ultimul ca martor îi era cunoscut. De unde îl ştia? Nu-şi mai 

aducea aminte, iar acum nici nu mai avea importanţă... 

 Cum judecata era terminată, zumzetul mulţimii din piaţă se 

înteţi. Acum urmă partea cea mai spectaculoasă a execuţiei. Se 

urcară pe podium nişte inşi fioroşi, cu mănunchiuri de paie în 

mână, cu smoală şi cremene de aprins focul. Alţi doi zdrahoni îi 

înşfăcară pe condamnaţi şi-i urcară pe rug. Luară apoi nişte 

frânghii puternice şi-i legară, cât mai strâns, apoi cei cu paie şi 

smoală se pregătiră să le dea foc.  

-Spuneţi-vă o ultimă dorinţă, îi invită oficialul din partea 

oraşului. 

-Avem doar una singură: Evanghelia să ajungă până la 

capătul Pământului, s-o cunoască orice păcătos!  

 Astea erau ultimele dorinţe ale condamnaţilor. Se stârni 

zarvă mare în popor, când unii strigau bucuroşi, alţii plângeau. 

Călăii, însă, îşi făceau treaba conştiincios. Aprinseră focul sub 

rug, şi, dintr-odată, flăcările începură să urce şi să cuprindă 

picioarele celor doi. Încet de tot, încă se mai auzeau murmure 

de rugăciune de pe buzele martirilor. Cu privirile ridicate spre 

cer, ar mai fi vrut să cânte, însă nu mai aveau glas. Flăcările îi 
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mistuiră neîntârziat. Prin sacrificiul vieţii lor, aduseseră mărtu-

rie bună pentru apărarea credinţei în Isus Hristos! 

 După execuţie, privitorii se risipiră pe la casele lor. Mulţi 

fuseseră impresionaţi de dârzenia cu care se jertfiseră cei doi. 

Poate, cândva, mulţi dintre cei veniţi acum, după ce vor avea 

ocazia de a fi convertiţi, vor avea şi ei de urmat exemplul celor 

doi care muriseră pentru Domnul, cât timp persecuţia va 

continua! 

 Zilnic avură loc alte şi alte execuţii, iar în fiecare 

săptămână era cel puţin o ardere pe rug. 

* 

 În hainele de pastor ale tânărului Gregorio, cele cu care a 

fost prins în momentul arestării, se găsise o scrisoare către 

iubita sa soţie, Marianne, pe care un umil slujbaş cu suflet bun 

din închisoarea din Torino o înapoiase familiei, după ce acesta 

sfârşise pe rug: 

 „Marianne, îngerul sufletului meu! Poate, când vei citi 

aceste rânduri, eu voi fi dat deja mărturie pentru credinţa 

noastră cea dreaptă, pentru înălţarea numelui Scumpului nos-

tru Mântuitor Isus Hristos! Văd că vrăjmaşul ne urmăreşte pas 

cu pas  şi în curând vor pune mâinile pe noi şi ne vor arunca în 

închisoare. Eu şi tatăl tău cunoaştem acest drum, ştim prea 

bine ce se poate întâmpla, la ce să ne aşteptăm! Dar nu teama 

de persecutorii noştri ne înfioară, cât grija  de a putea rezista 

chinurilor, de a urma neabătut calea de sfinţenie arătată de 

Domnul, ca să fim vrednici luptători pentru cauza Lui!  

 Mie, ca şi tatălui tău care te-a iubit foarte mult, ne pare 

cumplit de rău pentru tine şi mama ta, pentru toţi credincioşii 

care ar putea rămâne fără îndrumare în cazul că noi vom fi 

prinşi şi duşi la execuţie. Nu ne temem de închisoare, nici de 

tortură, nici de rug! Cu bucurie în suflet le vom suporta pe 

toate, dacă în acest fel numele Domnului Isus Hristos va izbăvi 

de pieire multe suflete preţioase, care încă nu au cunoscut Ade-

vărul! 

 Prin urmare, roagă-te pentru noi, să căpătăm biruinţă în 

lupta cu cel rău, să fim vrednici să purtăm cununa vieţii 

veşnice, să trăim o eternitate împreună cu Mântuitorul nostru, 



Viorel Darie   —————————————————— 

 

123   ————————————————————— 

Cel care ne-a iubit atât de mult, care şi-a dat cu bucurie viaţa 

pentru noi! Nu plânge, încurajeaz-o şi pe mama, aveţi speranţa 

că toate chinurile se vor sfârşi în curând şi ne vom revedea cu 

bucurie la Marea de Cristal!”  

 
  

 

Capitolul 27 - Cântul deznădejdii 
 

 Aflând această cumplită veste, Marianne simţi cum tot 

pământul începea să se clatine în jurul ei, ca o corabie pe 

furtună. Nu mai ştia pe unde păşeşte, ori cu cine se întâlneşte în 

drum. O ceaţă albă învelea totul. Nu avea tărie nici să privească 

lumea, nici să gândească ceva anume. Fără să-şi dea seama, 

picioarele o purtau singure pe cărări rătăcitoare, într-o direcţie 

vag ştiută. Mintea ei nu realiza nimic din tot ce era în jurul ei şi 

prin lume. Se trezi în faţa porţii micuţului templu din Cavour, 

unde tatăl ei fusese pastor. Păşi dincolo de portiţă. Văzu ca prin 

ceaţă straturile de flori din preajma templului, care acum păreau 

întunecate. Căzu fără vlagă pe o băncuţă din curte, însă nu avu 

tihnă nici acolo. Văzu uşa mare de la intrare, o încercă odată, de 

două ori, apoi renunţă, căci uşa era bine încuiată. Atunci îşi 

aminti de o altă uşiţă din spatele templului, care dădea într-o 

încăpere cu băncuţe unde se rugau copiii. Spre uşoara ei 

mângâiere, uşa era deschisă. Intră în încăpere. Era linişte 

desăvârşită şi nimic din zbuciumul zilelor trecute nu se auzea în 

săliţă sau în templul încuiat. 

 Sfâşiată de dureri fără de margini, se prăbuşi în genunchi 

cu braţele pe un scaun de lemn. Un plâns amarnic izvora din 

sufletul ei. Îşi simţea inima sfârşită şi nimic nu părea că o mai 

poate alina. Plânse aşa mult timp. Nimeni nu intra în acea 

cămăruţă în cursul săptămânii. Când plânsul dureros o epuiză 

de ultimele energii fizice, ochii începură să rătăcească obosiţi 

prin încăpere. Nu mai ştia nimic, în întreaga ei fiinţă era doar 

deznădejde şi o mare, foarte mare durere. Adormi cu capul pe 

scaun, în genunchi. 
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 Se trezi după ceva timp. Privirea ei întâlni un tablou, în 

care Mântuitorul era zugrăvit ducând un miel în braţele sale prin 

pustie. Ceva îi spuse că trebuie să se prindă cu putere de acest 

păstor milos. Durerea ei cea mare trebuia împărtăşită cuiva, să 

nu fie singură în această deznădejde teribilă. Da, îşi aduse 

aminte de predicile pastorului, care zicea că în orice împrejurare 

credinciosul trebuie să se prindă cu putere de Isus Hristos, 

Mântuitorul Nostru. Oare o va ajuta şi pe ea? Cum o va putea 

izbăvi din marele necaz? Începu o rugă firavă, tremurândă, care 

se întări apoi din ce în ce mai mult: 

 „Doamne Isuse şi Tatăl Nostru de Sus, cu îngerii Tăi cei 

mulţi care Te-ascultă!… Veniţi şi aruncaţi o privire izbăvitoare 

asupra fiinţei mele neajutorate şi vrednice de milă!... De ce, 

Doamne, m-ai lăsat să beau acest pahar de amărăciune? De ce 

trebuia să cadă tot cerul pe mine, prăbuşindu-mi toate 

speranţele, rostul vieţii pe lumea asta!? 

 Şi câtă nădejde mi-am pus în lucrarea Ta, să vestesc Evan-

ghelia celor neajutoraţi, celor disperaţi şi dispreţuiţi, care suferă 

mereu şi care caută zi şi noapte mângâiere doar în Harul Tău 

ceresc! Doamne, cât mă bucuram de izbânda lucrării Tale şi ce 

bine au mers toate până la aceste zile nefericite! 

 Doamne, aveam eu pe lumea asta un sprijin atât de frumos, 

în afara sprijinului Tău nemărginit şi necondiţionat, în persoana 

părintelui meu, pastorul Amedeo, şi a bietului Gregorio, soţul 

meu cel drag, şi amândoi ţineau atât de mult la mine… Dar ei 

şi-au sacrificat dragostea lor pentru mine, în folosul lucrării 

Tale. Cu câtă conştiinciozitate s-au dus să îndeplinească porun-

ca Ta „Mergeţi şi faceţi ucenici în toată lumea!”. Au crezut tot 

timpul în succesul lucrării de evanghelizare în lumea aceasta, în 

pofida atâtor piedici de zădărnicire din partea celui rău. Nu şi-

au cruţat nici truda picioarelor lor şi nici măcar viaţa. Mereu au 

fost devotaţi lucrării, până când cel rău a întins ghearele sale, 

prin răutatea oamenilor din ţinutul vrăjmaşului acestei lumi şi i-

au prins, şi i-au dus la închisoare. Ei nu au retractat nicio fărâmă 

din Adevărul biblic, preferând să suporte o moarte năprasnică, 

în schimbul unui trai de trădare. Doamne, fă ca lucrarea lui Gre-

gorio şi-a tatălui meu, Amedeo, să nu se piardă în negură şi 
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uitare. Fă ca jertfa lor să aducă rod însutit! Fă ca toţi cei însetaţi 

de dreptate şi de Cuvântul Tău să guste din Adevărul Tău, deve-

nind copiii Tăi! 

 Doamne, mângâie sufletul meu zdrobit de moartea mult 

iubitului meu soţ, Gregorio. Tu ştii că el, în afară de Tine şi de 

soţia lui, n-a avut nimic mai scump pe lume. Cu ce voi putea 

umple golul pe care l-a lăsat în inima mea, prin moartea sa? 

Ajută ca dragostea de Tine şi de lucrarea Ta să umple acest gol 

imens din inima mea sfâşiată, să pot să continui îndrumarea 

semenilor noştri către Lumină, către Iubirea Ta nemărginită! 

 Gregorio, scumpul meu soţ, când te voi revedea? Îţi vei 

aduce aminte de mine când ne vom întâlni pe Lumea cea Nouă, 

acolo unde va fi atâta strălucire şi fericire? Oare voi avea şi eu 

loc acolo, după cât de amarnică este viaţa pe lume, după ce am 

rămas singură? 

 Doamne, Tu eşti mare! Ajută-ne pe mine şi pe toţi 

credincioşii valdenzi atât de prigoniţi de Satana, să învingem 

disperarea din această lume! Să aprindem flacăra credinţei, să 

ne prindem strâns de mâinile Tale, să ne scoţi din valea umbrei 

morţii! Ajută Doamne să rămân neclintită în credinţa pe care 

mi-ai sădit-o  în sufletul meu încă din fragedă copilărie!…” 

 
 

 

Capitolul 28 - Reîntoarcerea lui Giuseppe 
 

 Giuseppe şi unchiul său, Vulpiano, se gândiră să-şi îngă-

duie o vacanţă, să se întoarcă în Piemont şi să vadă ce mai e pe 

la ei pe-acasă. De cum începu toamna, urcară sprinţari înălţi-

mile Alpilor, până văzură văile şi câmpiile Piemontului, patria 

lor atât de dragă, la picioarele munţilor semeţi. Deja era frig pe 

culmile munţilor şi chiar ninsese. În vale însă, se vedea totul 

încă verde. La poalele Alpilor, datorită gerului de toamnă, toţi 

copacii de foioase păreau că se aprinseseră în flăcări. Ce prive-

lişte, ce visuri! Viva Italia! Cu greu se îndurară să părăsească 

spectacolul patriei lor, dar trebuia s-o facă deoarece soarele 

trecuse binişor de amiază, iar până să coboare muntele, mai era 
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mult de mers. Nu se întorceau cu mâna goală, ci aveau raniţe 

încărcate cu cărţi sfinte, multe cărţi, voind să aducă bucurii 

fraţilor din ţinuturile natale. Mai merseră astfel vreo trei zile, 

ferindu-se de pichetele de soldaţi de la graniţă şi de patrule care 

treceau des pe drumurile şi cărările dinspre Elveţia spre 

Piemont. După încă două zile, bucuroşi, în sfârşit, ajunseră în 

satul care le era atât de drag, Villar Pellice. 

 Îşi ziseră că nu e bine să apară cu rucsacuri cu cărţi drept 

în mijlocul satului, aşa că se gândiră să coboare muntele în aşa 

fel încât să treacă mai întâi pe la căsuţa de pe deal a tatălui lui 

Pietro, bătrânul Damiano. Mai aveau puţin şi ajungeau să vadă 

casa bătrânului. Iată, când soarele se îndrepta spre asfinţit, 

această căsuţă apăru de după nişte fagi şi doi molizi printre ei. 

Ceva nu le plăcu deloc de la primele priviri în jurul gospodăriei: 

iarba din jur era necosită, deşi acum era toamnă, chiar spre 

iarnă. Un fior le trecu prin minte: ce e cu Damiano? Se 

apropiară neliniştiţi de casă, încercând să desluşească o mişcare, 

un semn de viaţă, însă totul era încremenit. Nici un semn în 

casă, nici o uşă scârţâind nu se auzi, cum se deschidea, de 

obicei, când bătrânul simţea că vine cineva la el, grăbindu-se să 

deschidă uşa de la intrare şi ieşind pe cerdac. De data asta, totul 

era în tăcere sinistră! Giuseppe scoase un  strigăt de deznădejde: 

-Bunicule! Bunicul meu! 

 Se repeziră la uşă s-o deschidă, să vadă ce e înăuntru. Vul-

piano îl urma îndeaproape pe mai tânărul nepot. Intrară în odaia 

în care trăia Damiano, bunicul lui Giuseppe. Văzură cofiţa de 

lemn cu lapte acru încă pe masă, alături de o turtă aşezată pe un 

prosop. Turta era mucegăită, laptele din cofiţă înflorise şi el de 

mucegai. 

-Bunicule, unde eşti, bunicule! Unde ai plecat, strigă cu 

disperare Giuseppe. Era el acum bărbat în toată firea, dar nu se 

putea abţine să nu plângă.  

-Hai să mergem la Pietro, tatăl tău, să întrebăm ce s-a 

întâmplat cu bunicul! zise Vulpiano. 

 Plecând de-acolo, nici nu încuiară casa bătrânului, căci nu 

aveau de ce, şi plecară neliniştiţi, aproape în fugă, la vale, spre 

poiana de la marginea pădurii, lângă râu, acolo unde se afla casa 
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părintească a lui Giuseppe. Când ajunseră la casa unde locuia 

Pietro, înfiorarea îi cuprinse şi mai mult. Căpiţele de fân de 

lângă livadă nici nu fuseseră clădite în stog şi putreziseră pe 

prepeleci. Staulul de lângă casa lor avea poarta larg deschisă iar 

înăuntru era pustiu, nici urmă de vreo vită sau capră. Totul 

fusese golit... De zor intrară şi în casă, care nici nu era încuiată. 

Înăuntrul odăilor totul era răvăşit, iar lucrurile de valoare 

lipseau. Se vedeau urmele evidente ale unui jaf, ori ale unei 

răzbunări sălbatice.  

 Cei doi erau disperaţi, răsuflau greu şi se înăduşeau. Ce se 

întâmplă cu bunicul? Ce se întâmplă cu părinţii şi familia? 

Ieşiră pe uliţă, să vadă ce era prin sat. Văzură că şi alte câteva 

case ajunseseră în aceeaşi stare jalnică cu cea a lui Pietro. 

Reveniră în casă şi ascunseră cărţile aduse, într-un cotlon bine 

ştiut de ei. Acolo nu mai erau niciun fel de cărţi. Ori fuseseră 

distribuite, ori confiscate de persecutori. Apoi ieşiră pe uliţă, cu 

teamă, încercând să întrebe ce prăpăd se abătuse prin Villar. 

Găsiră un creştin valdenz bătrân, la câteva case mai încolo, care 

le povesti, din ce ştia el, cele întâmplate:  

-Au venit nişte soldaţi cu trăsura şi au năvălit în casele 

oamenilor, făcând percheziţii. Unde găseau cărţi din acelea 

interzise, stăpânii casei - iar la unele cazuri chiar şi soţiile cu 

copii în braţe - erau luaţi cu toţii pe sus, legaţi cu frânghii, 

aruncaţi în trăsuri şi duşi la închisoare, la Torino. Aşa    i-au 

luat pe Pietro Montanari, pe diaconul bisericii şi pe mulţi alţii. 

Apoi au venit ca nişte hiene cei care-i denunţaseră, profitorii, şi 

au încărcat pe căruţele lor tot ce găseau prin case, lucruri şi 

animale, şi le-au cărat, lacomi, pe la casele lor... 

-Dar cu mama mea, Enrica, şi cu fratele meu Simeone, şi 

cu bunicul meu Damiano, ce s-a întâmplat? imploră Giuseppe 

cu disperare în glas. 

-Să vezi, zise vecinul, pe Pietro l-au luat la închisoare. 

Auzeam că şi pe bunicul tău l-au luat, însă mama ta se pare că a 

izbutit să fugă din casă, pe când Simeone, nu ştiu ce s-a 

întâmplat cu el... Zicea, parcă, o femeie din sat, că mama ta s-a 

refugiat la fratele ei din Pinerolo. A avut noroc biata de ea, căci 

alte femei au fost duse la închisoare, vai de capul lor!...  
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 Vecinul care povestea începu să lăcrimeze. Mai stătură de 

vorbă cu el, până se lămuriră ce a fost în sat. Ca urmare a unor 

delaţiuni în privinţa valdenzilor, iezuiţii, ajutaţi de ostaşii 

ducelui, declanşaseră un val de prigoană asupra conducătorilor 

presupuşilor eretici, cum ziceau ei, le jefuiseră casele, îi 

întemniţaseră, şi-i aruncaseră în închisori. Nu la toate casele se 

întâmplase asta, ci doar acolo unde spionii ştiau că se ocupaseră 

de evanghelizare. O Biblie găsită în casa omului era un motiv 

îndeajuns ca nefericitul valdenz să fie considerat eretic, să fie 

proscris, scos în afara legii, iar bunurile sale să fie confiscate şi 

împărţite delatorilor profitori. 

 Nu era timp de jelit şi Giuseppe împreună cu unchiul său 

se puseră pe treabă. Trebuia să afle ce se întâmplase cu Pietro şi 

cu bunicul Damiano. Plecară la Torino, iar acolo începură să 

întrebe în stânga şi în dreapta, prefăcându-se că sunt de la 

primărie şi punând cap la cap tot ce aflaseră. Deci Pietro era în 

închisoare, la fel şi bunicul. Dar aflară vestea tristă că bunicul 

murise, deoarece nu suportase trădarea de abjurare văzută la un 

pastor bătrân, care a vrut să scape astfel de mizeria crâncenă din 

închisoare. Aflară şi de moartea pastorului Amedeo şi a 

ucenicului său, Gregorio. Acum, ştiind cam pe unde era 

întemniţat Pietro, se gândiră să meargă degrabă în satul de unde 

era Enrica, mama lui Giuseppe, să caute ajutoare pentru 

izbăvirea lui Pietro din închisoare. După o zi de călătorie, 

ajunseră acolo, la Pinerolo. Îi găsiră aici pe toţi, pe Enrica şi pe 

tatăl ei, bătrânul Salvatore. Şi mai văzură un bărbat înalt, 

brunet, bine dezvoltat, musculos, cu mustăţi lungi, pe care nu-l 

recunoscură.   

 Enrica se uita la noii sosiţi, nevenindu-i să creadă. 

-Tu, copilul meu Giuseppe, şi tu, fratele meu Vulpiano! 

Domnul v-a adus la noi, cât am aşteptat să vă revăd! 

-Ce bine că v-am regăsit, după atâta zbucium, zise Giu-

seppe. 

-Văd că tu, Giuseppe, te-ai făcut bărbat în toată firea... Ai 

plecat copil de-acasă, iar acum, mai să nu te mai cunosc, 

exclamă Enrica, strângându-şi în braţe băiatul. 
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 După un timp, noii sosiţi se tot uitau, cu coada ochiului, la 

bărbatul acela care stătea deoparte în curte şi-i privea fără să se 

apropie de ei. Deodată chipurile lor se umplură de bucurie: 

-Ăsta-i Agostino, strigă Giuseppe, cum de nu l-am 

recunoscut? 

-Giuseppe, frăţiorul meu! Unchiule Vulpiano! se lamentă 

Agostino, plângând ca un copil, când îşi dădu seama cine sunt 

cei intraţi în curtea casei lor. 

-Ce-i cu voi? De unde veniţi? Nu v-am văzut de 

doisprezece ani! 

-Mare este Domnul! Ne-a dat această bucurie, să ne 

revedem după atâţia ani! completă Vulpiano. 

 Şi în timp ce fraţii discutau şi se bucurau, împreună cu 

unchiul Vulpiano şi bunicul Salvatore, Enrica le pregătea un 

prânz ca pentru oameni osteniţi, veniţi de pe un drum lung. Dar 

n-au putut gusta nimic, până n-au rostit rugăciunile Celui de Sus 

pentru izbăvirea din necaz a lui Pietro şi a celor închişi şi 

torturaţi în închisorile Diavolului. 

 Din discuţii, Giuseppe şi Vulpiano aflară amănunte cu 

privire la vestea cea tristă despre moartea bunicului Damiano, 

precum şi amănunte despre năucitoarea veste că Pietro se află în 

închisoare şi că Simeone este pornit pe drumurile de munte 

către Lausanne, în Elveţia, să anunţe că tatăl lui, Pietro 

Montanari, zace în închisoare. Stabiliră un plan de acţiune. 

Unchiul lui Agostino, Diego, fratele Enricăi, avea ceva bani, 

destul cât să-i folosească pentru răscumpărarea lui Pietro. Nu 

degeaba muncea unchiul, dar acum era plecat cu negoţ prin 

satele din Piemont, iar Agostino lucra toată ziua acasă, la ate-

lier: făcea lucruri minunate în ultimul timp, fluiere, flaute, chiar 

şi viori, şi fiind foarte priceput, ieşeau minunate podoabe din 

mâinile sale. 

 Discutară ce discutară, cum şi ce să facă pentru salvarea 

lui Pietro. Trebuia să trimită pe cineva să meargă prin sate, să 

dea de urma unchiului Diego, plecat cu căruţa lui cu negoţul, şi 

să-i ceară acestuia banii pentru salvarea lui Pietro. Erau con-

vinşi că pentru o sumă importantă de ducaţi, cei de la închisoare 

ar putea face astfel încât să-i  redea libertatea lui Pietro. 
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 După ce făcură rost de aur, găsiră omul potrivit din 

preajma mai-marilor închisorii, îl momiră cu o sumă frumuşică 

şi, în acest fel, Pietro se văzu eliberat, dar i se spuse lămurit s-o 

întindă degrabă din ţinut, că a doua oară nu va mai fi iertat şi va 

merge direct la ştreang! Pietro ieşi  răsuflând uşurat din 

întunecata închisoare şi ajunse de-a dreptul aici, la cumnatul 

său, Diego Padovano, unde-l aştepta familia, având bucuria de 

a-i revedea pe Enrica, soţia lui, şi pe cei doi fii ai săi, Giuseppe 

şi Agostino, pe care nu-i văzuse de mulţi ani şi care, între timp, 

se făcuseră bărbaţi de toată isprava! 

* 

 De bună seamă, Gianinna împreună cu soţul ei, Martin, şi 

cu familia acestuia, aflaseră câte ceva din toate aceste veşti 

cumplite, greu de imaginat, petrecute în Piemont. Gianinna era 

îngrozită, sfâşiată de nelinişte şi durere pentru soarta familiei ei 

din Villar, dar încă nu aflase că bunicul ei sfârşise tragic în 

închisoarea din Torino. Acum era înspăimântată de soarta 

familiei: mama, tata, fraţii, unchii. Oare ce se întâmplase cu ei? 

Nicio veste lămuritoare despre soarta familiei nu ajungea la ea, 

şi asta o durea cel mai mult. Îi venea să tocmească o diligenţă, 

să plece în Piemont, să vadă ce se petrece acolo. Ce greu e să fii 

departe de ai tăi în momente de grea cumpănă! 

 Şi când era disperarea în culmea ei, o veste neaşteptată o 

lumină, cât de cât. Pe înserate, când încă nu-şi culcase cei doi 

copii şi pe când încă le mai spunea poveşti, auzi paşi în cerdacul 

de la intrare în casă. Soţul ei, Martin, ieşi să vadă ce este şi zări 

doi inşi la uşă. Pe unul îl recunoscu imediat – era Dieter, 

diaconul bisericii calvine din care făceau parte el şi Gianinna. 

Nu-l cunoştea, însă, pe celălalt… 

-Buna seara, familia Martin? Sunt diaconul Dieter. Am 

venit la voi cu Simeone, fratele Gianinnei! 

-Oooo, ce surpriză, exclamă Martin. Pe tine te ştiu, 

diacone, dar nu-l mai recunoşteam pe Simeone. Ce s-a 

schimbat! Să nu-mi dau seama cine e, ce transformă anii, omul! 

-Ce bine îmi pare că v-am găsit aici, în ţară străină, zise 

Simeone, rotind privirile s-o vadă pe sora lui, pe care n-o 

văzuse de ani buni. 
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 Gianinna, auzind vocea lui Simeone în prag, se repezi şi-l 

îmbrăţişă cu drag. 

-Simeone, frăţiorul meu, ce bucurie ne-ai făcut că ai venit 

la noi! Să nu te cunosc, scumpule meu frăţior! Te-ai schimbat 

mult de tot de când am plecat de-acasă. Muream de nelinişte şi 

de spaimă auzind de prigoana din Piemont. Spune-mi repede, ce 

se întâmplă  acolo? îl sufocă Gianinna cu întrebări multe pe 

fratele ei, doar cu doi ani mai mare ca ea. 

-Hai în casă, să stăm de vorbă ca oamenii, le zise Martin, 

soţul Gianinnei. Este timp destul de povestit. 

-Atunci, eu plec, zise diaconul. Vi l-am adus acasă, iar 

acum mă grăbesc să ajung acasă la mine. Noapte bună!... 

-Mergi cu Domnul, îi ură Martin. Mulţumesc că l-ai adus 

pe călător la noi. 

 Nu ştiau cum să se ocupe mai bine de Simeone. Îl poftiră 

să-şi schimbe hainele, să se îmbăieze şi să cineze. Însă Gianinna 

nici nu aşteptă să sfârşească de cinat, că-l şi copleşi cu o 

sumedenie de întrebări.  

-Cum e, Simeone? Ce e pe-acasă? Au scăpat ai noştri de 

urgia diavolului? 

-Nici eu nu ştiu prea bine ce s-a întâmplat. În seara când l-

au prins pe tata şi l-au dus la temniţă, mama a reuşit să fugă 

nevăzută în spatele casei, să mă caute pe mine în podul cu fân, 

unde dormeam, zicându-mi: “Fugi băiatule! Fugi din sat! Fugi 

la Gianinna în Elveţia şi spune-i să vină cu ajutoare, că l-au 

prins pe Pietro şi l-au luat la închisoare! Se poate să nu mai 

scape, deoarece a recidivat ca eretic în lucrarea sa. Poate 

Domnul va trimite ajutoare din Ţara Cantoanelor”. Aşa că, după 

ce soldaţii au devastat totul prin casă, jefuind ce se putea jefui şi 

spărgând geamuri, uşi, sobe, după ce au ieşit din casă şi s-au 

depărtat pe uliţa la vale, eu, cu multă teamă, am intrat în tindă, 

am luat la repezeală câteva lucruri care mai rămăseseră în casă 

şi am plecat, în noapte, peste munte. Mama mi-a spus că pleacă 

şi ea la tatăl ei, în Pinerolo. De-atunci nu mai ştiu nimic despre 

ea şi ceilalţi ai noştri. 

-Bietul de tata! Ce-o să fie cu el, vai de noi... 
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-Linişteşte-te, Gianinna, rosti Martin, soţul ei. Domnul va 

avea grijă de el. 

 Copiii mici ai Gianinnei veniseră la ea, plângând 

înfricoşaţi. 

-Mămică, ce este? Ce s-a întâmplat? zise băiatul mai 

măricel. 

-Veste tristă, Marco! L-au luat la închisoare pe bunicul tău,  

gemu Gianinna. 

-Care bunicul? Eu ştiu cum arătă? scânci copilul. 

-N-ai de unde să-l ştii, că nu l-ai văzut niciodată. Dar dacă 

scapă din închisoare, va trece pe la noi, să-ţi aducă jucării. 

-Când vine bunicul din închisoare? scânci şi fetiţa de trei 

ani, mai mică. 

-Vine el, vine, îşi potoli Martin copiii. 
 

 După ce copiii se liniştiră şi se culcară, Simeone, Gianinna 

şi soţul ei, împreună cu socrii,  discutară multă vreme privitor la 

situaţia tragică din Italia. Gândeau şi tot plănuiau ce să facă 

pentru a-i ajuta pe Pietro Montanari şi pe alţi nefericiţi ca el din 

închisorile torineze. Simeone plecase de-acasă chiar în noaptea 

când soldaţii îl arestaseră pe Pietro, de aceea el nu ştia nimic 

despre întemniţarea bunicului său, Damiano, cu atât mai mult 

nu ştia despre moartea lui în închisoare. 

-Eu zic să mergem mâine, de cum se face ziuă, la capii 

bisericii calvine din Lausanne, să cerem sfat, poate aşa i-am 

putea ajuta pe credincioşii din Văile Piemontului, zise Martin. 

-Ah, ce bine ar fi, începu să mai prindă nădejde Gianinna. 

-Atunci hai să dormim, şi mâine vom vedea ce putem face, 

zise el. 

 A doua zi, Martin îşi lăsă copiii în seama părinţilor şi, 

împreună cu Gianinna şi Simeone, plecă la Lausanne să-l caute 

pe prezbiterul comunităţii. Nu-l găsiră acasă, dar aflară că era 

plecat la catedrala calvină din oraş. Acolo, aranja nişte cărţi 

proaspăt primite de la tipografia din Geneva. Simeone rămase 

cu ochii în sus, spre bolţile imense ale bisericii. Nicicând nu 

văzuse o catedrală aşa de somptuoasă, înaltă, cu tablouri 

impresionante. Câtă deosebire era între acest templu impunător 
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şi amărâtul templu valdenz din satul Villar… Se minuna văzând 

atâta splendoare şi măreţie, acele şiruri lungi de bănci luxoase, 

aşezate pe patru rânduri, începând de la uşa de la intrare şi până 

la amvon. Se opri doar când apăru dintr-o cameră lăturalnică un 

om cam plinuţ la trup, care era prezbiterul de serviciu al 

catedralei. Văzându-i pe cei noi sosiţi, el le dădu bineţe: 

 -Salutul Domnului Isus, fraţii mei! Cu ce treburi aţi venit 

la biserică? 

 -Pacea Domnului, frate Maximilian! În timp ce noi ne 

rugăm în linişte şi citim cărţi sfinte, valdenzii din Piemont 

suferă cea mai îngrozitoare prigoană, începu Martin. Ştii, frate 

prezbiter, ce se întâmplă acolo? 

 -Ştiu dragii mei! Am aflat, cu tristeţe. Au venit mesageri 

din Piemont şi au relatat multe întâmplări triste... 

 -Iar noi nu putem face nimic? Stăm şi aşteptăm? reluă 

Martin. Uite, chiar aseară a venit Simeone, cumnatul meu din 

Piemont, şi ne-a relatat ce s-a întâmplat în satul lui, povestindu-

ne cum tatăl său a fost luat de jandarmi din căminul lui şi dus la 

închisoare. Simeone a venit să ne dea de ştire şi ne roagă să 

intervenim, poate  reuşim să scăpăm viaţa tatălui său! 

 -Ştiu că dacă l-au întemniţat pe tata nu va scăpa, zise şi 

Gianinna, căci el a recidivat ca eretic în faţa oamenilor ducelui. 

Vă implor, vorbiţi cu pastorul, găsiţi o cale să-l salvăm! Nici cu 

mama nu ştiu ce mai este, nici cu rudele şi prietenii mei din 

Villar Pellice. 

 -Da, văd că situaţia este disperată, zise prezbiterul. Hai să-i 

căutam pe pastorii noştri, să vedem ce se poate face. 

 Martin şi cu Gianinna nu se lăsară, şi insistară să-l 

găsească pe pastorul calvin din Lausanne.     Îl găsiră, întrebând 

în stânga şi-n dreapta, fiind plecat la o bisericuţă mică dintr-un 

sat de lângă Lausanne. Pastorul Wilhelm ascultă cu mâhnire şi 

cu capul plecat de compasiune cele relatate de Gianinna şi 

Simeone... 

-Cu ce putem să vă ajutăm noi? întrebă el. Doar să facem 

apel la prinţul cantonului nostru, să convocam un sobor al 

bisericii, sau consiliul oraşului, să vedem ce se poate face. 
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Aşteptaţi trei zile, să fie convocat consiliul, unde vin şi pastorii 

calvini. 

-Domnul să vă răsplătească pentru bunăvoinţa dumnea-

voastră şi pentru grija faţă de soarta credincioşilor din Piemont, 

zise Gianinna. Să ştiţi, situaţia este de mare urgenţă, deoarece 

cel rău este turbat şi vrea să nimicească poporul credincios 

Domnului! 

-Aşa e, ştim şi noi! Acum trebuie să aşteptaţi decizia 

consiliul, însă, până una alta, încercaţi să vorbiţi cu primarul din 

Lausanne.  

Urmând acest sfat, reuşiră să intre în audienţă la primarul 

oraşului, calvin şi el, ca multă lume din localitate, şi-i povestiră 

tot păsul lor.  

 După cum era obiceiul locului, primarul convocă sobor 

mare la palatul judelui, să discute problema represaliilor din Pi-

emont. La acest sobor erau admişi Martin, Gianinna şi Simeo-

ne, ca martori. Discuţiile erau lungi şi nu se ştia prea bine ce era 

de făcut. Unii erau de părere că trebuia mers la ducele Piemon-

tului cu gândul să implore graţierea celor închişi, pe când alţii 

ziceau că banii îşi fac efectul cel mai repede şi cel mai sigur. 
 

 

 

Capitolul 29 - Reapare Luciano 
 

 Ca de obicei în sabat, dimineaţa, începură fraţii să sosească 

unul câte unul la biserica valdenză din Villar Pellice. Cei dintâi 

veniţi remarcară un ins stând retras la capătul curţii din faţa 

bisericii, aşezat pe o laviţă veche. Cei care soseau după aceea, 

ba îl vedeau, ba nu. Până când o femeie se uită mai lung la el, 

părându-i-se că-l recunoaşte: 

- Dar ăsta nu-i Luciano? Luciano di Mercario, trădătorul? îşi 

zise femeia ca pentru sine. 

Intră neliniştită în biserică, neştiind ce să creadă şi nu se 

putu opri din tremur multă vreme. S-a aflat prin Villar că 

Luciano fusese cel care desconspirase activitatea bisericii 

valdenze către iezuiţi, deoarece l-au văzut mulţi ca martor în 
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timpul proceselor de condamnare la moarte a nevinovaţilor 

oameni din satele valdenze. Cum de mai avea curajul acest 

trădător să vină la biserica din sat, după cele întâmplate? Stătu 

ce stătu ea aşa, neştiind ce să facă, apoi, ca să-şi descarce 

sufletul cuiva, se confesă unei surori în vârstă, ca şi ea : 

- Tu ai văzut? Omul acela de pe laviţa din curte nu e cumva 

Luciano, trădătorul? 

- Taci, tu, cum să fie Luciano? Ar avea el curaj măcar să 

apară pe cărarea satului nostru? Ia să ies eu în curte, să mă uit 

mai bine... 

 Ieşi pe uşă, prefăcându-se că are treabă pe la căldarea cu 

apă de pe o măsuţă şi privind cu coada ochiului la străinul nou 

sosit. Se cutremură: da, era Luciano!  

Femeia intră repejor în biserică. 

-Da, ai avut dreptate, e Luciano! Ce ne facem? Dacă păţim 

iarăşi o nenorocire? zise femeia sufocându-se de îngrijorare. 

-Mi-e frică şi mie! Să vezi ce furioasă o să fie adunarea 

când îl va vedea pe delatorul care a adus atâta nenorocire biseri-

cii noastre… Să vină odată locţiitorul pastorului, să încercam 

să-l alungăm! 

Tocmai atunci apăru la poartă un valdenz din sat, bărbat 

puternic şi hotărât, care ţinea loc de pastor, după ce Amedeo De 

Fiore fusese întemniţat. Salută vreo două persoane din calea lui, 

apoi intră în biserică. Cele două femei se grăbiră să-i comunice 

vestea cumplită. 

- Frate, ştii că în curte la noi a reapărut Luciano, cel care ne-

a trădat şi ne-a adus atâtea nenorociri? Numai un pic ieşi 

dumneata în curte, să-l vezi. 

- Ce tot vorbiţi? Cum să aibă el curaj să vină la biserică la 

noi, după câte ne-a făcut? 

Făcu doi paşi spre uşă, scoase un pic capul în afară şi se uită 

lung înspre laviţa unde şedea străinul. Da, era Luciano. De 

necrezut! Intră înapoi în biserică, chemă într-un colţ vreo doi 

diaconi ai bisericii şi ţinură un mic sfat. 

- Ei, ce-i de făcut? întrebă locţiitorul pastorului. 

- Să-l alungăm de aici! Nimeni n-ar vrea să-l mai vadă, 

nemernicul! zise unul dintre diaconi. 
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- Ne-ajunge câte ni s-au tras din cauza lui, zise celălalt. 

- Măcar să-l întrebăm de ce a îndrăznit să calce pe la noi, fu 

de părere locţiitorul pastorului.  

Trimiseră o soră să-l cheme înăuntru. Luciano, de cum 

intră, se  prosternă în genunchi: 

- Fraţilor, sunt un mare păcătos... Iertaţi-mă! 

- Cum să te iertăm? Tu ştii ce mari nenorociri ne-ai adus 

prin trădarea ta? rosti grav noul prezbiter, ales în locul celui 

întemniţat. 

- Da, ştiu şi regret... Iertaţi-mă! răspunse nefericitul Lucia-

no, cu glas sfârşit. 

Diaconii, noul prezbiter şi locţiitorul pastorului se uitară 

serioşi unul la altul.  

În cele din urmă, noul prezbiter, fiind mai în vârstă, decise 

în numele celor de faţă : 

- Te vom ierta! Judecata să fie a Domnului, Cel din Cerurile 

Înalte! 

O speranţă se ivi pe faţa chinuită de spasme a păcătosului 

întors. Se aruncă încă odată la picioarele celor de faţă, rostind: 

-Fraţilor, vă mulţumesc, fraţilor, vă mulţumesc, că aveţi 

tăria să mă iertaţi! 

-Dacă Domnul te iartă, noi de ce să nu te iertăm!? încheie 

discuţia noul prezbiter. 

Apoi începu serviciul divin. Toată asistenţa, oricât se stră-

duia, nu putea omite prezenţa intrusului Luciano printre ei, însă 

toţi se încercară să-l ignore şi să ia aminte la cuvântarea pasto-

rului. După predică şi după cântarea de încheiere, cei prezenţi se 

pregătiră să plece pe la casele lor. Cu un ochi cercetător priveau 

şi la spăşitul Luciano, cel care în timpul predicii stătuse smirnă 

la locul lui din ultimul rând, impresionat de orice cuvânt auzit. 

Nu ştiau ce să facă cu el, până când, unul dintre diaconi, 

îndrăzni să se apropie de fiul rătăcitor şi-i adresă, cu mult curaj, 

aceste cuvinte: 

- Va fi bine... Vino cu mine la masa de prânz, şi Domnul să 

ne ierte de tot ce-am păcătuit! 
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Capitolul 30 - Giuseppe devine pastor  
 

 După acea dezlănţuire de groază a Diavolului asupra sluji-

torilor Domnului, când atâtea suflete nevinovate au fost marti-

rizate, se pare că furtuna s-a mai domolit. După ce iezuiţii şi 

soldaţii au percheziţionat tot ce ştiau, totul a fost scotocit şi 

vinovaţii pedepsiţi, reprezentanţii papali credeau că vor avea  

pace pentru multă vreme. Aşa că, agenţii celui rău s-au pus pe 

laude şi pe trai fără griji, fiind convinşi că nimic nu le va mai 

submina autoritatea şi că nimic nu le va mai tulbura liniştea. 

 Clericii papali vor constata însă, cu timpul, că s-au înşelat, 

deoarece lucrarea Domnului nu poate fi stăvilită cu vrerea 

omului. Ca urmare a persecuţiilor, mulţi credincioşi şi-au 

părăsit satele şi s-au refugiat în altele, ba chiar în alte ţări, 

contribuind şi acolo să se aprindă focul Adevărului, astfel încât 

şi pe-acolo să se predice Evanghelia. Dar nici cel rău nu doarme 

vreodată. Spionii iezuiţi adunau neîncetat, meticulos, date 

despre mişcarea valdenză, şi le scriau pe toate în registrele lor, 

pregătind următoarele represalii. Cu toate acestea, lucrarea de 

evanghelizare înainta pas cu pas, ca un foc mocnit, pe care 

nimeni nu-l putea stinge. 

 Vulpiano, unchiul lui Giuseppe, numai după două zile de 

stat la casa tatălui său de la Pinerolo, împreună cu Giuseppe şi 

Agostino, nepoţii săi, simţea că ceva nu este bine cu el, că 

lucrarea Domnului stă pe loc, că sunt atâtea suflete care aşteaptă 

să primească Cuvântul Domnului şi atât de multe vieţi omeneşti 

sunt dornice de cunoaştere, însetate după o credinţă dreaptă, 

nealterată de dogmele lumeşti. Aceste suflete nu trebuiau să mai 

aştepte, pentru multe dintre ele clipa cunoaşterii Adevărului 

fiind o ocazie unică în viaţă! 

 Aşa că, într-o dimineaţă de toamnă târzie, când soarele 

răsări lucitor deasupra coroanelor stejarilor din pădure, 

Vulpiano Padovano aştepta, deja îmbrăcat, ca toţi ai casei să se 

trezească, iar el să-şi anunţe plecarea în Lucrare. Ştia că 

Giuseppe nu va mai merge împreună cu el în colportaj, 
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deoarece tânărul avea alte planuri în minte. După ce toată 

familia se trezi, după ce făcură rugăciunea de dimineaţă şi după 

ce discutară cu toţi împreună masa de dimineaţă, Vulpiano se 

ridică la masă şi zise: 

-Pentru mine, a sosit clipa plecării. Vă las cu bine, dragii 

mei! Câmpul evanghelizării mă aşteaptă. La revedere Giuseppe, 

care m-ai ajutat cu credincioşie atâţia ani, Domnul să te 

binecuvânteze! La revedere Agostino, sora mea Enrica, şi tu, 

tatăl meu drag, Domnul să vă aibă în pază! 

 Tristă-i despărţirea... Îşi luă rămas bun de la toţi, îi 

îmbrăţişă, apoi plecă. Încotro? Nici el nu ştia prea bine, dar, în 

mare, ştia că trebuie să se întoarcă în Austria. La Viena se tipă-

reau cele mai frumoase Biblii şi cele mai interesante cărţi de 

credinţă. Porni la drum, sperând că va găsi un ucenic nou, care 

să-l ajute în lucrare, poate chiar unul din Villar Pellice, satul lui 

Pietro.   

 Rămaşi singuri, ceilalţi vorbeau cu admiraţie despre dâr-

zenia lui Vulpiano. Erau încrezători în înţelepciunea acestuia, 

prin care dejucase de atâtea ori uneltirile iezuiţilor de a-l prinde 

şi de a-l suprima din calea răspândirii cărţilor sfinte, cărţi atât de 

persecutate de clericii papali. Exemplul lui era molipsitor, căci 

şi Giuseppe ar fi vrut să plece în urma lui Vulpiano. Chiar şi 

bunicul Salvatore Padovano s-ar fi pregătit să plece în lucrare. 

Bineînţeles, nu a ar fi fost lăsat de copiii săi, căci lucrarea de 

colportaj necesita oameni căliţi şi puternici. Pietro începu să fie 

şi el nerăbdător, spunând că nici el nu va mai sta mult inactiv, 

că-l aşteaptă un seceriş bogat. Dar gândul acesta îi sperie pe 

ceilalţi, care ştiau că la o nouă întemniţare, Pietro nu va mai 

avea cum să scape. 

 Doar Agostino, fratele lui Giuseppe, se duse devreme în 

atelierul său, având o mulţime de comenzi de lucrat. El era cel 

care crea minunate instrumente muzicale, atât de necesare 

pentru bisericile creştine de pretutindeni. Enrica îşi avea şi ea 

un rost prin casă, unde bunicul trebuia îngrijit, iar casa trebuia 

ţinută în rânduială. Aştepta veşti de la fiica ei, Gianinna; de 

mult nu mai ştia cum trăieşte fata şi dacă toate în casa ei sunt 

bune.  
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 Nici nu trecu o săptămână de la plecarea lui Vulpiano, că 

cei ai casei îl văzură pe Pietro îmbrăcat, gata de drum. Adunase 

câteva lucruri în rucsac, printre care şi vreo câteva cărţi, îşi 

îmbrăţişă soţia, copiii, rudele, şi plecă fără să spună unde. Era 

mai bine aşa, să nu spună unde pleacă… În eventualitatea că în 

urmă veneau iezuiţii să întrebe, ar fi fost mai bine ca cei ai casei 

să nu ştie nimic. Giuseppe cam bănuia unde se duce tatăl său, 

ştiind cât de mult dorea el să-i revadă pe credincioşii din satul 

Montegrosso, unde mai fusese nu demult. Nici acum nu era 

vreun pastor în acel sat, unde rămăseseră credincioşii ca o turmă 

fără păstor. Giuseppe nu rosti cu voce tare  gândurile sale către 

cei  ai casei, dar aceştia cam bănuiau. 

 Rămaşi şi fără Pietro, Giuseppe încercă să-i fie de folos 

fratelui său la confecţionarea de instrumente muzicale, dar văzu 

că n-are niciun spor. Îi trebuia multă răbdare în această meserie, 

infinită migală, pe care el nu le avea. De aceea, Giuseppe, după 

nici o lună de ucenicie la Agostino, îl părăsi pe fratele său şi se 

îmbrăcă de plecare în lucrare. Nici el nu ştia unde pleacă, în 

acel moment. Îşi luă cu el ca amintire de la fratele său un flaut 

mic, argintat, care, ştia el, îi va ţine de urât în lungile lui 

călătorii. Ştia că misiunea lui va fi să suplinească pastorii 

dispăruţi din zonă, ca urmare a persecuţiei. Era firesc, întâi şi-

ntâi, să facă o vizită tuturor credincioşilor din satele de munte, 

rămaşi fără conducători.  

 În drum spre satele valdenze din valea Angrognei, Giu-

seppe ar fi vrut să ajungă în casa pastorului Amedeo, cel întem-

niţat şi ars pe rug, împreună cu ucenicul său, Gregorio. Dar, 

când ajunse la casa fostului pastor de la Cavour, uşa era 

încuiată. Cercetă pe la vecinii din jur, întrebând unde sunt cei 

din familia pastorului. Află că soţia acestuia împreună cu 

Marianne părăsiseră casa şi se refugiaseră la rudele lor din 

oraşul Rivoli. Atunci Giuseppe porni mai departe şi începu să 

viziteze acele sate valdenze unde credincioşii avuseseră de 

suferit de pe urma dezlănţuirii persecuţiei. Stătea de vorbă cu 

oamenii, ascultând povestirea tuturor necazurilor. Era uimit de 

câtă credinţă au dat dovadă unii dintre valdenzi, şi cât de 

bucuroşi sunt cei scăpaţi de persecuţie, care vedeau că cineva îi 
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mai vizitează şi-i îndeamnă să fie tari în Hristos şi să nu se 

dezică de credinţa lor, orice ar fi. 

 După ce bătu în lung şi-n lat toate satele de la munte, 

călătorind însă în taină, ca să nu fie văzut de spionii inchiziţiei, 

Giuseppe îşi întări convingerea că acest popor de credincioşi 

avea nevoie de un conducător. Ştia că Vulpiano îi sugerase să 

devină el pastor al acestor locuri. Atâţia ani de evanghelizare îl 

formaseră, călindu-l pentru munca asta. Trebuia doar ca cineva 

să-i ofere această autoritate. Şi ocazia se ivi, atunci când la 

templul cel trist din Villar Pellice poposi pastorul itinerant, cel 

cu căruţa cu fundul dublu în care ducea cărţile sfinte, 

Benvenuto Pellegrini pe nume, care, văzându-l pe Giuseppe, se 

minună mult. Tânărul îi descrise starea câmpului pastoral din 

zonă, la care, gânditor, Pellegrini îi răspunse: 

-Tinere, Domnul te propune pe tine azi pastor al acestor 

locuri! 

 Giuseppe tresări de o bucurie nouă. Deci nu trebuia să 

aştepte un conciliu, un sobor al reprezentanţilor bisericilor 

valdenze ca el să fie numit într-un câmp pastoral? Autoritatea 

unuia ca cea a lui Pellegrini, ţinând cont şi de situaţie, era 

suficientă? După serviciul divin şi după ce enoriaşii plecară pe 

la casele lor, la amvonul acelui mic templu din Villar Pellice, 

unde erau ei atunci, cei doi îngenuncheară, iar pastorul 

Benvenuto puse mâinile pe capul lui Giuseppe şi rosti 

rugăciunea de consacrare. După rugăciune, îi spuse:  

-Domnul să te îndrume şi să-ţi arate calea cea bună! 

 După ce se despărţiră cei doi, tânărul pastor, Giuseppe, nu 

stătu degeaba, ci preluă foarte în serios rolul de pastor, chiar din 

aceeaşi zi. Începu să colinde toate satele, pe la toţi credincioşii 

care  mai rămăseseră în casele lor. Căuta să discute cu cât mai 

mulţi dintre ei în timpul săptămânii, aducând alinare în sufletele 

lor deznădăjduite. Oficia ocaziile de botez, de cununie, sau 

servicii funerare. Ştia că trebuie să se ferească de servicii de 

mare fast, ca să nu fie văzut de spionii iezuiţi, sau chiar de-ar fi 

fost văzut, să nu prezinte o ţintă aşa de mare, încât să pună 

imediat oamenii ducelui pe urmele sale. În acele vremuri, predi-

cile se ţineau mai mult pe la casele oamenilor, sau pe sub coroa-



Viorel Darie   —————————————————— 

 

141   ————————————————————— 

nele umbroase ale castanilor şi fagilor, decât în temple somp-

tuoase. Templele, arse şi-n mare parte distruse, nu mai ofereau 

prilejuri de servicii somptuoase. Iezuiţii credeau că devastarea 

şi paragina templelor va dezorienta şi va demoraliza mişcarea 

valdenză.   

 După câţiva ani de astfel de activitate asiduă, în mare parte 

ascunsă fastului şi privirilor omeneşti dornice de senzaţional şi 

solemnitate, Giuseppe simţea, spre marea bucurie a sufletului 

său, că lucrarea ia un nou avânt, că foarte multă lume a început 

să fie dornică de Cuvântul Domnului şi de Scriptura care, prin 

harul Domnului şi prin truda colportorilor, ajungea la fiecare 

creştin doritor de o viaţă sfântă.  

 De bună seamă, această creştere a influenţei valdenze în 

satele de munte dar şi în multe din satele de la câmpie, chiar 

până la Florenţa şi Genoa, deşi lipsită de fast, deveni vizibilă 

pentru ochii foarte atenţi ai prelaţilor catolici, care vedeau cum 

mulţi dintre enoriaşii lor nu mai vin pe la bisericile catolice. 

Giordano, delatorul din Villar Pellice, începu iar să aibă ce 

raporta la iezuiţii din Cavour care-i dădeau îndrumări. Aceştia 

făceau rapoarte peste rapoarte pe adresa ducelui Vittorio 

Amedeo al II-a, cu privire la noua creştere a ereziei în ţară. Du-

cele avea, însă, probleme mari cu politica de rang înalt, voind să 

iasă din influenţa politică a Axei, din care făcea parte Franţa, şi 

să se alăture mişcării de rezistenţă anti-papală condusă de 

statele protestante, în frunte cu Ţările de Jos, mai cu seamă. 

 În aceste condiţii de înşelătoare pace în văile Piemontului, 

încet – încet, micile temple valdenze începeau să fie renovate, 

credincioşii îndrăzneau să se adune cu mai puţină teamă la 

serviciile divine, iar predicatorii ridicau vocile cu mai multă 

hotărâre împotriva idolatriei şi a apostaziei. În aparenţă, cel rău 

părea resemnat, văzând că nimic nu-i poate opri pe valdenzi de 

la lucrarea lor. Atunci, stăpânitorii ţinutului, îndemnaţi şi de 

conciliile papale, începură să gândească mijloace mai subtile de 

subminare a răspândirii aşa-zisei erezii valdenze. Dacă nu 

reuşiseră cu prigoană, prin tortură, strangulări şi atrocităţi, 

atunci să încerce cu puterea banului. Pe această cale, au reuşit, 

trist de mult! 
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 În satul Villar Pellice, Giuseppe avu ocazia să oficieze o 

cununie neobişnuită. După cum povesteam în capitolele 

anterioare, Donatella, verişoara ceva mai în vârstă decât 

Gianinna, se măritase cu un băiat bogat din sat, fiu de negustor, 

care, pentru a se putea căsători cu ea,  se convertise la credinţa 

valdenză, în pofida împotrivirii părinţilor. Între timp, Donatella 

născuse mai mulţi copii, dar avusese loc o mare tragedie în 

familia ei, căci soţul, în timp ce călătorea cu căruţa cu 

brânzeturi pe drumuri lungi spre oraş, fusese atacat de o ceată 

de bandiţi, când se trăseseră focuri de armă asupra lui, şi în 

urma cărora, soţul Donatellei murise. Rămăsese, sărmana 

mamă, să îngrijească patru copii mici. Desigur, era ajutată de 

părinţii soţului decedat, precum şi de fraţii comunităţii 

valdenze. Totuşi, la o casă cu mulţi copii, este nevoie de un tată. 

Prin urmare, unii fraţi din comunitate tot vorbeau şi se tot 

gândeau că Luciano ar fi un soţ foarte bun pentru văduva 

Donatella, lucru care, în urma mai multor discuţii, fu acceptat 

de amândoi, adică de Donatella şi Luciano, iar Giuseppe fu 

chemat să oficieze legământul de căsătorie a celor doi. Astfel că 

Domnul a fost bun şi cu sărmanul Luciano, care, deşi păcătuise 

mult, ceruse iertare de la Domnul şi de la fraţii din biserică şi, în 

marea-i bunătate, Domnul îi dărui o familie ca să aibă o viaţă 

fericită de credinţă! 
 

 

 

Capitolul 31 - Pribegii din Delfinat  
 

 Ca urmare a revocării Edictului de la Nantes la 18 

octombrie 1685 de către regele Ludovic al XIV-lea, o mare 

mulţime de protestanţi valdenzi şi hughenoţi din Franţa şi din 

provincia Delfinat fuseseră nevoiţi să-şi părăsească ţara, casele, 

ogoarele, familiile, şi să-şi salveze viaţa în alte ţări. Începură să 

curgă, cu miile, care încărcate cu lucruri, haine, vase, ceva 

hrană, care puteau fi văzute trecând mereu pe drumuri lungi, 

şerpuite şi dificile, peste munţi, străduindu-se să ajungă în alte 
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ţări, unde sperau să primească îndurare. În căruţe se puteau 

vedea femei, copii, bătrâni, figuri triste, cu ochi mari, îndureraţi, 

plini de oboseală şi disperare, trecând încet pe uliţele satelor 

străine.  

 Aşa că, de la o vreme, satele valdenze din Piemont se 

umplură de refugiaţi sosiţi în stare jalnică, sfârşiţi, nefericiţi şi 

implorând ceva hrană şi adăpost. Pastorii valdenzi din Ducat 

avură mult de lucru în acele zile, căutând să fie cât mai de folos 

bieţilor oameni plecaţi din ţara lor şi din casele lor. Templele 

valdenze răsunau de rugăciuni fierbinţi pentru ajutorarea fraţilor 

veniţi de peste graniţă. Se făceau apeluri către frăţietate, pentru 

dărnicie, ca toţi să fie săritori la nevoile celor fugiţi să-şi scape 

viaţa. Într-adevăr, fugarii primiră ajutor: li se amenajară tabere 

de popas, li se aduse hrană şi toate cele de trebuinţă. Unii dintre 

ei aveau ceva mijloace de a se întreţine singuri,    luându-şi cu 

ei micile agoniseli băneşti. Cei mai mulţi, însă, nu mai aveau 

nimic, decât numai sufletul din ei şi credinţa că Domnul nu-i va 

lăsa fără ajutor. Rugăciunile nu conteneau pentru soarta celor 

năpăstuiţi. 

 Chiar şi Giuseppe, în ultimul timp, era preocupat cel mai 

mult de soarta refugiaţilor, vizitându-i, îmbărbătându-i, şi 

căutând locuri de popas pentru ei. Templele se umplură de 

familii cu copii, bătrâni, femei, care mulţumeau Domnului că 

şi-au salvat viaţa. Alte tabere erau pe la marginea pădurilor, în 

peşteri, ori în casele părăsite. Unii refugiaţi erau primiţi chiar în 

casele sau podurile cu fân ale valdenzilor, iar mulţi dintre ei îşi 

găsiră loc cu bani, pe la hanuri şi popasuri. 

 Giuseppe veghea la toate treburile oamenilor nevoiaşi, 

devenind pastor şi al celor pe care    îi primiseră în găzduire. 

Glasurile credincioşilor se înălţau întruna câtre Domnul, 

nădăjduind îndurare şi implorând Cerul să le dea speranţă să se 

întoarcă în curând la casele lor, dacă le vor mai găsi întregi. 

Pastorul se împrieteni cu multe familii dintre cele ale fugarilor.  

 Într-o zi, după o ploaie măruntă şi rece de toamnă, pe când 

trecea Giuseppe prin satul său natal împreună cu prezbiterul 

templului din Villar Pellice, văzură o gloată mare oprită pe 

malul apei, la marginea satului. Era clar, sosise un nou convoi 
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de refugiaţi. Giuseppe avea întotdeauna milă pentru aceşti 

amărâţi, aşa că, de cum îi văzu, se apropie de ei, întrebându-i: 

-Oameni buni, cine sunteţi? De unde veniţi? 

-Frate drag, din ţara asta! Noi suntem refugiaţi de prin 

Delfinat. Azi am ajuns în acest sat, după ce am suferit mult pe 

drumurile grele de munte, până am trecut Alpii francezi, 

răspunse un om din convoi ce părea mai volubil. 

-Sunteţi hughenoţi, valdenzi? întrebă Giuseppe. 

-Valdenzi! Sunt pastorul lor, Giuliano, răspunse omul care 

părea a fi îndrumătorul convoiului. 

-Aţi fugit de dragonadele regelui, aşa-i? 

-Da, stimate frate. 

-Giuseppe mă numesc, Giuseppe Montanari, pastorul val-

denzilor din zona asta. Iar dumnealui este prezbiterul nostru din 

Villar Pellice. 

-Pastor de valdenzi? Domnul v-a scos în calea noastră! 

Suntem prigoniţi, epuizaţi, şi căutam scăpare în satele voastre… 

-Domnul să fie cu voi, să vă liniştească! Noi, credincioşii 

valdenzi din acest loc, să vedem cum vă putem ajuta, răspunse 

Giuseppe îngrijorat deja, gândindu-se la soluţii. 

 După o scurtă investigare a posibilităţilor, Giuseppe avu o 

idee: 

-Am să vă găzduiesc chiar în locuinţa veche a părinţilor 

mei, acum devastată de oamenii ducelui, care nu mai e locuită 

de nimeni! zise Giuseppe, bucuros de a fi găsit această posibi-

litate. 

 Pastorul pribegilor era încă înnegurat la chip. 

-Da, văd bunăvoinţa ta, şi Domnul să te binecuvânteze! 

Dar, cum o să încăpem noi o sută cinzeci de inşi într-o încă-

pere? 

-Vedem noi, răspunse Giuseppe. Să încercăm. 

 Giuseppe şi cu pastorul străin îi îndrumară pe refugiaţi 

până la casa sa părintească. Aici deschiseră larg porţile gospo-

dăriei, invitară căruţaşii să aducă toate căruţele în curte sau în 

livada din spatele casei, iar caii să fie deshămaţi şi legaţi de gar-

duri. Copii fuseseră poftiţi să intre în casa părăsită, nelocuită, cu 

pereţii dărăpănaţi şi geamuri sparte. Nu avea importanţă, doar 
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să aibă ei un acoperiş deasupra capului lor şi a celor bolnavi. 

Ceilalţi îşi găsiră loc prin fânar, prin staul, pe sub copaci. Ori-

cum, erau mulţumiţi că aveau unde dormi în linişte şi unde 

pregăti hrana. Lemne erau destule, chiar în pădurea de lângă 

casă, iar apă era din belşug, la un pârâu din apropiere. Pentru 

cai şi catâri, mai rămăsese ceva nutreţ la gospodăria lui Pietro, 

căci profitorii care jefuiseră casa, uitaseră de nutreţ. Aşa că 

pribegii puteau să poposească câteva zile, în linişte, în această 

gospodărie. Chiar şi prezbiterul mai luă câţiva copii şi doi 

bătrâni la el acasă, găsindu-le loc să-i găzduiască. Iar până la 

iarnă, refugiaţii puteau să mai construiască alte adăposturi în 

jurul casei celei vechi a lui Pietro, ca să poată supravieţui în 

iarna grea care, cu siguranţă, va veni. 

 Giuseppe, prezbiterul şi cu vreo doi bărbaţi mai voinici din 

tabăra refugiaţilor înhămară doi cai la o căruţă şi plecară în târg, 

să cumpere hrană pentru cei din colonie. Credincioşii din sat  

primiră cu multă compasiune pe pribegii de departe şi începură 

să se ocupe de nevoile lor: le aduceau haine, hrană, chiar bani, 

încât cei veniţi în satul lor să poată locui liniştiţi, şi o făceau cu 

mare dragoste frăţească!   

 Giuseppe pleca uneori prin alte sate, să vadă cum o mai 

duceau fugarii sosiţi mai demult, iar când avea timp, trecea şi 

prin satul său natal, să vadă cum se descurcau cei refugiaţi din 

Delfinat. Acum găsise însufleţire multă în larga curte părin-

tească dar şi pe uliţă, în faţa casei. Era încântător să vezi că oa-

menii se liniştiseră şi că erau mulţumiţi. Îl văzu în curte pe 

pastorul lor, bucuros, zâmbitor chiar. 

-Frate Giuliano, care sunt copilaşii voştri? îl întrebă Giu-

seppe pe pastorul din Delfinat, admirând cele vreo opt suflete 

de copii din curte. 

-Patru dintre ei sunt ai mei! Iată, Francesca, cea mai mare, 

apoi Domenico, cel care sare coarda acum. Şi ceilalţi doi mai 

mici, care stau cuminţi lângă gard şi se uită cum se joacă 

ceilalţi. 

-Da, sunt ai noştri, interveni soţia pastorului. Se numesc 

Luca şi Matei. 

-Ce nume frumoase, biblice! remarcă Giuseppe. 
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-Da, aşa este, continuă soţia pastorului. Toţi copilaşii de-

aici sunt ca şi ai noştri, ţinând cont că unii dintre ei nu mai au 

părinţi... 

-Cum aşa? Unde sunt părinţii lor? se interesă Giuseppe. 

-Au murit în vâltoarea prigoanei dezlănţuite nu demult. Ei 

erau cei care s-au opus părăsirii caselor, dar au venit dragonii 

regelui şi i-au omorât fără milă. Copiii au scăpat ca prin minu-

ne, fiind la joacă în afara casei, preciză pastorul Giuliano. 

 Văzând lacrimile în ochii celor doi soţi, Giuseppe simţi 

cum sufletul i se umple de compasiune pentru soarta acestor 

bieţi oameni. Îşi luase legământ cu Domnul să ajute cu tot ce va 

putea aceste suflete nefericite, dar atât de dragi Domnului.  

-Fraţilor, fiţi liniştiţi şi încrezători în Domnul! El cunoaşte 

mai bine de ce are nevoie fiecare dintre noi şi ştie de ce s-au 

abătut toate aceste încercări peste poporul Său. 

 Cu aceste asigurări, pastorul Giuliano împreună cu soţia sa 

se simţiră mângâiaţi, iar o mare parte din greutatea din sufletul 

lor fusese luată, căci ştiau că Domnul nu-i va lăsa fără ajutor. 

* 

 Dacă în privinţa găzduirii refugiaţilor, problema se mai 

rezolvase cât de cât, pentru o perioadă scurtă, alte probleme 

neliniştitoare apăreau la orizont pentru credincioşii valdenzi. 

Era problema autorităţilor, a clericilor papali, care nu vedeau 

deloc bine că atâţia străini eretici s-au stabilit în număr mare pe 

teritoriul Ducatului şi că au fost găzduiţi frăţeşte de valdenzi. 

Giuseppe ştia că recent, în Ducat au fost persecuţii crunte, că 

mulţi valdenzi au fost închişi, pedepsiţi pentru evanghelizare şi 

pentru răspândirea Bibliilor. Acum, prezenţa acestor refugiaţi în 

număr aşa de mare, desigur, va face ca vigilenţa iezuiţilor şi a 

clericilor catolici să se înteţească, ceea ce, mai mult ca sigur, ar 

duce la noi represalii. Pastorii valdenzi din Piemont ştiau bine 

că găzduirea refugiaţilor în număr aşa de mare nu va fi tolerată 

de ducele şi nici de catolici. Şi acest lucru crea mari nelinişti, nu 

numai la nivelul pastorilor valdenzi, dar şi în rândul credin-

cioşilor de rând, valdenzi. Până una alta, ignorau posibilele 

consecinţe, iar cei nevoiaşi trebuiau ajutaţi.   
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 Chiar şi mai marii refugiaţilor valdenzi şi hughenoţi veniţi 

din Delfinat, care îşi găsiră refugiu şi găzduire în Ducat, ştiau că 

staţionarea lor în această ţară supravegheată de agenţii papali 

care îngrădeau orice libertate religioasă era cât se poate de pro-

vizorie şi că în curând vor trebui să reia drumul pribegiei. La o 

întâlnire dintre Giuseppe şi pastorul pribeag, aceste triste gân-

duri fuseseră exprimate pe faţă. 

-Pastore Giuliano, credeţi că staţi în siguranţă în ţinutul 

nostru? începu Giuseppe. 

-Siguranţă? Din partea Domnului, da, dar din partea celui 

rău, nicidecum! 

-Şi ce aveţi în proiect? Rămâneţi mult timp la noi? 

-Nu cred… De-abia aşteptăm să ieşim în primăvară, când 

vom fi nevoiţi să reluăm pribegia. Prea vă punem în pericol pe 

voi, dar şi pe noi, aici, pe acest pământ controlat de papalitate! 

Noi am văzut pe pielea noastră ce înseamnă dragonadele şi ştim 

că cel rău nu se va îndura de noi! 

-Şi cum vreţi să procedaţi? întrebă Giuseppe. 

-De cum se face primăvara, plecăm. Am vorbit cu alţi 

refugiaţi din Ducat, vrem să mergem în Germania. 

-Germania? De ce credeţi că acolo e bine? 

-Gândesc că acolo mâna papei nu are atâta tărie, iar fraţii 

protestanţi ne vor primi cu bucurie. 

-Domnul să vă îndrume! Mă rog zi şi noapte pentru voi. 

-Amin!  

 Într-adevăr, de cum se făcu primăvara, trezite din 

amorţeala de iarnă, cetele de refugiaţi hughenoţi şi valdenzi, 

odihnite şi întremate, îşi reparară căruţele, cumpărară provizii 

de hrană pentru oameni şi animale, şi-apoi, după multe scene de 

despărţire de fraţii care îi primiseră cu atâta grijă pe timpul 

iernii, mulţumiră tuturor şi plecară pe noi drumuri de pribegie. 

Încet, încet, coloanele lor o luară pe drumurile anevoioase ale 

Lombardiei, apoi peste Alpi, spre ţara libertăţii, Germania! 
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Capitolul 32 - Edictul ducelui. Planuri militare 
 

 O oarecare linişte sau mai degrabă un dezinteres al papa-

lităţii faţă de soarta credincioşilor, atât ai propriilor enoriaşi 

catolici cât şi ai ereticilor din ţinutul Piemont, a făcut ca 

lucrarea de evanghelizare în comunităţile valdenze să continue 

după 1655 cu o surprinzătoare lejeritate, timp de treizeci de ani, 

însă cu multă persecuţie şi multe martiraje chiar şi în acest timp. 

De prin anul 1685 însă, după revocarea Edictului de la Nantes, 

care acorda o oarecare libertate protestanţilor, au răsărit iarăşi 

nori negri de nelinişte pe cerul văilor Alpilor. Papa de la Roma, 

la curent cu noua proliferare a bisericilor valdenze, profitând de 

relaţii foarte bune cu Ludovic al  XIV-lea al Franţei, a decis că 

acum era momentul să cureţe ţara de eretici de orice fel. În 

Franţa a început exterminarea ultimilor hughenoţi care mai 

rămăseseră, iar în Ducat, care era tot sub influenţa Franţei, a 

început, de asemenea, prigoana asupra valdenzilor, o adevărată 

cruciadă. Mulţi valdenzi din ţinuturile stăpânite de francezi s-au 

refugiat în Italia, cum am spus deja. Dar şi în Italia s-a stârnit 

furtună asupra credincioşilor valdenzi, cu vădita intenţie de a-i 

stârpi odată pentru totdeauna.   

 Presat de regele Franţei, Ludovic al XIV-lea, ducele Vitto-

rio Amedeo al II-lea trebuia să facă ceva, să nu piardă ţinuturile 

pe care le stăpânea şi care ar fi trecut în posesia regelui mai 

puternic, cel al Franţei. Nu-i convenea deloc războiul asupra 

valdenzilor, ştiind din războaiele anterioare, purtate de tatăl său, 

cu câtă îndârjire se luptau aceştia. Şi mai ştia tot de-atunci cât 

de mult se cheltuise pentru război. Trebuia, totuşi, să facă ceva 

cu ereticii din ţinutul său. Cel puţin, acum era bine edificat 

asupra modului cum trebuiesc duse luptele împotriva îndărăt-

nicilor valdenzi. Trebuiau folosite arme de altă natură, înainte 

de a începe războiul propriu-zis: ameninţarea, expatrierea, ade-

menirea cu aur, viclenia şi înşelăciunea.  

 Pe data de 31 ianuarie 1686, ducele Vittorio Amedeo al II-

lea a dat un edict prin care cultul valdenz devenea interzis iar 
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templele trebuiau să fie închise şi demolate. Predicatorii erau 

obligaţi ca în termen de cincisprezece zile să părăsească ţara sau 

să treacă la catolicism, iar mamele trebuiau să-şi boteze copiii 

în Biserica Catolică.  

 Pe drumurile satelor de la poalele munţilor Alpi, au înce-

put să alerge călăreţi cu ordine scrise, care ajungeau la auto-

rităţile locale ale comunelor. Imediat, jandarmii şi primarii 

localităţilor chemau la primărie pe toţi credincioşii valdenzi, să 

li se citească ordinul. Oficialităţile deja se purtau cu multă 

răutate cu aceştia, fiind pregătiţi de acţiune. 

 În faţa ameninţărilor ducelui, neavând ce face, mulţi 

valdenzi s-au gândit să părăsească satele lor, să plece peste 

hotare. Totuşi, cei mai mulţi din localităţile Pra del Torno, 

Angrogna, Bobbio şi San Giovanni au decis să rămână. 

* 

 Pentru a pune în aplicare planurile sale, Ducele Vittorio 

Amedeo al II-ea convocă un consiliu cu generalii săi de 

nădejde: generalului Mondovi, generalul Catinat şi marchizul 

de Parella. Împreună cu aceştia începu să elaboreze un plan 

amplu de acţiune. 

 În mare, ei ştiau ce trebuie făcut. Doar că, ţinând cont de 

rezistenţa de altădată a valdenzilor la atacurile armate ale 

ducelui, trebuia adoptată o anumită strategie. Se ştia că o mare 

parte dintre valdenzi nu se vor supune edictului ducelui, deci 

represiunea armată asupra lor devenea inevitabilă. Ducele le 

ceru generalilor săi şi marchizului să găsească tactica cea mai 

bună de atac asupra eventualilor rebeli eretici. Nu se puteau 

umple iar de ruşine, nereuşind, mai ales că acum cunoşteau şi 

modul de luptă al valdenzilor. Trebuiau trimise trupe destule, 

trebuia să înconjoare zona de refugiu a lor, să scotocească 

stâncă cu stâncă, fără milă de niciun eretic nesupus. 

-Viteazule general Mondovi, nădejdea mea, ce fac miliţiile 

tale? Am mare încredere în tine, în priceperea ta, să-mi cureţi 

ţinutul de eretici, îi zise ducele. Nu-mi permit să-mi reproşeze 

regele Franţei ceva, că aş putea pierde ţinuturi bune din ducat… 

-Ai toată încrederea în noi! Nu sunt comandant de oşti de 

azi, de ieri, îl asigură generalul pe duce. 
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-Câţi oameni ai şi câţi ţi-ar mai trebui ca să duci la bun 

sfârşit această nefericită treabă? 

-Am o mie cinci sute de irlandezi în forturile noastre şi mai 

am opt sute ostaşi la graniţa cu Austria. Deci două mii trei sute, 

plus poliţiile locale, plus voluntarii. 

-Voluntarii? Nu faci treabă cu ei, îi cunosc! îl contrazise 

ducele. 

-Ştiu, stimate duce, dar sunt şi ei buni la ceva, căci se 

pricep la jefuit, la dat foc la case şi la schingiuit prizonierii. 

-Atunci, fă cum ştii mai bine. Deci câţi ostaşi ţi-ar mai 

trebui? 

-Poate încă pe-atâta, zise generalul. 

-Uite, o să mut în localitatea Pinerolo opt regimente din 

ducat, cu peste patru mii cinci sute de oameni, zise ducele, 

mărinimos. 

-Excelent, măria ta, răspunse generalul Mondovi liniştit, 

văzând câtă armata îi pune la dispoziţie ducele. 

-Ba îţi mai dau de la mine încă trei mii de soldaţi şi încă o 

mie de irlandezi şi patru sute de mercenari portughezi, dar să-mi 

faci bine treaba, dacă te angajezi! 

-Fii fără grijă, luminate duce, nu scapă niciunul! încheie 

generalul. 

-Nu te ajută la această treabă importantă şi generalul 

Catinat? întrebă ducele, uitându-se ţintă la acesta. 

-Cum să nu! Întotdeauna sunt la dispoziţia excelenţei 

domniei voastre, răspunse, bine dispus, generalul Catinat. Nu l-

am slujit cu abnegaţie şi altădată pe tatăl Dumneavoastră? 

-Da, aşa vom face, generalul Catinat te va sprijini acţiunile 

armatei mele şi ale miliţiilor. 

-Dar tu, marchize de Parella, cu ce mă poţi ajuta? întrebă 

ducele. 

-Cu tot ce am, mărite duce! Adică cu cei trei mii de ostaşi 

din garnizoanele mele, răspunse acesta. 

-Frumos! Deci să facem un plan, zise ducele. Ce zici, 

generale Catinat? 
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-Eu, cunoscându-i bine pe răzvrătiţii eretici, cred că 

trebuie să fim mai eficienţi în acţiunile noastre! Nu ca în trecut, 

când ne-au făcut mari pagube în oştire... 

-Şi ce propui? 

-Eu zic să pornim pe trei coloane, să-i încercuim, să-i 

scoatem dintre stâncile alea blestemate şi să-i zdrobim fără 

milă! N-au cum să ne scape, fu de părere generalul Catinat. 

-Tu ştii mai bine, interveni generalul Mondovi. Tu ai luptat 

mult contra lor, le ştii felul de-a lupta. 

-Sunteţi de acord cu planul generalului Catinat? întrebă 

ducele. 

-Da, suntem întru totul de acord, să trecem la fapte! 

* 

 Nu trebuia să treacă mult timp ca pastorii, deci şi 

credincioşii valdenzi, să afle ce li se pregăteşte din partea 

ducelui. Aflară curând şi ce forţe adună ducele pentru a trimite 

împotriva satelor valdenze. De asemenea, ştiură că în fruntea 

acestor oşti va fi nemilosul general Catinat, pe care-l ştiau deja 

de ce cruzimi era în stare. Un vânt de nelinişte urcă dinspre 

oraşele Piemontului spre cuiburile copiilor Domnului, ascunse 

în îndepărtatele văi ale Alpilor. 

 Veştile rele, spaima şi nehotărârea îi cuprinseră pe toţi cre-

dincioşii din satele valdenze. Ei ştiau ce va urma. Încercară să 

meargă la prezbiteri, la pastori, ca aceştia să le dea lămuriri cu 

privire la ce e de făcut. Oricum, era o urgie ce se va întâmpla, 

fie că vor hotărî să părăsească locuinţele lor, ca să se refugieze 

în alte ţări, aşa cum suna edictul ducelui, fie că vor rămâne pe 

loc, ca să-şi apere satele, casele şi familiile. Pentru aceasta 

aveau mare nevoie de hotărârea conciliului pastorilor valdenzi. 
 

 

 

Capitolul 33 – Plecarea în pribegie 
 

 Giuseppe avusese norocul să scape de persecuţia 

inchizitorilor clerici catolici şi a spionilor ducelui. Călătorea des 

dintr-un sat în altul şi puţină lume îl vedea, căci venea doar în 
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anumite locuri şi vorbea doar cu anumite persoane de încredere 

dintre credincioşi. Nu-i era frică pentru propria persoană sau de 

o posibilă întemniţare şi credea că Domnul are multă nevoie de 

el pentru lucrarea în rândul credincioşilor valdenzi, aflaţi la aşa 

mare suferinţă. Căuta adesea să-şi schimbe hainele şi înfăţi-

şarea, în speranţa că iezuiţii îi vor pierde urma. De bună seama, 

el aflase de dispoziţia ducelui ca valdenzii şi mai ales pastorii să 

părăsească satele în care locuiau şi să se refugieze în ţări străine. 

Întâlnea, la tot pasul, valdenzi înspăimântaţi, nehotărâţi, neşti-

ind ce să facă. Cum adică, să lase ei casele lor, puţinul avut, şi 

să plece, fără nimic, în ţări străine? Era un sentiment de teamă 

de necunoscut vizibil pe feţele tuturor oamenilor constrânşi 

acum să plece în refugiu, ei care nu părăsiseră nici măcar odată  

văile în care s-au născut. 

 Pe de altă parte, din grelele încercări din anii trecuţi ale 

valdenzilor în lupta contra armatelor ducelui, se ştia că aceştia 

nu vor avea milă de ei, iar nenorocirea se va abate sigur, cât de 

curând. Giuseppe era hotărât să-i sfătuiască pe toţi enoriaşii săi 

să plece, ca să-şi cruţe vieţile. E drept, martirii aveau rolul lor în 

apărarea credinţei, dar încă mai era multă nevoie de creştini vii, 

care să ducă mai departe marea lucrare de evanghelizare. 

 Se ţinură sfaturi, cum e mai bine, să părăsească ţara de 

teama edictului, sau nu. Giuseppe alese să se ocupe de cei care 

se hotărâseră să plece din satele natale, care nu erau puţini, şi 

care începuseră în grabă să-şi adune bunurile cele mai de preţ în 

desagi şi în căruţe, ca să plece pe drumul pribegiei.  

 Un nou convoi de refugiaţi, din rândul cărora făcea parte şi 

Giuseppe, se pregătea pentru părăsirea satelor valdenze, pentru 

a-şi scăpa viaţa în ţări străine. Cuprinşi de multă tristeţe şi 

disperare, cu lacrimi în ochi, bieţii oameni ieşiră pe drum şi se 

alăturară convoiului. Văzând suferinţele celor care se 

despărţeau şi plecau spre munţi acum, în plină iarnă, Giuseppe 

simţea multă amărăciune în suflet. Nu pentru el era îngrijorat, 

cât pentru sutele de amărâţi care îşi luaseră doar câteva lucruri, 

alături de ceea ce le era mai drag, copilaşii şi rudele, iar acum 

mărşăluiau în mari chinuri pe potecile neprielnice ale Alpilor. 

Plecă şi el alături de valdenzii care se refugiau. Era mereu în 
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mijlocul lor, îndurând împreună cu ei toate grozăviile călătoriei. 

Căzură zăpezi proaspete, apoi vântul se înteţi, lovind crunt, fără 

milă, feţele refugiaţilor. Picioarele cu încălţările ude de lapoviţă 

începură să îngheţe, mai ales după ce se apropiară de crestele 

munţilor. Copiii sufereau cel mai mult şi plângeau, dar nici 

mamele lor şi nici bunicii lor nu o duceau mai bine. Foarte 

puţină alinare a suferinţelor puteau primi din partea celor dragi. 

Giuseppe trecea de la un grup la altul, se ruga împreună cu ei, îi 

îmbărbăta. Domnul nu-i va uita în această mare încercare! 

 Convoiul de peste o sută de credincioşi valdenzi, însoţiţi 

de soţiile şi copiii lor, şerpuia anevoie pe potecile de munte, 

părăsind meleagurile dragi. Era jale multă în aceste familii. 

Frigul, foamea şi sfârşeala începură să facă ravagii în rândul 

refugiaţilor. Cei plecaţi mai târziu începură să-i ajungă din urmă 

pe cei  plecaţi câteva zile înainte, dar care se împotmoliseră pe 

cărări anevoioase, pietroase şi năpădite de ninsoare, de la 

poalele stâncilor abrupte. Deşi era deja în aprilie, iarna încă era 

în toi, fiind multe zile în care viforul, zăpada şi gerurile se 

năpusteau năprasnic asupra bieţilor călători. Copiii erau sfârşiţi 

de înfometare, de frig şi răceli. Toată urgia celui rău se abătuse 

asupra poporului plecat în pribegie, dar ceea ce căutau ei să 

salveze erau sufletele lor. Ştiau că vor ajunge fără nimic în ţara 

străină, dar cu speranţa că acolo va avea Domnul grijă de ei! 

 Pastorul Giuseppe cunoştea pe mulţi dintre cei care erau 

acum în convoiul de refugiaţi. Îl recunoscu şi pe pastorul 

Leone, din satul vecin, cel cu unsprezece copii. Recunoscu şi 

unele grupuri de fraţi valdenzi din Delfinat, de care auzise mai 

demult şi cu care intrase acum în vorbă, aflând că şi ei se refu-

giau să-şi salveze vieţile de furia dragonadelor. Spre marea neli-

nişte a lui Giuseppe, cei mai mulţi dintre credincioşii enoriaşi ai 

săi lipseau. Pesemne, ori plecaseră în pribegie deja, ori rămă-

seseră în casele lor să-şi aştepte soarta. Bărbaţii cei mai vânjoşi 

din văi hotărâseră să se înroleze în detaşamente de valdenzi, să-

şi apere satele când vor fi atacaţi de oştirile ducelui. Aceşti fraţi 

mai războinici erau decişi mai bine să moară, decât să cedeze 

presiunii persecutorilor. Dacă vor sfârşi ca martiri, cu atât mai 

bine, ei nu se vor supune poruncilor celui rău! Din păcate, mai 
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lipseau foarte mulţi enoriaşi, cei care abjuraseră, adică cei care, 

constrânşi de ameninţările edictului, deciseseră să-şi cruţe 

vieţile tăgăduind credinţa lor cea dreaptă. Mare păcat! 

 Tabăra celor care încercau să treacă Alpii creştea. Părea 

că, fiind mai mulţi, suferinţele se puteau alina mai uşor. Dar îşi 

dădură seama că şi proporţiile dezastrului deveniseră mai 

vizibile şi mai ample, odată ce mulţimea de refugiaţi creştea. 

Pur şi simplu, în toată acea tabără nimeni nu mai avea putere să 

continue marşul disperării, şi ceea ce era mai rău, se sfârşiră şi 

rezervele de hrană, în timp ce viscolul se porni iar, cumplit şi 

necruţător. 

 Unii dintre cei ce făceau parte din convoi cădeau de 

istovire, de degerături şi de furia viscolului. Mulţi dintre ei 

mureau îngheţaţi, fiind îngropaţi de cei apropiaţi, în peşteri şi 

zăpezi. Şi nu erau puţini cei care îşi pierdură viaţa! Giuseppe 

avea de lucru şi cu rugăciuni de îngropare ale acestor martiri 

întru credinţă. 

 În acelaşi timp, Giuseppe trebuia să fie mereu alături de 

cei care încă trăiau, dar care cădeau, neputând să mai meargă 

înainte. Îi ajuta să se ridice şi să-şi continue drumul spre 

salvare, încuraja copiii suferinzi de foame şi de îngheţ. La un 

moment dat, nu se mai putea, căci nimeni nu mai avea niciun 

pic de vlagă să continue drumul. Atunci cineva din tabără avu 

ideea să caute o peşteră în preajmă. Ştia el o peşteră la poalele 

unor stânci prăpăstioase, care se afla chiar lângă drumul pe care 

mergeau. Cu ultimele sforţări şi încurajări, ajunseră până acolo 

şi intrară cu toţii în peştera întunecată. Căutară adăpost pentru 

caii şi catârii lor rebegiţi de frig şi de foame, într-un loc mai 

ferit de vânt. Dezgropară ceva iarbă de sub zăpezi, să dea hrană 

la animale. Adunară mănunchiuri de crengi uscate din pădure, 

să facă foc mare la intrarea în peşteră. Atmosfera se mai 

dezmorţi. După mai multe rugăciuni rostite, mulţimea epuizată 

se linişti pe moment şi fiecare începu să-şi caute un loc mai 

cald, să se odihnească peste noapte. Toţi sufereau de foame şi 

cei mai mulţi aveau degerături îngrozitoare de la ger şi viscolul 

năprasnic! 
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Capitolul 34 - Ajutoare nesperate 
  

 Şi cum stăteau ei aşa, noaptea, în peşteră, deodată străjile 

convoiului, care vegheau de-a lungul trecătorilor peste Alpi, 

desluşiră nişte lumini coborând pe cărările din înălţimea 

muntelui. După un timp se văzu mai limpede venind o ceată de 

oameni, cu câţiva catâri încărcaţi cu desăgi. Străinii erau bărbaţi 

îmbrăcaţi în haine groase, de iarnă, şi părea că veneau chiar 

înspre ei. Refugiaţii valdenzi se cam aşteptau la ceva ajutoare 

din partea fraţilor din Elveţia, căci fuseseră înştiinţaţi de acest 

lucru mai din timp. Nedumerirea era că ceea ce se vedea pe 

spinările celor vreo şase catâri păreau ajutoare foarte firave. 

Totuşi, îmbucurător era faptul că cineva se îndurase de ei. Acest 

mic sprijin li se păru un ajutor divin. Când să-l salute pe cel 

care părea conducătorul grupului ce le ieşi în cale, Giuseppe se 

uită mai atent la el. Acesta avea o barbă deasă, încâlcită, blondă. 

Uitându-se şi mai insistent, mai de aproape la el, exclamă: 

-Tu eşti Simeone, fiul lui Pietro din satul Villar? 

 Cel interpelat se uită ţintă la Giuseppe şi strigă de bucurie: 

-Giuseppe! Fratele meu! Cum a dat Domnul să ne întâlnim 

pe aceste drumuri de munte, în asemenea împrejurări!? 

-Domnul e de partea noastră! Dar unde vă duceţi cu 

catârii? întrebă Giuseppe. 

-Venim de la Lausanne, din Elveţia, în ajutorul refugiaţi-

lor. Aducem hrană, haine şi pături pentru cei în situaţii dispe-

rate. 

-Oh, Doamne, ce bun eşti! Cei mai mulţi din convoiul 

nostru de refugiaţi sunt în situaţii fără speranţă, explică Giu-

seppe, strângând la piept cu putere pe fratele său. Mi-e milă 

infinită de copii şi de femei, la fel şi de bătrâni… 

-Să nu pierdem timpul stând de vorbă! Hai să le împărţim 

degrabă pături şi haine groase, de lână, celor aflaţi în suferinţă, 

zise Simeone, îngrijorat de soarta refugiaţilor din peşteră. 

 Bieţii oameni suferinzi primiră ca pe o salvare cerească a-

ceste ajutoare. Copiii se înveliră în pături şi haine groase, înce-
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pând să-şi vină în fire. La fel şi bătrânii, sau cei mai slabi. De-a-

bia acum începură să simtă durerile de la degerăturile cumplite. 

 După ce împărţiră firavele ajutoare de haine şi hrana, cei 

doi fraţi, Giuseppe şi Simeone, ar fi vrut să stea de vorbă, să-şi 

povestească noutăţile. 

 Dar nu era timp de vorbe, căci erau foarte multe suferinţe 

de alinat în mijlocul mulţimii care se refugia. Se ştia că dinspre 

Elveţia vor veni şi alte ajutoare. Fraţii de acolo primiseră cu 

mare tristeţe veştile tulburătoare din Piemont, aşa că începuseră 

să caute mijloace de a veni în ajutorul semenilor lor şi să adune 

ajutoare, făcând apel ca fiecare să aducă ce poate: haine de lână,  

pături şi ceva hrană. 

 Cât ţinu noaptea, Simeone şi cu oamenii lui stătură adă-

postiţi în interiorul peşterii. Focul era înteţit întruna, cei care îl 

vegheau având grijă ca fumul să nu intre înăuntru pe gura peş-

terii. Giuseppe şi ai lui, ajutaţi de Simeone, de-abia aţipiră, de 

grija de a veghea necazurile semenilor lor. Mai spre ziuă, găsiră 

un mic răgaz de timp să-şi spună noutăţile, povestind tot ce au 

văzut şi ce au aflat în lungul răstimp de când nu s-au mai văzut.  

 De cum se iviră zorile, ceata de refugiaţi îndrumată de 

Giuseppe şi Simeone se pregăti de călătorie, cu forţele întru-

câtva întremate, şi hotărâră să învingă Alpii şi să ajungă în 

Elveţia. Deja erau la mari înălţimi de munte. Vântul sufla 

necruţător, zăpezile nu conteneau, iar gerul şi vântul făceau ca 

cea mai mare parte a mulţimii de refugiaţi să sufere cumplit. 

Unii cădeau fără putere, îngheţaţi şi sfârşiţi. Mulţi mureau, 

trebuind să fie îngropaţi între stănci. Cei care mai erau în stare îi 

ajutau pe cei aflaţi la sfârşitul puterilor. Se spuneau rugăciuni de 

întremare a celor căzuţi. Până la urmă, cam jumătate dintre 

refugiaţi trecură Alpii, suferind cumplit în deplasarea pe timp 

de iarnă de-a lungul atâtor defileuri, trecători, abisuri, poduri şi 

râuri. Înaintau încet, dar cu deplina încredere că vor izbândi. 

Chiar şi numeroasa familie a pastorului Leone, cu unsprezece 

copii, trecu munţii, suferind şi ei cumplit de frig și de foame, 

fiind extenuaţi, însă în ochii lor lucind speranţa. Bieţii copii, nu 

cedaseră nici unul! 
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 În curând, se văzură primele case din Elveţia. De cum se 

apropiau de satele protestante din această ţară, erau întâmpinaţi 

cu multă căldură de fraţii de aici. Prin mila Domnului, erau 

aproape salvaţi! 
 

 

 

Capitolul 35 - Elveţia 
 

 Refugiaţii valdenzi, după multe greutăţi şi pierderi, reuşiră 

să treacă Alpii nemiloşi, în plină iarnă. Coborând în văi 

întunecate şi după o săptămână de mers anevoios prin defileuri 

adânci şi prăpăstioase, văzură poieni largi, încă înzăpezite, în 

care, ici-colo, erau căsuţe de munte.  Cerură ajutor chiar de la 

primele case, copiii din convoi fiind rebegiţi de frig şi de foame. 

Picioarele le erau degerate. Nici cei mai în vârstă nu o duceau 

mai bine, iar suferinţa era întipărită pe feţele tuturor. Bine-

înţeles, locuitorii satelor îi ajutau cu ce puteau, dar numărul 

celor suferinzi era, însă, prea mare pentru posibilităţile de 

ajutorare a localnicilor din cele câteva căsuţe găsite de-a lungul 

drumului. Aşteptau noi ajutoare, şi nu aşteptară mult, căci în 

zilele următoare sosiră mai multe convoaie, să-i recupereze pe 

piemontezii scăpaţi de urgiile munţilor înzăpeziţi. Fuseseră 

înfofoliţi în cergi mâţoase, de lână, şi în cojoace, apoi fuseseră 

urcaţi în sănii, şi porniră în goană spre satele mai populate de 

lângă Lausanne, acolo unde erau deja aşteptaţi. 

 Una din sănii era plină doar cu copiii pastorului Leone. 

Bieţii de ei, rezistaseră fără mari vociferări şi scânceli, la toate 

greutăţile călătoriei. Domnul se îndurase de ei şi acum vor primi 

un adăpost binemeritat. După încă două zile de drum lung, 

dormind noaptea înghesuiţi pe la hanuri,  sosiră la Lausanne. 

Oraşul sclipea în miez de zi, deşi era zăpadă mare peste tot. Se 

vedeau casele înalte, frumoase, aşezate armonios pe coline, sau 

la adăpostul pădurilor. Catedrale înalte, calvine, se vedeau 

maiestuoase în satele din jur, dar, mai ales, la Lausanne. În cele 

din urmă, ajunseră la catedrala pe lângă care era pregătit, din 

timp, un mare adăpost pentru refugiaţi. Săniile cu valdenzi 
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soseau una câte una, din ea coborând familii cu copii, bătrâni, 

suflete oropsite. Noii sosiţi aveau, totuşi, speranţă în priviri, 

căci Domnul îi izbăvise din ghearele diavolului înfuriat. Acum, 

de bună seamă, vor primi ajutor din partea credincioşilor de 

dincoace de Alpi şi nu vor fi lăsaţi fără cele de trebuinţă. 

 Simeone şi Giuseppe rămaseră în urmă, ca să aibă grijă de 

toţi cei din convoi. Când sosiră şi ei, avură parte de cea mai 

frumoasă surpriză: la catedrală erau aşteptaţi de Gianinna, de 

soţul ei, Martin, dar şi de părinţii acestuia, care veniseră 

împreună cu cei doi copilaşi ai Gianinnei. Ei ştiau de sosirea 

refugiaţilor şi sperau ca printre ei să fie şi cei dragi din familie. 

Vă închipuiţi câtă bucurie era între fraţi, revăzându-se liberi şi 

scăpaţi de urgia persecuţiei din Piemont! 

 Dar Giuseppe nu trecuse Alpii ca să stea în ospeţii la 

rudele sale din Lausanne. El avea responsabilitatea, împreună 

cu alţi câţiva pastori, să se îngrijească de toţi cei plecaţi în 

pribegie din Piemont, de convoaiele de refugiaţi, de copiii lor, 

de femei şi bătrâni, de lucrurile acestora – atâtea câte au putut fi 

luate cu ei. Şi erau treburi grave care trebuiau rezolvate: oameni 

cu picioare degerate, alţii tuşind de răceli chinuitoare. Erau 

copii fără părinţi şi oameni disperaţi, care nu ştiau ce se va 

întâmpla cu rudele încă rămase în Piemont. Fraţii din Lausanne 

erau cât se poate de binevoitori şi îi luară pe la casele lor pe cei 

cu mari suferinţe de sănătate. Erau primiţi cât se poate bine, cu 

căldură frăţească şi mângâiere pentru suferinzi. Mai apoi, după 

ce se îmblânzi vremea, odată cu sosirea primăverii, se 

organizară tabere de refugiaţi în locuri de obşte, sau la marginea 

pădurii. Era greu de locuit în corturi sau în adăposturi 

improvizate, dar, oricum, valdenzii erau fericiţi că au scăpat cu 

viaţă din urmărirea persecutorilor din Piemont. 

 Autorităţile au permis ca refugiaţii, cei care erau în stare, 

să-şi ridice case, şi primiră locuri de pământ în acest scop. 

Harnici, ei îşi zidiră destul de repede căsuţe chiar frumoase, 

pentru a-şi putea duce viaţa pe pământurile depărtate de ţara lor 

pierdută. 
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Capitolul 36 – Războiul din Văi 
 

 După plecarea în pribegie a multor familii, ca urmare a 

edictului ducelui, care expirase deja, în satele de munte unde 

locuiau valdenzii, de vreo lună, era o prefăcută linişte. Cei care 

nu s-au supus prevederilor edictului, care n-au plecat din 

Piemont spre alte ţări, sau care nu au cerut abjurare în acest 

timp, acum trebuiau să se aştepte, în orice clipă, la represalii din 

partea oştirii ducelui. În această privinţă, ducele nu ezită prea 

mult. După o mică perioadă de acalmie, dar de mare nelinişte în 

sânul comunităţii valdenze, se arătară oştile ducelui. Regimente 

multe trecură prin satele din Piemont şi se apropiară de 

localităţile unde mai rămăseseră locuitori valdenzi. Oştile 

ocupară poziţii cât mai apropiate de viitoarele operaţiuni de 

luptă. 

 Pe timpul marilor nelinişti şi nehotărâri în rândul 

valdenzilor, în Piemont sosise o delegaţie din Elveţia, cu 

misiunea din partea principilor din Ţara Cantoanelor să-l 

înduplece pe duce, să revină asupra edictului. Mare le fusese 

dezamăgirea să constate că tânărul duce Amedeo era 

neputincios în faţa evenimentelor. Chiar el le-a spus: „Ce vreţi, 

sunt roţi mari care fac să se învârtă roţile cele mici…”. 

 În tabăra generalilor ducelui, se făcură pregătiri înfrigurate 

pentru asalt. Întrucât cu toţii fuseseră de acord în privinţa 

planului de acţiune, detaliile aveau să fie stabilite pe parcurs, 

după cum se vor fi desfăşurat operaţiunile. Văzând că generalii 

au înţeles misiunea lor, ducele se linişti, în timp ce generalii şi 

marchizul îşi simţeau capetele grele de ce trebuia să 

îndeplinească în zilele care urmau. Pentru ei venise vremea 

acţiunilor şi se ţinură de cuvânt. Chemară la ei toate căpeteniile 

garnizoanelor şi le dădură ordine, să fie echipaţi oamenii cât 

mai bine. La un semnal al ducelui, toate oştile urmau să 

pornească în marş spre satele valdenzilor. 

 Pe 22 aprilie, ducele Vittorio Amedeo trecu în revistă 

întreaga armată, într-o localitate la poalele munţilor. O împărţi 
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în trei corpuri, care urmau să atace din trei direcţii: unul din 

Vale de Lucerna, altul din Val d’Angrogna şi ultimul din Vale 

Perosa. Urma să fie o acţiune masivă de curăţire a întregului 

teritoriu.  

Începu un asediu îndârjit asupra poziţiilor valdenzilor, 

care n-aveau cum să reziste doar cu cele două mii de luptători 

împotriva a zece mii de soldaţi ai ducelui, bine echipaţi şi 

avizaţi de ce pot face valdenzii. Rând pe rând, luptătorii 

valdenzi erau învinşi. Mai rezistau încă unii care se refugiaseră 

pe Pra Del Torro, o zonă stâncoasă, mai înaltă, dar şi aici, 

trupele numeroase ale ducelui îi înconjuraseră din toate părţile 

şi-i copleşeau. Răzbunarea trupelor ducelui era cruntă. Oamenii 

erau ucişi fără alegere, fără nicio îndurare la implorările de 

iertare. Valdenzii care se refugiaseră în munţi cu soţiile şi copii 

lor, aveau o soartă la fel de cruntă, căci mila nu exista în acele 

zile de mare tragedie în Văi. Iar în urma soldaţilor venea o 

mulţime de profitori, ca nişte fiare dornice de sânge,  pregătiţi 

să jefuiască averile, apoi să ardă casele şi hambarele, aşa cum le 

dădea voie edictul ducelui. 

 Valdenzii se luptară cu multă vitejie, având ca apărare 

stâncile înalte din masivele Alpilor, însă, până la urmă, toate 

ascunzişurile fiind scotocite, valdenzii erau prinşi de urmăritori, 

luaţi prizonieri, ori ucişi pe loc, ori duşi la închisorile din 

oraşele piemonteze. Puţini dintre cei asediaţi  reuşiră să scape, 

găsind poteci de munte de ieşire din încercuire şi să treacă în 

Franţa. 

 Ce urmă după ce trupele ducelui îi învinseră pe valdenzii 

care încă încercau să ţină piept, sunt scenarii de mare grozăvie. 

Dând dovadă de o tenacitate demonică, generalul Catinat şi 

trupele sale cuceriră vale după vale, curăţând ţinutul de orice 

urmă de eretici, dărâmând, ucigând şi prădând totul. 

 După victorie, generalul Catinat se lăuda către  Marchizul 

de Louvois, căruia îi scria : 

 „Acest loc este în întregime pustiu. Nu se mai văd nici 

oameni, nici animale… Trupele au depus efort ca să cureţe ţara, 

dar au fost răsplătite cu prada… Sper să nu-l lăsăm până când 

această rasă de barbeţi nu va fi total extirpată…Am dat ordin să 
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se folosească un pic de cruzime cu cei ascunşi în munţi, fiindcă 

făceam efort mare să-i găsim. Pe cei găsiţi cu armele în mâini i-

am ucis…” 

 Când sfârşiră de jefuit şi de dărâmat casele din sate, 

soldaţii văzură că templele valdenzilor  încă mai erau în picioa-

re. Cu o furie nebună, se năpustiră asupra lor, adunând crengi, 

lemne, şi dând foc la clădiri. După ce focurile se stingeau, 

soldaţii reveneau să-şi desăvârşească prăpădul, să le dărâme din 

temelii, încât nicio piatră din ele să nu rămână la locul lor. 

 Toate văile cele frumoase din Piemont, cândva atât de 

prospere, populate de valdenzi, acum ajunseră goale şi nici 

ţipenie de om nu se mai vedea prin ele. 

* 

 În micuţa localitate Lucernetta trăia o familie săracă, cu 

trei copii, nevoiaşi cât încape. Domnul avusese grijă de ei până 

atunci, ca, mai cu mijloace proprii, mai ajutaţi de comunitatea 

valdenză, să-şi ducă zilele cât de cât onorabil. Dar de când 

venise edictul ducelui, liniştea în familie dar şi în localitate se 

destrămă. Nu ştiau încotro s-o ia și ce să facă. Începură întruniri 

peste întruniri între mai marii comunităţii valdenze. Cei care 

aveau ceva stare părăseau localităţile, luau ce era mai de preţ şi 

plecau pe drumurile de pribegie peste graniţă. Dar mulţi 

rămăseseră, neavând cele trebuincioase să plece la drumuri 

lungi de pribegie. De-abia aveau cu ce să trăiască în căsuţele 

lor. La fel ca mulţi alţi săraci, şi familia lui Paolo, de care 

vorbeam înainte, se decisese să rămână în satul lor, la casa lor. 

Mai mult, tatăl copiilor, Paolo, nevrând în nici un chip să-şi 

salveze familia prin trecere la credinţa catolică, se înrolă în 

armata valdenză, care trebuia să ţină piept armatei mult mai 

puternice a ducelui. Paolo nu avea cine ştie ce veleităţi de 

războinic, dar neavând de ales, se decise să lupte, spre 

îngrijorarea soţiei sale şi spre disperarea copiilor. Nu aveau altă 

cale onorabilă, decât calea armelor. Paolo, ca şi mulţi alţi 

valdenzi, considera că e voia Domnului ca valdenzii să se lupte 

şi să-şi apere familiile, chiar prin folosirea armelor. 

 Aşa că-şi îmbrăţişă copiii şi soţia, şi plecă în localitatea 

vecină, Boriella, unde, în taină, se adunau războinicii valdenzi. 
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Elvira, soţia sa, rămase singură în casă cu copiii, plângând de 

disperare şi cu hrana pe terminate. Doar Domnul rămânea 

singura lor speranţă şi alinare. În urma plecării lui Paolo, Elvira 

se ruga zi de zi pentru ea, pentru familia ei şi pentru soarta 

credincioşilor din Văi. 

 Dar cel rău grăbi lucrurile şi nu pregetă să-şi ducă planul 

diabolic la îndeplinire. De-a doua zi, încă de dimineaţă, apărură 

trupe înfricoşătoare în Lucernetta. Şuviţe subţiri de fum, mai 

apoi groase cât copacii, de fum învolburat şi întunecat, 

amestecat cu flăcări, începură să se ivească peste case. Cum 

Paolo plecase în tabăra de luptători valdenzi, Elvira trebuia să 

se descurce singură cu copiii ei şi gospodăria, în iluzoria 

speranţa că va reuşi să-i înduplece pe soldaţi, să-i lase în pace. 

Dar văzând cum toate casele din sat luaseră foc, Elvira se 

înspăimântă. Chemă copiii la ea, le puse ceva merinde în 

trăistuţe şi le zise să fugă cât mai repede peste deal, la mătuşa 

lor. Ea va mai rămâne, încercând să apere casa. Copiii plecară 

cu inimile îndoite de frică şi tristeţe, dar nici nu trecură bine 

dealul în satul vecin, că şi văzură soldaţii ducelui oprindu-se la 

poarta casei lor. Elvira începu să ţipe de spaimă, de auzea tot 

satul, încercând să-i implore pe soldaţi să-i lase în pace căsuţa ei 

săracă. Nu avea nimeni timp de implorările ei. Întrucât ea încă 

mai ţinea poarta să nu intre soldaţii în curte, fu îmbrâncită, 

bătută, legată cu frânghii şi aruncată într-o căruţă, pentru a fi 

dusă la primărie. Într-o desfătare nebună, soldaţii aprinseră torţe 

şi dădură foc casei, care nefiind de piatră solidă, se aprinse 

repede, iar fumul negru o cuprinse neîntârziat. După câteva ore, 

focul se stinse. Când ajunseră cei care se numeau profitori şi 

jefuitori, văzură casa arsă şi pierdură speranţa să mai găsească 

ceva bun de luat din gospodărie. Găsiră, totuşi, în coteţ, câteva 

găini pe care le luară, şi mai găsiră ceva slabe rămăşiţe de hrană 

într-un beci de piatră. În spatele grajdului mai era o prăpădită de 

văcuţă, slabă şi bătrână, pe care, se-nţelege, o luară, adăugând-o 

la avuţiile mult mai însemnate luate de prin alte gospodării 

valdenze. 

 Elvira, lovită şi umilită, ajunse la primăria localităţii, acolo 

unde soldaţii adunaseră zeci de fiinţe nevinovate, ca şi ea, luate 
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de prin cotloanele satului. Sufletele amărâte au fost ţinute două 

zile într-un grajd al jandarmilor, apoi încolonate şi, sub lovituri 

de bici, trimise spre închisoarea mult mai „perfecţionată” din 

oraşul cel mai apropiat, Carmagniola. Acolo avea să zacă Elvira 

săptămâni, poate luni în şir, în cea mai groaznică mizerie şi 

deznădejde. O boală cruntă o lovi, şi în săptămânile următoare, 

se stinse din viaţă. Asta fără a afla cât de cât ceva despre copiii 

ei, pe unde mai sunt, ce mănâncă şi cum o duc. Cu toate 

strădaniile sale, Paolo, cel care trebuia să apere familia şi 

localitatea, nu  reuşi să fie de vreun folos alor săi, nici măcar cu 

ajutorul armelor. 

 Treburile oştirii valdenze unde fusese înrolat Paolo, tatăl 

copiilor, merseseră prost în această ultimă luptă împotriva 

persecutorilor. Armata ducelui era mult mai numeroasă, mai 

bine echipată și  bine avizată asupra tacticilor folosite de 

valdenzi în luptele de altădată, din Alpi, când aceştia 

repurtaseră incredibile victorii. Acum satele fuseseră cucerite de 

către oştirile ducelui destul de repede, cu toată împotrivirea 

valdenzilor. Cei care scăpaseră din măcel se retraseră şi mai sus, 

în munţi, încercând să se apere acolo. Dar erau prea puţini, 

armatele ducelui îi încercuiră şi fie îi omorâră, fie îi luară 

prizonieri. Chiar Paolo, văzând soldaţii ducelui venind spre el şi 

nemaiavând nicio speranţă de salvare, aruncă arma, acceptând 

să se predea. Repede fu înconjurat de soldaţi, prins, legat, și a-

poi, seara, trimis spre închisorile din Torino. Nici el nu ştia ce 

se întâmplase cu familia sa, cu scumpa lui soţie, Elvira, şi copiii 

săi cei dragi: Amelia, Anny şi, cel mai mic, Antony, la care ţi-

nea atât mult, poate şi din cauză că, bietul copil, avea din naş-

tere un picioruş beteag. Dacă el, Paolo, nici cu arme nu putea 

ajuta familia, înseamnă că doar Domnul le mai putea fi de 

ajutor! 

 Dar copiii lui Paolo şi ai Elvirei, speriaţi de focurile 

soldaţilor, trecuseră creasta muntelui din apropiere, ca să fugă 

în satul unde trăia o mătuşa de-a lor. De sus, de pe munte, 

văzuseră că  în satul mătuşii prăpădul făcut de soldaţii ducelui 

era şi mai mare. Case - precum nişte clăi de paie - ardeau toate 

la rând. Soldaţii alergau pe uliţe punând foc, împuşcând, tăind 
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cu săbii, târâind oameni spre căruţele ducelui, legându-i cu 

frânghii. Alţi soldaţi intrau prin fum şi flăcări în gospodării şi 

jefuiau tot ce se putea. Veniseră cu căruţe multe şi aveau învoire 

de la duce să facă aceste jafuri, şi le făceau conştiincios. Şi nu 

puţine căruţe au scos ei din gospodăriile valdenzilor, încărcate 

cu vârf, care plecau din satele ce rămâneau să fumege încă 

câteva zile. Privind în sat de pe culmea muntelui, văzând 

prăpădul în satul mătuşii lor, copiii nu avuseseră curaj să 

coboare acolo, să întrebe de mătuşa lor. Aşa că se deciseseră să 

se ascundă printre râpe şi copaci, câteva zile, până vor pleca 

soldaţii. Abia când văzură că fumurile din sat se stinseseră,  

îndrăzniră să coboare în sat, să vadă ce e prin gospodăria 

mătuşii. Încă aveau speranţa să găsească vreun adăpost, dacă 

mai era. Spre tristeţea lor, nu-i găsiră nici pe mătuşa, nici pe 

unchiul lor. Un plâns amar, de copiii pribegi şi-ai nimănui, îi 

cuprinse. Nu mai aveau unde să se ducă, unde să doarmă, ori să 

aibă măcar pe cineva care să se îndure de ei. 

 Merseră ei câteva zile de-a lungul satelor pârjolite, până 

văzură nişte sate de câmpie. Aici  ajunseră pe malul unui râu, 

într-o luncă, unde se aşezară să se odihnească şi să-şi caute  

adăpost. Nu  ştiau nimic de părinţii lor şi nu aveau nici pe 

cineva cunoscut la care să se întoarcă. Stăteau acolo trişti, 

flămânzi, plângând, nu departe de o cărare ce trecea prin luncă. 

După ce mulţumiră Domnului pentru că a fost bun cu ei în acea 

zi, se culcară la adăpostul unui arin rămuros. Dimineaţa zilei 

următoare îi găsi dormind tot în luncă, sub arin. 

 Când se treziră, după ce se rugară Tatălui Ceresc pentru 

hrană şi ocrotire pentru acea nouă zi, încercară să găsească ceva 

merinde în traista de mâncare. Mai mult de o turtă veche nu 

găsiră, pe care o împărţiră între ei, frăţeşte. Stăteau trişti, 

neajutoraţi pe cărarea din luncă, iar dincolo de un  crâng de 

copaci, se vedea un cătun având doar câteva case. Porniră să 

vadă ce e acolo. Se apropiară de o căsuţă, cea mai de la margine 

de sat, cea mai puţin arătoasă. Bătură încetişor la poartă. 

 În casă părea tăcere totală. Totuşi, după ceva vreme, din 

spatele casei apăru o bătrână care veni îngrijorată spre poartă. 

-Ce e cu voi, copii? De unde veniţi? întrebă ea. 
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-Prea bună mătuşică, suntem copii necăjiţi de valdenzi. Au 

venit oamenii ducelui şi-au ars toate casele din satele noastre. 

N-a mai rămas nimic! răspunse Amelia, fata cea mai măricică. 

-Cum aşa, copii? Şi voi? Unde-s părinţii voştri? 

-Nu ştim nimic. Tata a plecat la armată, să apere ţara 

valdenzilor. Nu mai ştim nimic de el. 

-Şi mama? întrebă bătrânica şi mai contrariată. 

-Nici de ea nu mai ştim nimic. Au venit soldaţii ducelui, i-

au luat pe toţi la închisoare şi le-au ars casele!... 

-Bieţii copii! Şi unde o să dormiţi voi acum? 

 Copiii se uitară unii spre alţii, cu lacrimi în ochi. Apoi 

Amelia, fetiţa mai mare, răspunse: 

-Nu ştim… Nu mai avem pe nimeni, nu mai avem nimic! 

-Bieţii de voi, haideţi la mine în casă! 

 Şi aşa, biata bătrână catolică, numită Lidia, se îndură de 

sărmanii valdenzi şi-i primi în casa ei, cu multă iubire şi grijă 

creştinească: 

-Copiii mei dragi! Sunt o femeie săracă, n-am mai nimic, 

dar de unde voi mânca eu, o să mâncaţi şi voi. Apoi, Domnul se 

va îngriji de noi! 
 

 

 

Capitolul 37 – Sate valdenze pustiite 
  

 Înainte de războiul dezlănţuit de armata ducelui, Luciano, 

alături de Donatella, având grijă de familia lor cu şase copii nu 

prea mari, dintre care patru din prima căsătorie a Donatellei, se 

descurcau mulţumitor cu viaţa de zi cu zi. Era o familie 

armonioasă, cu multă înţelegere în sânul ei. Luciano, după ce 

văzuse cât de bun fusese Domnul cu el redându-i demnitatea şi 

încrederea frăţească şi oferindu-i un cămin liniştit, se hotărî să 

fie întru totul devotat credinţei, să nu mai îngăduie celui rău să-l 

ispitească cu noi provocări. 

 Donatella era şi ea cât se poate de fericită în casa ei, alături 

de copii, de soţul ei de-al doilea, care era harnic, grijuliu cu fa-

milia și credincios în toate. Văzând convertirea lui sinceră, res-
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ponsabilii bisericii valdenze îi acordară încredere din ce în ce 

mai multă şi chiar îi propuseră să fie diacon la serviciul templu-

lui. Luciano, la început refuzase această onoare, simţindu-se 

nevrednic de atâta cinste, dar la stăruinţele membrilor bisericii, 

acceptă. Era unul dintre oamenii de nădejde ai comunităţii, 

dispus oricând să-i ajute pe cei care erau în necaz. 

 Dar armonia acestei familii fu lovită de mari necazuri, în 

ziua în care s-au dezlănţuit persecuţiile ducelui în ţinut. Luciano 

decisese să rămână pe loc, să nu părăsească satul împreună cu 

familia sa, deoarece a pleca la drum cu atâţia copii, în miez de 

iarnă, ar fi fost o curată nebunie. El voia să aştepte desfăşurarea 

evenimentelor, fie ce-o fi. Poate cineva  se va îndura de el şi de 

familia sa! 

 N-a fost chiar decizia cea mai bună, căci într-o dimineaţă, 

uliţele satului se treziră tulburate de ţipete, împuşcături, fum şi 

prăpăd. Până să se dezmeticească Luciano şi familia sa, soldaţii 

deja năvăliră în curtea casei lor, strigând să iasă toţi afară. 

Luciano, copiii şi Donatella ieşiră speriaţi în uliţă, în plină 

zăpadă, fără haine de iarnă pe ei. Copiii începură să plângă de 

spaimă şi de frig. Donatella, la fel. 

 - Ereticilor, nenorociţilor! Voi vreţi să-l înfruntaţi pe duce? 

De ce n-aţi fugit când vi s-a spus? 

 Luciano rămase fără grai. În faţa puterii covârşitoare a 

năvălitorilor, nu ar fi avut nicio şansă să facă ceva pentru a-şi 

apăra familia. Căzu în genunchi, cu mâinile împreunate, să se 

roage la Domnul. 

 -Aha! Credeţi că Dumnezeu îi ascultă pe eretici ca voi! 

Vedeţi voi acum! Legaţi-i! 

 Cât ai clipi, Luciano fu legat strâns cu funii şi aruncat în 

căruţa soldaţilor, ca un snop, unde se mai aflau deja încă vreo 

patru nefericiţi. Doi zdrahoni alergară spre Donatella, care era 

cu copilul ei cel mai mic în braţe, de care nu voia să se despartă. 

Dar la aceşti oameni ai răului nu găseai milă. Smulseră copilul 

din braţele ei, iar pe ea o târâră pe uliţă, s-o adauge convoiului 

de prinşi, care era deja mare.  

 -Luaţi copiii şi duceţi-i la primărie, apoi la şcoala catolică, 

să iasă erezia din capul lor!  strigă sergentul către ostaşi. 
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 Nu exista milă în dimineaţa aceea, când Diavolul se 

năpusti asupra satelor valdenze, cât se poate de liniştite până 

atunci. După ce soldaţii şi miliţiile îi bătură ca vai de ei pe cei 

din casele valdenzilor, omorându-i sau legându-i şi ducându-i la 

închisori, veniră alţii, mai hrăpăreţi, mai nerăbdători, care se 

apucară de jaf. Năvăleau în case, scotocind peste tot,  luând tot 

ce se putea lua,  încărcând în căruţe şi plecând. Reveneau iar şi 

iar, ca să nu lase nimic altor jefuitori ca ei, să ia şi uneltele din 

magazie, şi vitele din bătătură, şi fânul din stoguri. Până spre 

prânz, tot veneau căruţe şi luau orice se putea lua. Când nu mai 

aveau nimic de jefuit, le venea în mintea lor de barbari să dea 

foc la case, în batjocură. Flăcări cât pădurea cuprindeau 

gospodăriile frumoase ale bieţilor gospodari valdenzi. 

 -Aşa le trebuie! Aşa scăpăm noi de eretici. Blestem asupra 

lor! ziceau în derâdere jefuitorii. 

-Ha, ha, ha, se bucurau nebunii care dădeau foc. Să vină 

“barba“ al lor, să-i scape de foc! Blestem pe ei! La moarte cu 

ereticii! 

 Donatella, în convoiul de femei, trecea pe jos prin satele 

pustiite, alături de câteva zeci de fiinţe amărâte adunate 

grămadă, urmând drumul lung spre Torino. Timp de câteva zile 

au mers în frig şi ninsoare, fără să-i pese cuiva de soarta lor. 

Peste tot se vedea prăpădul abătut asupra satelor valdenze. Se 

vedeau chiar oameni spânzuraţi în copaci iar casele încă 

fumegau în urma pârjolului sălbatic. Unele dintre femeile din 

convoi cădeau pe drum, de epuizare şi deznădejde. Dar cei care-

i duceau nu erau oameni să aibă îndurare de semenii lor. Nu 

aveau ei milă nici de bocetele mamelor pentru copiii lor, nici de 

bătrânii care se sfârşeau de durere şi neputinţă. De-abia în a 

cincia zi, chinuitorul drum se sfârşi. Dar asta pentru ca un chin 

să fie înlocuit cu altul şi mai mare. Ca nişte fiinţe netrebnice, 

erau aruncate în hrube întunecate şi insalubre din temniţele unui 

castel, fără ca cineva să aibă un dram de îndurare de ele. 

* 

 Când putu să vadă ceva în afara căruţei în care fusese 

aruncat şi legat, Luciano îşi dădu seama că era dus pe drumul 

oraşului Torino. Ştia cam unde-l duc. Acolo, la primărie, aveau 
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o închisoare neagră, înspăimântătoare, din care cu greu se mai 

ieşea. Îl durea sufletul cumplit după copii şi după soţia sa. Se 

ruga tot timpul ca Domnul să-i dea putere să îndure toate 

atrocităţile şi să nu renunţe la credinţă. Acum era hotărât să nu 

mai accepte o nouă abjurare, chiar de-ar fi să plătească cu preţul 

vieţii sale. Curând, constată că închisoarea în care ajunsese era 

una dintre cele mai de temut. Aruncat în nişte hrube sub 

pământ, fără aer şi lumină, la un loc cu alte sute de năpăstuiţi, 

avea totuşi ceva mângâiere: mulţi dintre cei întemniţaţi erau 

valdenzi cunoscuţi.  

 Cumplite au fost săptămânile care au urmat. După zile 

lungi de foamete, întuneric şi mizerie, oamenii începură să se 

îmbolnăvească. Unii tuşeau îngrozitor, urlând de suferinţă. Alţii 

suportau cu stoicism durerile, preferând să rostească rugăciuni. 

Când şi când, unii din beciuri erau luaţi, duşi la tortură şi supuşi 

la abjurare. De cele mai multe ori, aceştia nu mai reveneau în 

celule, căci ori abjurau şi scăpau ieftin, ori erau executaţi după o 

judecată sumară şi nedreaptă. Pădurile şi pieţele din împrejurimi 

erau martore la aceste crunte atrocităţi. Şi, în timp ce mulţi din 

închisoare se prăpădeau, erau aduşi alţii, şi alţii, până când nu s-

au mai găsit valdenzi eretici prin satele de la munte. 

 
 

 

Capitolul 38 – Copiii evanghelişti 
 

 La prima vedere, bătrânica Lidia se cam păcălise cu copiii 

pe care îi primise în casa ei. Ea, catolică consacrată, convinsă, 

descoperea multe ciudăţenii la aceşti copii. De cum se trezeau, 

se adunau laolaltă, cap lângă cap, şi se rugau stăruitor, mult de 

tot, ceea ce era firesc, ei fiind în mare necaz şi neştiind ce-i cu 

părinţii lor. Dar era straniu pentru ea că aceşti copii nu făceau 

simbolul crucii când se rugau şi nu făceau nici mătănii. Dar cea 

mai mare nedumerire a ei a fost duminica, atunci când zisese să 

meargă la biserică, să ia cuminecătură. Copiii se speriaseră ca 

de ceva tare neplăcut. Era clar, trebuia să stea de vorbă cu ei, să 

afle de ce se comportau aşa de ciudat. 
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 Amelia, fata cea mai mare, o întrebă pe bătrânică dacă are 

o Biblie. Bătrânica se sperie, făcând ochi mari, holbaţi. Biblie? 

Nu văzuse în viaţa ei! La catolici doar preotul o deţinea, pentru 

ceilalţi fiind interzis să citească singuri din Biblie. Atunci copiii 

îi răspunseră „Nu-i nimic! Ne descurcam noi cumva”. Şi, pe 

rând, începură să recite multe versete învăţate pe de rost, lucru 

care o impresionă pe bătrânică. Era uimitor ca nişte copii să fi 

învăţat aşa de multe. De aceea era mai cu luare aminte la ce 

spuneau ei. 

-Mămica noastră bună, zicea Amelia, nu doreşti să-ţi 

„citim” din memorie texte din Evanghelia după Matei, 

privitoare la  moartea şi învierea Domnului nostru Isus Hristos? 

-Da, copii, vă ascult bucuroasă! 

-„ Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în 

mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor. Ei îl vor 

osândi la moarte şi-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L 

batjocorească, dar a treia zi va învia …” 

-Ce frumos! rosti bătrânica, mulţumită de agerimea minţii 

copiilor. Dar la voi de ce nu se face semnul crucii? 

-Să-ţi explicăm: Dumnezeu şi Isus Hristos şi Duhul 

Domnului, doar Ei sunt sfinţi. Crucea a fost un obiect de 

batjocură pentru cei care erau răstigniţi, aşa cum este rugul 

pentru martirii valdenzi. De ce să nu-L cinstim pe Isus, care s-a 

sacrificat pentru noi, ci crucea, obiect de tortură?... 

-Dar Isus a sfinţit crucea, prin moartea sa, replică 

bătrânica. 

-N-are cum să fie aşa! O piatră aruncată în capul unui om 

n-are cum să fie sfântă, niciodată! Aşa, nici crucea. Pe vremea 

lui Isus şi multe generaţii după, primii creştini nu venerau 

crucea. Venerau pe Isus şi jertfa Sa, explică Amelia. 

-Uimitor! Dar cine v-a spus toate astea? 

-Ştim noi, de la părinţii noştri. Mai ştim şi din predicile 

pastorului de la templu. 

-Templu? Cum sunt templele voastre? 

-Case de rugăciune, simple, fără altare, fără ornamente 

bogate. Sunt case de smerenie, de rugăciune, de închinare, de 



———————————————  Valdenzii din Piemont 

—————————————————————    170 

imnuri şi slavă pentru Cel de Sus. Nu sunt locaşuri de mândrie, 

de servicii fastuoase! 

-Foarte curios ce-mi spuneţi… Ei, dar acum, hai să mai 

lăsăm explicaţiile pe diseară, şi să pregătim ceva de mâncare. 

 Bătrânica începu să îndrăgească mult copiii, deşi aveau o 

credinţă cam stranie pentru ea. Încetul cu încetul începea să-i 

înţeleagă, să le dea dreptate, căci erau doar nişte pui de om, la 

urma urmei. 

-Haideţi la masă, drăgălaşii mei! 

-Domnul să te binecuvânteze pentru bunătatea ta! zicea 

Amelia şi repetau şi ceilalţi copii după ea.  

-Hai să facem rugăciunea pentru masă, zicea şi Antony, cel 

mic. 

-Ce scump e, rostea bătrânica, vizibil emoţionată, văzând 

cât de cumsecade e copilul, și cu milă pentru picioruşul lui cam 

beteag. 

 Au mers bine toate treburile în gospodăria bătrânei, bucu-

rându-se acum de casă plină şi de veselia copiilor, care erau tare 

de treabă şi dornici s-o ajute, în orice clipă. Necazul era că pro-

viziile de hrană de care dispuneau se apropiau cam repede de 

sfârşit. Mai aveau puţină făină într-un vas, ceva mere, o coşarcă 

de nuci… Cu ce să-i crească? Încercă să ceară ajutor pe la case-

le vecinilor. Aceştia, auzind că sunt valdenzi, eretici în închipu-

irea lor, se scuturară care mai de care, ca de ceva necurat. Ba 

încă mai şi ameninţau s-o denunţe la autorităţi, să vină să-i ia 

copiii şi să-i ducă la vreo şcoală catolică, pentru reeducare. 

 Ameninţarea aceasta o sperie pe bunicuţă. Ştia acum bine 

ce gândeau micuţii, ştia hotărârea lor de a-şi păstra neclintită 

credinţa părinţilor. Vedea că ameninţarea locuitorilor din sat nu 

era chiar o glumă. Ce era de făcut? 

 După câteva zile de gândire şi de frământări, bătrânica îşi 

făuri un plan. Se decise să plece din sat, cu copii, cu tot. Auzise 

ea chiar de la ei că în Elveţia sunt oameni foarte buni, primitori, 

de religie protestantă, care se grăbesc să-i ajute pe valdenzii 

năpăstuiţi. Acest gând tot creştea în mintea ei ca, în cele din 

urmă, să se decidă să-şi ducă planul la îndeplinire. 
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 Într-o zi de târg, îşi luă lucrurile cele mai bune şi mai noi 

din casă, le duse în talcioc şi le vându mai pe nimic, doar cât să 

obţină ceva părăluţe. Cu acei bani avea de gând să cumpere 

ceva hrană, să aibă cu ce ajunge până în Elveţia cea primitoare. 

Făcea tot ce se putea pentru copii, căci soarta ei nu mai avea aşa 

mare importanţă. Doar să ajungă în Elveţia, iar acolo Domnul 

se va îndura de bieţii copii şi de ea! 

 Aşa şi făcu. Într-o zi le luă cu ea în târg pe Amelia şi pe 

Anny şi cumpărară ceva de mâncare: făină, brânză şi nuci. Le 

aşeză în cămară, să ajungă pentru lunga călătorie, dar, 

deocamdată, fără să spună copiilor gândurile ei de plecare. 

Apoi, făcându-şi curaj, le spuse copiilor vestea cea mare: 

-Pregătiţi-vă, mâine plecăm de-acasă! 

-Cum aşa? Unde plecăm? întrebă Amelia. 

-Plecăm în Elveţia. Doar acolo găsim scăparea! 

-Şi cum ajungem noi acolo? 

-Cu ajutorul Domnului, ajungem. Uite, cu ce aveam, cu ce 

n-aveam, am cumpărat nişte hrană, să avem pentru drum. 

Altceva n-avem, nici bani, nici mâncare. Trebuie să ajungem 

acolo! 

 Era o veste de mare nedumerire pentru copii. Acum îşi 

dădură seama că bătrânica nu mai avea cu ce să-i întreţină. Până 

atunci nu simţiseră nicio lipsă, ea dând tot ce avea pentru ei. 

 Nu stătură mult la îndoială, a doua zi pregătiră multe turte, 

se îmbrăcară cu ce aveau mai călduros, ştiind că la munte va fi 

frig, apoi bătrânica încuie bine casa, în nădejdea că o va mai 

deschide vreodată, şi, după ce îngenuncheară cu toţii şi se ruga-

ră mult, în cele din urmă porniră pe drumul lor cel lung în necu-

noscut. 

 

 

Capitolul 39 - Providenţa 
  

 Situaţia valdenzilor din închisori era cutremurătoare. Se 

vedea că cel rău voia să-i nimicească cu totul pe cei care 

stăruiau să nu cedeze presiunilor de abjurare şi torturilor de tot 

felul. Numărul celor din închisori se micşora pe zi ce trecea, 
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căci schingiuirile, bolile şi execuţiile subţiau vizibil numărul 

valdenzilor rămaşi în captivitate. 

 Cel puţin, cei care renunţaseră la luptă şi abjuraseră, 

lepădându-se de credinţa valdenză considerată erezie, 

ajunseseră deja acasă, fiind lăsaţi în pace dacă promiteau că nu 

vor recidiva în erezia lor, dacă îşi vor da copiii să fie botezaţi în 

bisericile catolice şi dacă vor participa la serviciile religioase 

catolice. Altfel va fi vai şi amar de viaţa lor! 

 Ştirile sumbre ce veneau dinspre Piemont ajunseseră şi în 

atenţia comunităţilor valdenze, refugiate încă dinainte de 

represalii, în Elveţia. Lumea se cutremură la auzul nelegiuirilor 

săvârşite de oamenii ducelui. Se povestea cât de groaznice erau 

acele atrocităţi: femei siluite, despărţite cu brutalitate şi săbii de 

copiii lor, bătrâni murind prin închisori, temple arse, case 

jefuite, dărâmate. Copii luaţi cu forţa de la sânul mamelor lor şi 

duşi în aşezăminte mănăstireşti, pentru convertirea lor, fără 

voie, la catolicism. Se iscaseră mari agitaţii în rândul 

duşmanilor poporului valdenz, şi multe minciuni neruşinate 

fuseseră puse pe seama lor. Toate acestea creaseră scenarii greu 

de imaginat, ce dădeau fiori numai auzindu-le, oricărui om de 

bună credinţă. 

* 

 În acest timp, în casa Marchizului de Parella se petrecu un 

fapt inedit. După ce bravul marchiz se descurcase de minune în 

sarcina trasată de duce şi după ce satele ereticilor fuseseră 

spulberate şi mai mult de jumătate dintre valdenzi avuseseră 

parte de moarte în chinuri, el se bucura de un trai tihnit la 

castelul său din Torino. Vagi urme de remuşcări avea cu privire 

la miile de victime și necazuri pricinuite bieţilor locuitori ai 

văilor. Acum, că începuseră procesele de forţare la abjurare a 

valdenzilor întemniţaţi, uneori, marchizul lua parte la ele. Îi 

făcea plăcere spectacolul încolţirii bieţilor oameni, iar el se 

simţea foarte mulţumit văzând cum judecătorii nu ezitau să 

aplice pedeapsa cu moartea în cazurile de refuz la abjurare. 

 Mare nedumerire avu marchizul când, în una din zile, 

asistând la o procesiune de abjurare din cadrul închisorii din 

oblăduirea sa, văzu un tânăr care-i aminti de o întâmplare 
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veche, aproape uitată. Curând, avu certitudinea: era Luciano, cel 

care mai abjurase odată, chiar în casa sa, atunci când acesta 

îndrăznise să-i ceară mâna fiicei sale! Deci Luciano nu 

respectase legământul abjurării? Nu trebuia să umble el cu 

crucea cea galbenă, cusută pe spate, pe straiele sale? De ce nu 

se supuse? De ce ajunsese iar la abjurare? Şi, ceea ce era şi mai 

strigător la cer, de ce acum refuza abjurarea cu atâta hotărâre? 

Mânia marchizului era la început în clocot, dar apoi se mai 

domoli. Încet-încet, o curiozitate începu să-i roadă cugetul: ce 

anume îl transformase pe acest tânăr aşa de mult, dintr-un sfios 

copil, într-un luptător înverşunat pentru cauza ereziei sale? 

 Judecătorul dădu verdictul sec şi simplu: la moarte prin 

decapitare cu sabia. Dar marchizul trimise un aghiotant să ceară 

procurorului să amâne execuţia tânărului bărbat, măcar cu 

câteva zile. Avea el o mare curiozitate cu privire la acest tânăr. 

Îl puse pe judecător să-l interogheze pe Luciano cu de-

amănuntul, să afle unde locuieşte, dacă are familie, ce copii are, 

cu cine e însurat. Când veni judecătorul cu toate aceste 

informaţii, marchizul se porni pe râs. Apoi urcă în şareta cu care 

venise la procesiune şi porni voios spre palat. 

 Acasă, marchizul trimise un aghiotant s-o aducă la palat pe 

fiica sa, Angelina, având ceva a-i spune. Angelina era acum 

măritată cât se poate de onorabil cu un magnat de rang princiar 

din Torino. Când fiica sa veni, se întâmplă să fie de faţă şi soţia 

marchizului, Lucreţia. 

-Domnule, ce aşa grabă, de ce ai chemat-o pe Angelina? 

întrebă nedumerită soţia marchizului.  

-Vezi tu, Lucreţia, cinstita mea soţie, cu cine voiai s-o 

măriţi pe frumoasa noastră fiică? Mai ştii tinerelul acela, 

ereticul care a abjurat? Cel cu care zicea fata noastră, pe atunci 

încă necoaptă la minte, că vrea să se mărite?  

-De cine vorbeşti? întrebă fiica marchizului, puţin agitată. 

De Luciano, poate? 

-De el, ereticul care a abjurat în umilinţă.  

-Ce-i cu el? întrebă şi soţia marchizului. 

-E judecat acum în închisoare şi aşteaptă să fie executat! 
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-Luciano? Executat? se înfioră Angelina, amintindu-şi cât 

de mult l-a iubit odată, când îşi făurise atâtea visuri romantice.  

-Executat pentru ce? interveni soţia marchizului. 

-De fapt, nu s-a lăsat de erezia lui! Între timp, s-a însurat 

cu o văduvă din Villar şi are şase copii, dar nu şi-a văzut de 

treburile familiei şi a ajuns la închisoare, ca urmare a raziilor 

oştirii ducelui. Şi culmea, a refuzat să abjure din nou! Ce merită 

unul ca el? 

-Doamne! exclamă soţia marchizului, înfiorată de situaţie. 

Şi copiii, soţia lui? 

-Asta nu-i grija mea… Aşa le trebuie la eretici, zise 

marchizul inflexibil.  

-Tată, simt că mă sufoc, nu mai pot… Cum să omoare un 

om nevinovat? Nu vă e milă de copiii lui, de soţie?  

-Mama copiilor unde este? se interesă cu nelinişte milos-

tiva Lucreţia. 

-Cine ştie!? O fi pe undeva, într-o hrubă de temniţă, unde-i 

putrezesc oasele… 

-Doamne! Creştini sunteţi voi? interveni, contrariată, fiica 

marchizului. Orice, dar de ce să-l omoare pe Luciano? Nu 

merită el această soartă! 

-Te rog, Angelina, nu insista! Ereticii şi-au ales calea asta, 

continuă marchizul încă intransigent, dar cu glasul ceva mai 

domolit. 

-Tată, te implor, salvează-i viaţa! Am renunţat la căsătoria 

cu el, dar nu-i luaţi viaţa! Fie-vă mile de el şi de copiii lui! 

-Şi eu te rog, domnule, scoate-l din temniţă şi vezi unde-i 

nevasta sa şi trimite-o peste graniţă… Şi dacă afli unde sunt 

copiii lor, să fie trimişi la şcoala mea catolică de reeducare, 

încerca Lucreţia să găsească o soluţie cât de cât omenească 

pentru nefericita familie. 

-Dacă zici tu aşa, Lucreţia, fie, mă mai gândesc... 

-Tată, îţi mulţumesc de o mie de ori, din suflet! Încă ai 

inimă de om! 

 Discuţia se încheie cu oarecare progres în favoarea lui 

Luciano. Fiica marchizului plecă la casa ei, mulţumită de 

promisiunile tatălui ei. De-ar şti părinţii ei cât de mult a 
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însemnat Luciano în viaţa ei! Trebuia să capete şi el îndurare de 

la cineva… 

 Într-adevăr, după câteva zile, scotocind prin toate 

temniţele, oamenii marchizului o găsiră pe Donatella într-o 

celulă dintr-o închisoare din Torino. Alţii găsiră copiii lui 

Luciano, care erau deja la un aşezământ catolic din zonă. 

Împotriva stăruinţei lor de a-şi revedea părinţii, copiii fuseseră 

urcaţi într-o trăsură mare şi duşi la şcoala marchizei de 

reeducare pentru eretici, şcoală catolică finanţată de milostiva 

marchiză, care era în cele mai bune relaţii cu soţia ducelui. În 

ceea ce-l priveşte pe Luciano, el, împreună cu soţia sa, 

Donatella, fuseseră obligaţi să urce într-o caleaşcă năimită de 

marchiz, care trebuia să-i scoată degrabă din ţară, spre Austria. 

La tânguirile lor privind soarta copiilor, primiră asigurare că 

aceştia o vor duce bine la şcoala catolică, de unde, cândva, o să-

i poată recupera… Astea erau dispoziţiile marchizului, iar 

Luciano şi Donatella nu mai insistară şi, neavând  încotro, 

acceptară să se supună… 

 

 

 

Capitolul 40 - Soli din Elveţia 
  

 Cum am spus, aflând veştile îngrozitoare din Piemont, 

frăţietatea protestantă din cantoanele Elveţiei începuse să facă 

proiecte cum ar putea ajuta bieţii oameni asupra cărora se 

dezlănţuise furtuna mâniei celui rău. Atunci îşi amintiră textele 

din Apocalipsa ”Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă 

război cu rămăşiţa seminţiei ei, care păzesc poruncile lui 

Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos”. Cum de îngăduise 

Domnul asemenea prigoană? Oare pentru încercarea poporului 

Său şi spre a servi ca mărturie tuturor credincioşilor din 

veacurile care vor urma? Înseamnă că lupta trebuia continuată 

în uniune cu toţi fraţii de pretutindeni. Aşa deci, credincioşii 

protestanţi din Elveţia nu numai că începuseră să se îngrijoreze, 

dar și să caute modalităţi de a interveni în favoarea celor încă 
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vii în urma urgiei săbiei şi a întemniţării. Nu erau, însă, căi prea 

simple. 

 La Berna, un larg sobor al mai marilor protestanţilor se 

puse la lucru pentru a vedea ce s-ar putea face pentru 

ameliorarea stării fraţilor lor de credinţă de dincolo de Alpi. 

Unii considerau că trebuie intervenit pe lângă prinţii din 

cantoanele Elveţiei, ca, la rândul lor, aceştia să intervină pe 

lângă ducele Emanuel Amedeo II-a şi să-l implore să înceteze 

prigoana. Acest lucru, se ştia, va fi greu de acceptat, deoarece 

ducele era sub ameninţarea regelui Franţei, Ludovic al XIV-lea, 

care căuta orice prilej să ameninţe ducatul cu invazia. Atunci, 

ziceau ei, mai eficient ar fi să intervină cu metoda banilor, adică 

să recurgă la răscumpărarea întemniţaţilor din Piemont contra 

unor sume importante de bani. Totuşi, trebuia încercată, mai 

întâi, calea diplomatică. 

 Dar pe cine să trimită în această misiune nu prea facilă? 

Găsiră doi pastori calvini, împreună cu un avocat de la Berna, 

binevoitori să plece imediat la Torino, să tocmească cu ducele. 

În această delegaţie îl adăugară şi pe Martin, soţul Gianinnei, ca 

un bun cunoscător al locurilor din preajma oraşului Torino. În 

acelaşi timp, prinţii din cantoane trimiseră scrisori către prinţi şi 

regi, intervenind pentru valdenzi. Trimiseră scrisori şi către 

cancelariile europene, mai ales în Ţările de Jos, protestante, ca 

şi în Anglia. Prinţii germani primiră şi ei scrisori în acest scop. 

Deci, se porni o campanie amplă de intervenţie în favoarea 

valdenzilor aflaţi în mare necaz. 

 Solii trimişi, însoţiţi de câţiva soldaţi, sosiră la Torino şi 

imediat solicitară intervenţie la duce. Acesta nu prea era dispus 

să discute cu ei, mai ales simţindu-se responsabil pentru 

atrocităţile comise. De voie, de nevoie, solii au fost primiţi în 

audienţă. 

-Spuneţi-mi, din partea cui veniţi? se adresă ducele 

vizitatorilor, încercând să pară mai autoritar decât îl arăta chipul 

de suveran foarte tânăr. 

-Stăpâne al Ducatului şi al sufletelor acestui ţinut vestit al 

Italiei, începu pledoaria avocatul care venise ca sol, noi am 

primit împuternicire de la prinţii noştri să negociem cu lumină-
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ţia ta soarta celor câteva mii de nefericiţi valdenzi din închi-

sorile aflate în ţinuturile de sub stăpânirea ta!... Bieţii oameni nu 

au făcut vreun rău, nici ţie, nici altcuiva, decât că au vrut să 

trăiască după îndemnul conştiinţei lor, izvorâte din Biblie!... 

-Nu pot fi de aceeaşi părere cu voi, răspunse ducele. Aici 

este o ţară de credincioşi catolici, şi catolici vor rămâne, cât voi 

fi eu aici şi cu urmaşii mei, la tron! 

-Vă implorăm, sigur că aşa este, sunteţi suveran peste 

soarta poporului piemontez, dar, gândiţi-vă că este cineva mai 

presus decât toţi oamenii de pe pământ!... 

-Nu încercaţi să mă convingeţi. Ştiu prea bine problemele 

valdenzilor. Spuneţi așadar pentru ce aţi venit? căută ducele să 

menţină discuţia pe un nivel cât mai realist. 

-Luminate stăpân al ducatului, continuă unul dintre 

pastorii din solie, gândiţi-vă, oamenii aceştia care se luptă cu 

atâta îndârjire pentru adevăr, nu cumva ei au dreptate în ceea ce 

fac? Gândiţi-vă doar la simplitatea şi curăţenia vieţii lor! Nu 

seamănă viaţa lor cu cea a Domnului nostru Isus Hristos pe 

pământ? Şi cât de diferit trăiesc clericii catolici... 

-Destul, nu trebuie să-i judecaţi voi pe prelaţii noştri 

catolici! Cine v-a dat voie? 

-Doamne Isuse, ascultă Tu ruga noastră, judecă Tu dacă 

aceşti martiri valdenzi au dreptate! Adă judecata Ta pe pămân-

tul acesta, zise celălalt dintre pastori. 

-Şi, să zicem că aş vrea să fac favoruri răzvrătiţilor de 

eretici valdenzi pe care îi apăraţi atâta, cum aş putea eu să fac 

voia prinţilor protestanţi, când mai aproape de regatul meu sunt 

puterile papei şi ale armatei lui Ludovic? V-aţi gândit la asta? 

-Atât vă implorăm, prea luminate duce, reluă pledoaria 

avocatul elveţian. Daţi-ne nouă pe întemniţaţii din închisorile 

ducatului! Îi luăm noi în ţările noastre! Aveţi milă de sufletele 

acestor oameni nevinovaţi și de familiile lor! 

-Familiile lor? Care familii? Copii nebotezaţi? Copii 

neduşi la sfintele cuminecături? Nu sunt prieten cu principii 

protestanţi! 

-Totuşi! … 

-Ce totuşi?! 
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-Totuşi, poate v-ar face trebuinţă nişte sume mai 

importante de bani … în schimbul captivilor din închisori… 

-Ce sume? încruntă ducele din sprâncene. De ce bani 

vorbiţi? 

-…Să zicem, un preţ în ducaţi pentru fiecare întemniţat 

eliberat… 

-Hm, nu pot să vă dau un răspuns acum… Vă dau eu de 

ştire! Mergeţi în ţara voastră şi mai vorbim noi… 

 Când a venit vorba de bani, lucrurile au mers mai bine. În 

ciuda precauţiei de a nu supăra nici autoritatea papală, nici pe 

„fratele mai mare”, regele Ludovic al XIV-lea, ducele a trimis 

vorbă principilor Elveţiei că schimbul întemniţaţilor din Pie-

mont contra anumitor sume de bani poate avea loc. La început 

voiau să pună la cale o afacere, ca să  transfere întemniţaţii pe 

nişte galere veneţiene, dar aceştia n-au acceptat condiţiile. Prin 

urmare, prinţii cantoanelor s-au oferit să plătească ei preţul 

pentru cele câteva mii de întemniţaţi din închisorile ducelui, 

urmând ca aceştia să ajungă în Elveţia, în grupuri mai mici, 

pentru a nu crea zarvă prea mare la trecerea frontierei. Se 

bănuia, şi pe bună dreptate, că exilaţii pot oricând să încerce să 

revină în Ducat, lucru cu totul de neadmis în contextul istoric 

respectiv. 

 

 

 

Capitolul 41 – Eliberaţi din închisorile ducelui 
 

 Deşi se ajunsese la o înţelegere cu ducele în privinţa elibe-

rării valdenzilor din închisorile Piemontului, totuşi, punerea în 

practică a acestor înţelegeri era cumplit de greoaie. Ducele era 

ezitant, ba se răzgândea, ba mai amâna decizia sa. În timpul 

acesta, mulţi valdenzi mureau în închisori, fără ajutor de 

niciunde, decât cu nădejdea Noului Pământ. 

 Parcă anume se tărăgănau lucrurile, încât ordinul ducelui 

de eliberare a primului convoi de întemniţaţi care să plece spre 

Elveţia avu loc abia când venea iarna. Atunci, câteva sute de 

deţinuţi  fuseseră scoşi din închisori şi trimişi sub escortă până 
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spre trecătorile Alpilor, cu porunca să fie păziţi ca nu cumva să 

părăsească convoiul şi să se împrăştie prin satele valdenze. 

Acest convoi de oameni eliberaţi suportă cele mai cumplite 

suferinţe la trecerea peste Alpi, în plină iarnă. Mulţi se 

prăpădiră în această teribilă încercare, iar alţii ajunseră la Gene-

va, dar cu degerături cumplite, bolnavi, aproape muribunzi. 

Acolo primiră degrabă ajutoare de la fraţii din Elveţia, care le 

trimiseră în întâmpinare catâri încărcaţi cu haine calde şi hrană, 

iar când sosiră la Geneva, fură cât se poate de bine primiţi de 

creştinii elvețieni. 

* 

 În timp ce Simeone cutreiera trecătorile Alpilor ca să 

ajungă la Lausanne, să vestească întemniţarea tatălui său, şi cât 

timp avuseseră loc luptele din Văi, apoi toate negocierile între 

solii elveţieni şi ducele Piemontului, Pietro trăise o adevărată 

istorie: scăpase ca prin miracol din închisoare, prin intervenţie 

la mai-marele închisorii din Torino, căruia i se dăduse o sumă 

însemnată de bani, aşa cum v-am povestit deja. Pietro ajunsese 

la părinţii soţiei sale, Enrica, dar în curând se întorsese iarăşi la 

credincioşii dragi lui din satul Montegrosso. Aici îl găsise 

aprigul război împotriva valdenzilor din partea armatei ducelui. 

După cum era de aşteptat, fusese prins, la un loc cu toţi 

credincioşi valdenzi din Montegrosso şi întemniţat în înfricoşă-

toarea închisoare din Carmagniola. Acolo petrecuse mai bine de 

un an în cea mai cruntă suferinţă, unde se mângâia doar cu gân-

dul că suferă pentru Domnul Isus Hristos. Cei din închisoarea 

din Carmagniola nu fuseseră eliberaţi chiar în primul convoi 

care trecuse Alpii în miez de iarnă. Toate aceste peripeţii ale lui 

Pietro din ultimii doi ani erau cu totul necunoscute pentru copiii 

săi din Elveţia şi pentru soţia sa, Enrica.   

 În vara anului 1687, refugiaţii valdenzi care erau deja în 

Elveţia avuseseră iarăşi de lucru, odată cu sosirea de noi 

convoaie de valdenzi eliberaţi din Piemont. Aceştia, mai 

numeroşi de data aceasta, trecuseră Alpii ceva mai uşor, căci era 

în miez de vară şi călătoria peste munţi nu-i  afectase prea mult.  

 Iată, cu aceste noi convoaie veniseră şi valdenzi cunoscuţi, 

despre a căror soartă nu se mai ştia nimic, apoi veniseră şi cei 
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din satul Montegrosso. Şi cine credeţi că era în îndrumarea 

convoiului de refugiaţi?  

 Chiar el, Pietro Montanari! Acolo, la locul lui, unde era 

cea mai mare nevoie de el, fie în fruntea convoiului, fie la 

încurajarea celor care erau în dificultate, fie la repararea 

căruţelor care se stricau pe drum. El era sufletul convoiului 

refugiaţilor. De cum se văzură pe plaiurile line care coborau 

dinspre Alpi în Ţara Cantoanelor, valdenzii deveniră mai veseli, 

deoarece izbăvirea era aproape. Iată, începură să se vadă căsuţe 

risipite prin văile râurilor. Ajunseră pe malul lacului cel mare, 

lacul Leman. De acolo nu mai era mult până la Geneva, apoi 

până la Lausanne. 

 Vă închipuiţi câtă frământare era printre refugiaţi, când 

ajunseră noile convoaie la tabăra celor stabiliţi în colonie încă 

de câteva luni. Câte strigăte de bucurie, câte îmbrăţişări! Dar şi 

câte lacrimi de durere ale celor care nici acum nu-şi regăsiră pe 

cei dragi, copii, părinţi, prieteni. Cineva trebuia să-i 

îmbărbăteze pe toţi cei disperaţi. 

 Printre cei care întâmpinară noul detaşament de prizonieri 

eliberaţi din închisorile ducelui era şi un grup de oameni cu feţe 

foarte întrebătoare, nerăbdători să-i vadă pe noii sosiţi. Erau cei 

din familia Gianinnei, ea, împreună cu soţul ei, Martin, având şi 

copilaşii cu ei. Era vară, era cald. Alături de Gianinna, cu faţa la 

fel de întrebătoare, era Simeone. Giuseppe nu era printre ei, 

având chiar în ziua aceea o ceremonie de cununie în calitate de 

pastor. Aproape tot convoiul de noi sosiţi trecuse deja, iar cei 

din familia Gianinnei încă nu descoperiră pe cineva cunoscut. 

Aşa părea, însă… 

 Chiar în cel mai rămas în urmă grup de refugiaţi, văzură 

un om opintindu-se din greu să împingă o căruţă mai mult în 

trei roţi, abia înaintând, scrâşnind din toate osiile, încărcată cu 

felurite calabalâcuri. Omul se chinuia să ajute să nu se răstoarne 

căruţa, fiind un tip vânjos, cu barbă neagră, cu nişte haine 

ponosite pe el. Era chiar Pietro! Gianinna şi cu ai ei, privind cu 

mare atenţie la orice om venit, nu se puteau să nu-l descopere. 

De cum îl zăriră, se năpustiră asupra lui, îmbrăţişându-l şi 

sărutându-l: 
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-Tată, ce bine ne pare că eşti viu! Domnul te-a salvat, zise 

Gianinna, cu lacrimi pe faţă. 

 Bucuria fără de margini puse stăpânire pe familia întregită. 

Şi totuşi, deşi bucuria era mare, rămăseseră încă semne de 

îngrijorare: 

-Ce bine ne pare că te-am revăzut! Dar, spune-ne, nu ştii 

nimic de mama şi de fratele nostru, Agostino, şi de bunicul? 

rosti Gianinna îngrijorată. 

-Din păcate, nu ştiu nimic de soarta lor… Eu am primit 

încredinţarea să conduc peste Alpi  grupul de valdenzi din satul 

Montegrosso, de care mă ocupasem atâta vreme. După ce i-am 

adus cu bine până aici, mă voi întoarce în Piemont să-i caut şi 

să-i aduc și pe ceilalţi ai noştri. Sigur n-au ajuns deja în Elveţia? 

-După cum ştim noi, nu! Am fi aflat, răspunse Gianinna. 

 Într-adevăr, Pietro, după ce află că toţi refugiaţii din grupul 

lui primiseră un loc de odihnă şi ceva hrană, văzând că cei de 

faţă se liniştiră, dori să vadă şi celelalte grupuri de refugiaţi din 

tabără. Se întristă aflând câte au pătimit aceste suflete până au 

găsit salvarea în binecuvântata ţară a Elveţiei.  

 Se înţelege, Pietro fusese primit ca un erou, ca un oaspete 

demult aşteptat în casa Gianinnei. Domnul îi dăduse fericirea să 

se bucure de familia fiicei sale, de nepoţi. Mare îi fusese şi bu-

curia revederii cu Giuseppe, care, aflând de noul val de valdenzi 

eliberaţi, venise cât s-a putut de repede să-i vadă şi să-i întâm-

pine. Ce fericit fusese Pietro să-şi revadă credincioşii valdenzi 

din satul său! Dar şi tristeţea, aflând cât de mulţi dintre ei nu 

mai erau în viaţă. Iar mulţi încă zăceau în închisorile oribile din  

Piemont… 

 Nu mai era nevoie să plece Pietro în Piemont să-şi caute 

soţia şi pe fiul său, Agostino, şi de asemenea, pe socrul său. 

Chiar la o lună după ce ajunse la Lausanne, când încă se mai 

ocupa de problemele ultimilor refugiaţi, cam spre seară, târziu, 

o căruţă frumuşică, cu coviltir, se apropia de Lausanne, venind 

pe cărările ce coboară domol dinspre înalţii Alpi. În căruţă era 

chiar Enrica, soţia lui Pietro, împreună cu Agostino, cu tatăl ei 

şi cu încă vreo două suflete amărâte, găsite pe cărările de pribe-

gie. 



———————————————  Valdenzii din Piemont 

—————————————————————    182 

 Enrica şi însoțitorii ei, de cum ajunseră la Lausanne, 

începură să întrebe despre anumiţi refugiaţii din Ducat, şi nu le 

era greu să găsească pe cine căutau. Lui Pietro nu-i veni să 

creadă ochilor când, pe o margine de uliţă, mergând pe lângă o 

căruţă cu coviltir, o văzu pe soţia sa, Enrica, însoţită de feciorul 

ei, înalt ca bradul, cu mustăţi, întunecat la chip, care nu era altul 

decât Agostino! 

-Enrica! 

-Pietro!  

-Agostino! Strigară pe rând cu toţi, îmbrăţişându-se cu 

lacrimi în ochi. Ce mare e Domnul că a făcut să ne revedem 

aici, departe de inchiziţie şi de soldaţii ducelui! strigă Pietro. 

-Da, este minunea Domnului că ne-am revăzut, după câte 

întâmplări groaznice au avut loc! zise şi Enrica, plângând de 

bucurie. 

-Hai să-i vezi şi pe ceilalţi ai noştri! Pe Gianinna, pe copii 

ei, pe Simeone, pe Giuseppe, zise Pietro, în extazul fericirii. 

-Dragii de ei! Copiii mei, îngeraşii mei, ce mare e 

Domnul! Ne-a cruţat vieţile tuturor pentru această întâlnire de 

mare bucurie! Nici nu ştiu cum să-i mulţumesc pentru bunătatea 

Sa, exclamă Enrica fericită, uitând, în acele momente, că toate 

bunurile ei, casa ei, nici nu mai existau. 

 Enrica, împreună cu cei sosiţi odată cu ea, după ce se 

bucurară de revedere şi povestiră   celor din colonie toate câte 

văzuseră prin Piemont, fuseseră luaţi acasă de Gianinna, care 

nici nu voise să audă ca cei dragi ai ei să rămână în colonie. Şi-

aşa nu erau locuri destule în adăposturile pentru refugiaţi. 

Sosind cu toţii la casa cea mare şi nouă a Gianinnei, fuseseră 

poftiţi să intre în odaia gătită pentru oaspeţi, să se aşeze pe unde 

era loc. Se vedea că era o casă de curând construită, ferestrele şi 

uşile erau noi, încă miroseau a brad, laviţele erau largi, 

încăpătoare, și se putea dormi în linişte pe ele noaptea, mai ales 

că la căpătâi aveau perne mari şi se puteau înveli cu cergi 

mâţoase, moi. Agostino şi cu bunicul său fuseseră poftiţi în 

casele socrului Gianinnei. Aşa încât toţi erau primiţi bine, 

regeşte am putea spune. Era şi cazul, după o călătorie atât de 

grea  peste Alpi! 
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 Pietro lăsă pentru câteva zile grupul său de refugiaţi, 

pentru a se bucura de familia întregită. Acasă la Gianinna, erau 

cu toţii nerăbdători să afle noutăţi, ce întâmplări au mai fost în 

ţara lor pustiită de forţele celui rău. Enrica povestea şi ea, tot 

răs-povestea întâmplările din ultimul timp. De asemenea şi 

Pietro relata alte întâmplări tulburătoare, spre uimirea tuturor 

celor din casa Gianinnei şi din colonia de la Lausanne. 

 Enrica le spunea cum, aflându-se în satul tatălui ei, la 

fratele ei care era negustor, auzise de la nişte călători îngrijoraţi 

de pustiirea care avusese loc în satele valdenze de munte, de la 

Val del Torro şi de la Villar Pellice. Vestea asta o cutremurase. 

Ştia că prigoana nu va întârzia să vină şi asupra casei tatălui ei 

din Pinerolo, unde ea găsise adăpost după ce fugise din Villar 

Pellice. Dar prigoana nu venise încă în satul tatălui ei, şi poate 

că oamenii ducelui uitaseră de ei. Enrica şi Agostino nu mai 

aveau stare să stea liniştiţi în Pinerolo, ştiind că Giuseppe, 

Pietro şi mulţi creştini îndurară de curând persecuţii greu de 

descris, de aceea se hotărâră să plece din ţară. Fratele ei, Diego, 

negustorul, zise că el va rămâne, că pe el n-au cum să-l găsească 

oamenii ducelui. Enrica, nefiind în siguranţă în casa tatălui ei, 

se pregăti de călătorie, însoţită de Agostino. În ultimul clipă, 

chiar şi tatăl ei se decise să-i însoţească, prea îngrijorat de soarta 

familiei, ca să stea fără griji în Pinerolo. 

 Aşa că luară una din căruţele negustorului, o pregătiră cât 

mai bine, ca de drum lung, o îmbrăcară cu un coviltir nou, 

scoaseră din magazie harnaşament nou pentru cai, apoi, după ce 

aşezară în căruţă hrană destulă pentru drum lung şi după ce 

luară în pungă bani destui, porniră la drum greu peste Alpi. 

Primul gând pentru Enrica era să treacă prin satul Villar Pellice, 

să vadă ce se întâmplă acolo. Ajunşi în satul în care au trăit o 

viaţă, Enrica şi cei care erau cu ea se cutremurară de ruina în 

care ajunsese casa ei, mai ales văzând şi toate adăposturile 

dezordonate, improvizate de refugiaţii din Delfinat, pe care le 

părăsiseră în mare neorânduială, odată cu plecarea lor. Nu putea 

crede ochilor. Oare ce se întâmplase acolo? Îi povesti bunicuţa 

din vecini cum fusese găzduită acolo o colonie de refugiaţi din 

Delfinat. Aflând acestea, îi dădură lacrimile. Bieţii refugiaţi! Se 
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interesă să afle ce se întâmplase cu ei şi i se povesti că plecaseră 

cu toţii, încă din primăvară, imediat ce se auzise prin sate 

edictul ducelui. 

 Deci acolo, în satul ei, toate casele valdenze fuseseră 

dărâmate, arse, jefuite de tot ce se putea. Aceeaşi tristeţe o 

cuprinse când văzu templul valdenz din sat, dărâmat şi părăsit. 

Se interesă de casa cumnatei sale, mama Donatellei. Era 

devastată şi ea. Nu se ştia nimic nici de soarta Donatellei, nici 

de a copiilor ei. Praf şi pulbere se alesese de toate gospodăriile 

din sat. 

 Aceeaşi soartă suferiseră şi celelalte sate valdenze. Urme 

de fum, dărâmături, jaf peste tot. Tristă vale! 

 Atunci ridică ochii la cer, către Domnul, implorându-L să 

cruţe vieţile copiilor ei, pe Pietro şi pe mulţi cunoscuţi de-ai ei. 

Slavă Domnului, ce bucuroasă era acum, reîntâlnindu-i pe toţi 

din familie, vii şi nevătămaţi! 

 Pietro, la rândul lui, povestea alte tragedii văzute în 

călătoria sa prin Piemont. Dintre credincioşii din satul 

Montegrosso, rămăseseră doar o mână de oameni, nu mai mult 

de douăzeci, iar ceilalţi  fuseseră împuşcaţi ori spânzuraţi fără 

milă. 

 Istorii din acestea dureroase se povesteau întruna în 

taberele de refugiaţi valdenzi. Câteodată era bucurie mare când 

rudele, ori cunoscuţii se regăseau, pe când, de cele mai multe 

ori, aşteptările erau zadarnice, deoarece cei aşteptaţi nu vor mai 

veni, ei plătind credinţa lor cu viaţa! 
 

 

 

Capitolul 42 - Marianne la Lausanne 
 

 Poate providenţa a vrut ca, atunci când oamenii ducelui îi 

arestară pe pastorul Amedeo şi pe Gregorio, ucenicul său, şi 

când se năpustiră apoi cu ferocitate asupra casei acestuia din 

Cavour, Marianne şi mama ei să nu fie acasă; ele plecaseră într-

o vizită de binefacere într-un orăşel din apropiere. Ştiau acolo 

câteva familii cu copii săraci, unii rămaşi orfani, unde era mare 
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trebuinţă de ajutor creştinesc, iar Marianne, împreună de mama 

ei, erau îngeri trimişi din cer pentru ajutorarea acestor familii 

nevoiaşe. 

 Dar când reveniră acasă din acea lucrare, nu le veni a 

crede ce văzură: gospodăria lor răvăşită, uşile deschise, lucrurile 

din casă furate, dărâmate, împrăştiate, clavecinul distrus. Şi, 

ceea ce era mai rău, nici urmă de pastor, nici de ucenicul său, 

Gregorio. Aflară de la vecini despre prăpădul ce avusese loc. 

Acum, după acest dezastru, ele însele se aflau în mare pericol 

dacă mai rămâneau în casa lor pustiită, întrucât spionii le puteau 

găsi repede şi, de bună seamă, le putea aştepta închisoarea, 

urmată de forţarea la abjurare. Ele nu aveau cum să intervină 

pentru salvarea lui Amedeo şi ai lui Gregorio, căci ştiau că nici 

toţi banii de pe lume n-ar fi avut darul înduplecării inchizitorilor 

să dea drumul din mâna lor la o pradă atât de însemnată, cum 

erau pastorul şi ucenicul său. 

 Mai stătură în casa lor devastată încă vreo câteva zile, până 

aflară de moartea năprasnică a soţilor lor, nenorocire care le 

adusese o jale cumplită, sfâşietore. În cele din urmă, după ce şi-

au mai revenit după tragica dispariţie a soţilor, Marianne şi 

mama ei se hotărâră să plece din Cavour, aşa că strânseră cele 

câteva lucruri rămase prin casă în urma dezastrului şi plecară la 

Rivoli, la mătuşa Mariannei. Ajunse la Rivoli, îşi dădură seama 

că nici aici nu erau în mare siguranţă, deoarece ochii vigilenţi ai 

inchiziţiei îşi făceau simţită prezenţa peste tot. Alertată de 

situaţie, mătuşa găsise un adăpost pentru cele două rude ale ei 

tocmai la celălalt capăt al oraşului, unde trăia o prietenă a ei, 

care avea o odaie liberă, unde puteau fi găzduite amândouă. Mai 

apoi, mătuşa îşi mutase rudele în vila unui negustor influent din 

oraş, unde aveau de toate, şi clavecin, şi cărţi multe, și puteau să 

se simtă la  adăpost. 

 Doar că Marianne şi mama ei nu de bunăstare aveau 

nevoie. Ba, mai mult, trăind cam o lună în această îndestulare 

exagerată, care parcă le spunea că apucaseră pe o cale greşită, 

începură să simtă un ciudat sentiment de inutilitate, de pierdere 

a timpului atât de scump pentru lucrarea Domnului. Nu bogăţia 

sau siguranţa personală era cel mai important lucru în viaţa lor. 
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Simţeau că nici exersarea la clavecin, nici seratele muzicale, 

nici vernisaje de pictură, la care fuseseră antrenate o vreme, nu 

mai erau importante în aceste zile de mare tristeţe, când soţii 

lor, Amedeo şi Gregorio sfârşiseră ca martiri. Aşa că, într-o zi, 

hotărâră să renunţe la traiul lipsit de griji materiale dar sărac în 

activităţi misionare, şi se sfătuiră să plece. Odată apărut acest 

gând, nici nu stătură mult la îndoială. Mulţumiră gazdei pentru 

primirea extraordinară, apoi luară diligenţa cu care plecară 

înapoi la mătuşa Mariannei, s-o anunţe şi pe ea de hotărârea lor 

de a se refugia în Elveţia. 

 Mătuşa se sperie de ce gândeau cele două: 

-Cum? Voi plecaţi de aici, unde vă era pierdută urma şi 

unde aveaţi de toate?... 

-Dragă Eleonora, zise mama Mariannei, nu ne plângem că 

nu eram primite bine în casa ta şi în casa acelor oameni 

minunaţi, unde ai aranjat să locuim, dar eu şi Marianne nu 

suntem făcute să trăim în bunăstare şi linişte, atâta timp când 

poporul valdenz este sfărâmat, cât timp credincioşii sunt 

întemniţaţi, iar copiii lor sunt duși în aşezăminte catolice. Cum 

putem noi să stăm cu mâinile în sân, departe de lupta aceasta 

uriaşă cu forţele diavolului!? 

-Şi ce aveţi de gând să faceţi? întrebă mătuşa. 

-Am auzit că valdenzii expulzaţi din Piemont au fost bine 

primiţi de elveţieni în ţara lor şi că aceştia, împreună cu copiii şi 

rudele lor refugiate, trăiesc în tabere amenajate la Lausanne. 

Acolo, mai mult ca sigur, ar fi mare nevoie de ajutor din partea 

noastră, ca să îngrijim familiile cu mari greutăţi, explică mama 

Mariannei. 

-Mă uimiţi cu îndrăzneala şi cu proiectele voastre, 

răspunse mătuşa. Văd că tu, sora mea, eşti făcută din alt aluat 

decât mine. Eu n-aş putea face ce faceţi voi. 

-Poţi face foarte mult, mătuşă, zise Marianne. Ai şi făcut 

atât de mult pentru noi şi pentru lucrarea de evanghelizare în 

ţinutul valdenzilor. Şi de acum înainte vei putea să ne ajuţi prin 

rugăciunile tale. 

 Auzind aprecierile, mătuşii îi dădură lacrimile. Cele două 

o îmbrăţişară şi o mângâiară. 
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-Fiecare are un rol pregătit de Dumnezeu pentru lucrarea 

Sa, zise mama Mariannei. Domnul va răsplăti bunătatea ta. 

-Acum, spuneţi-mi, unde vreţi să mergeţi? Ce aveţi de 

gând să faceţi? 

-Am auzit că a fost organizat un aşezământ de copii orfani 

pe lângă biserica calvină din Lausanne. Acolo e mult de lucru. 

Vrem să ajutăm acele suflete greu încercate, să simtă mai puţin 

lipsa părinţilor şi să primească educaţie creştină, să înveţe să fie 

buni cu semenii lor, zise Marianne. 

-Domnul să vă ajute! Şi când plecaţi? 

-Cât de curând. 

 Mătuşa întră la griji. Ce să facă, ce să pregătească? Le ceru 

să mai aştepte câteva zile, să aibă timp să scoată zapis de trecere 

peste graniţă pentru ele două. Mai pregăti o scrisoare către un 

negustor din Geneva, să aibă grijă de partea bănească a şederii 

rudelor ei la Lausanne. Se îngriji să le pregătească haine, 

împreună cu toate cele necesare de drum. Nu trebuia să se 

împovăreze cu prea multe haine şi lucruri pentru copii, deoarece 

cu bani vor găsi de toate, chiar în Elveţia.  

 Cu mare tristeţe, mătuşa cea bogată se despărţi de sora ei 

dragă şi de încântătoarea Marianne, le ură călătorie liniştită, le 

dădu de drum tot ce le trebuia şi le conduse la poştalionul care 

pleca spre Torino. De acolo urma să ia alt poştalion, care 

ajungea, cu ceva dificultate, chiar până la Geneva. De la 

Geneva la Lausanne nu mai era greu să tocmească o trăsură. 

 Într-adevăr, călătoria fu liniştită, dar obositoare. Zapisul de 

trecere a graniţei cu Elveţia era cât se poate de lămuritor. 

Călătoriră până la Geneva, iar de acolo, după un popas de 

câteva zile la o familie bogată de negustori, bune cunoştinţe ale 

mătuşii din Italia, porniră drept spre Lausanne, cu o şaretă 

năimită de negustorul la care primiseră găzduire. 

 Nu le trebui mult să ajungă la Lausanne şi să afle unde era 

biserica calvină care purta de grijă coloniei de refugiaţi 

valdenzi, aflată pe nişte izlazuri mari, comunale, puse la 

dispoziţie de primăria oraşului, acolo unde refugiaţii aveau voie 

să-şi întindă corturile, uneori chiar mici căsuţe improvizate. La 

marginea oraşului Lausanne exista o veche şcoală catolică, 
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acum nefolosită, amenajată ca adăpost pentru copiii valdenzi 

rămăşi fără părinţi, fie că părinţii lor muriseră, fie că zăceau 

încă prin închisorile din Piemont. 

 Ajungând în aceste colonii, Marianne şi cu mama ei 

încercară să afle numaidecât cum stau lucrurile în privinţa 

copiilor orfani. Prea mult nu le trebui să se lămurească;  nici n-

apucară bine să-şi scoată lucrurile din bagaje, că deja erau 

nevoite să se ocupe de împărţirea hranei la cei vreo şaizeci de 

micuţi lihniţi de foame. Uitară dintr-odată de necazurile lor. 

Dacă undeva era nevoie de ajutor, acolo era locul cel mai 

nimerit. Până terminară de împărţit hrana la toţi şi să strângă 

vasele, se făcu seara. Trebuia să împartă hrana şi seara, căci 

micuţii nu puteau dormi flămânzi. Unii erau bolnavi, răciţi de 

vremea mai rece de la munte, iar alţii încă sufereau de rănile 

provocate de degerături pe când trecuseră Alpii, iarna. Treburile 

erau copleşitoare şi uneori peste puterile câtorva persoane. Ce e 

drept, de foame nu sufereau, căci avuseseră grijă fraţii creştini 

calvini să îndestuleze aşezământul pentru copii cu de toate. 

 Pentru copiii cei mulţi şi neajutoraţi, se simţea nevoia de 

creştere spirituală, ori, aici, Marianne şi mama ei se dovediră ca 

fiind cele mai potrivite. După o vreme, organizară tabăra în aşa 

fel încât după fiecare masă, toţi copiii să se adune pe un tăpşan 

şi să înveţe un cântec, un text biblic, ori să li se spună poveşti 

creştine, şi acolo cântau şi se jucau. Ca să le treacă ziua mai 

plăcut, învăţară o mulţime de jocuri noi. Uitară de suferinţele nu 

prea îndepărtate, acum fiind multă bună dispoziţie printre cei 

mici. 

 Când reuşiră să plece măcar pentru câteva ore din tabără, 

Marianne şi mama ei doriră o întâlnire cu conducătorii taberei 

de refugiaţi valdenzi, cerând noi binevoitori pentru îngrijirea 

copiilor, chiar şi din partea celor care nu aveau copii acolo. 

Bineînţeles, câteva persoane dornice de activitate se oferiră cu 

dragă inimă, aşa că îngrijirea copiilor din tabără deveni mai 

uşoară, iar ei se bucurau de mai multe condiţii omeneşti de trai. 

Reuşiră să dea copiilor bucuria unor plimbări până în munţii din 

împrejurime, sau să viziteze tarlalele de culturi, unde copiii cei 

mai mari aveau prilejul să dea o mână de ajutor. 
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 Copiii primiră hăinuţe noi şi, într-o zi de sărbătoare, fuseră 

duşi la catedrala calvină din Lausanne pentru a asista la 

serviciul divin, unde avură ocazia să interpreteze mai multe 

cântece învăţate de la Marianne. Credincioşii din biserică îi 

îndrăgiră mult, deşi, deocamdată vorbeau doar limba lor natală, 

adică piemonteza. Marianne învăţase mai demult germana şi 

franceza, ceea ce-i folosi mult acum în discuţiile cu credincioşii 

din bisericile calvine şi cu autorităţile oraşului. 
 

 

 

Capitolul 43 – Regăsire uimitoare 
 

 Într-una din coloniile de valdenzi, sosiră din Ducat nişte 

refugiaţi care te umpleau de compasiune imediat ce-i vedeai. 

Erau trei copii amărâţi, împreună cu o bătrânică, aduşi cu căruţa 

peste Alpi de un negustor milos. Părinţii lor fuseseră închişi în 

temniţele din Ducat, iar ei rămăseseră singuri pe lume şi neaju-

toraţi. O bătrânică se ocupa de ei în ultimul timp, dar ea nu le 

putea asigura tot ce aveau nevoie. Cineva o sfătuise să trimită 

copiii la Lausanne, acolo unde fraţii creştini aveau milă şi îngri-

jeau copiii fără părinţi, aşa că, într-o zi de vară, bătrânica pre-

găti tot ce avea nevoie, luă câteva părăluţe de drum, luă copiii şi 

porni înspre trecătorile Alpilor. Cum era de aşteptat, curând se 

dovedi că cei plecaţi într-o călătorie atât de temerară nu aveau 

destulă putere să urce povârnişurile abrupte de munte, deoarece 

copiii erau mici, firavi, şi nici nu erau bine îmbrăcaţi sau hrăniţi 

pentru o astfel de călătorie. Când ajunseră la trecătorile mun-

ţilor, ceata pribegilor se opri pe marginea unei vâlcele, căzând 

la pământ fără speranţă şi fără cea mai mică vlagă de a merge 

înainte. Îi cuprinse plânsul pe copii, şi cu ei plângea şi bătrâ-

nica, deoarece acum îşi dădeau seama că greşiseră pornind peste 

Alpi în starea în care erau. 

 Domnul avu, însă, mare grijă de copiii Săi credincioşi. 

Cum stăteau ei acolo în vâlcea, trişti şi neajutoraţi, iată, dinspre 

cotul unui drum pietros, şerpuitor printre stânci, apăru o căruţă 

cu roţi scârţâitoare şi hodorogind peste pietrele drumului, în 
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care era aşezat un negustor care îndemna căluţul întruna, cu 

biciul asupra lui, să-l facă să tragă mai vârtos la deal. Ce noroc 

că acest căruţaş era un om de treabă şi mergea la Lausanne să 

cumpere nişte marfă, încât acum căruţa lui era mai mult goală, 

urmând ca la întoarcere să fie foarte plină de cumpărături. Vă-

zând-o pe bătrânică împreună cu copiii din vâlcea, căruţaşul se 

opri, deoarece i se păru că ceva era nefiresc. 

-Hei, voi de-acolo, ce-i cu voi? 

 Copiii şi bătrâna holbară ochii mari la el, nevenindu-le să 

creadă că cineva le acordase atenţie, fie doar şi pentru o clipă. 

-Omule bun, începu bătrânica, m-am pornit spre Lausanne 

împreună cu aceşti bieţi copii, care nu mai au pe nimeni, şi 

acum vedem că nu mai putem ajunge în Elveţia; n-avem hrană, 

n-avem nimic… 

 Negustorul din căruţă încruntă din sprâncene. Văzuse el 

bine că nu spun minciuni aceşti bieţi călători. Se gândi ce se 

gândi, apoi zise: 

-Urcaţi în căruţă! Mergeţi cu mine! 

 Nu ştiau ce să creadă… Aveau ei norocul să meargă în 

căruţă, după ce merseseră pe jos atâtea zile? Încercară să urce, 

cu stângăcie, dar se dovedi că nu le mai rămăsese destulă vlagă, 

iar căruţa era prea înaltă pentru ei.  

-Staţi că vă urc eu, le zise căruţaşul, coborând să-i ajute. 

-Doamne, ce bun ai fost, că ai trimis pe omul acesta să 

aibă grijă de noi! rosti bătrâna, radiind de mulţumire. 

-Dar cu ăsta mic ce e? zise căruţaşul nedumerit, văzând că 

nu se ţine prea bine pe picioare. 

-Bietul de el! Copilul meu scump, Antony, are o boală de 

când era mic şi a rămas cu un picioruş mai scurt, spuse femeia, 

urcându-l şi pe el în căruţă. 

-Sărăcuţul… Hai să pornim, că avem drum lung de mers! 

Vă e foame? întrebă căruţaşul. 

 Copiii tăceau, uitându-se unii la alţii. 

-Om bun, sigur că le e foame, că n-au mâncat de ieri… 

-Dar unde v-aţi pornit? Să nu ziceţi că vreţi să treceţi 

Alpii? 

-Păi… chiar aşa voiam, răspunse bătrâna. 
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-Cum? Alpii? Cu copiii ăştia mici? Cine v-a pus pe 

drumuri? 

-Nu ne-a trimis nimeni, dar ne gândeam că la Lausanne 

vom primi ajutor de la fraţi valdenzi refugiaţi acolo… 

-Înţeleg… Se vede că Domnul e cu voi. Hai să vă dau ceva 

de-ale gurii. 

 Şi căruţaşul coborî iar din căruţă, opri calul, scoase din 

desagi ceva pâine şi brânză şi le împărţi tuturor, să mănânce. 

Copiilor le luceau ochii de mulţumire. 

-Domnul să te binecuvânteze, om bun! Aveam mare 

nevoie de acest ajutor! 

-Staţi cuminţi acolo, în căruţă! Luaţi blana aia de capră şi 

înveliţi-vă picioarele, c-o să fie frig la noapte, zise grijuliul 

căruţaş străin. 

 După câteva zile de drum greu, timp în care mai intrară şi 

pe la hanuri să doarmă sau să cumpere ceva merinde, izbutiră să 

treacă Alpii. Avură mare noroc că era vară, iar culmile prăpăs-

tioşilor munţi acum erau liniştite, însorite chiar. La vale, spre 

Geneva, era mult mai uşor de călătorit în căruţă. Chiar găsiră în 

drumul lor case unde dădură de oameni credincioşi, care îi 

ajutară cu dragă inimă cu ce aveau. După încă două zile, ajun-

seră la Lausanne. Căruţaşului îi deveniseră atât de dragi copiii, 

încât nici nu ştia cum o să se despartă de ei. Totuşi, drumurile 

lor urmau alte destine. 

-Domnul să te răsplătească însutit, şi pe lumea asta, şi pe 

Lumea cea Nouă, pentru atâta bunătate câtă ne-ai arătat! Mergi 

cu bine, om bun, îl binecuvânta bătrânica. 

-Nu trebuie să-mi mulţumiţi mie, mulţumiţi Celui de Sus, 

zise căruţaşul, care, după ce îmbrăţişă toţi copiii, urcă în căruţă 

şi-şi urmă drumul spre un sat de lângă Lausanne, unde avea 

treabă. 

 Rămaşi singuri într-o colonie de valdenzi, bieţii copii şi 

bătrânica au fost primiţi cu mare căldură în tabăra acestora. 

Îndrăzneala lor de a trece Alpii era văzută ca o mare bravură, 

deoarece chiar şi pentru oamenii mari, e greu de trecut munţii 

înzăpeziţi, cu atât mai mult pentru nişte copii mergând pe jos. 
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 Doar în câteva zile, Amelia, Anny şi Antony deveniră 

foarte cunoscuţi în toată tabăra, fiind ocrotiţi şi chiar răsfăţaţi. 

Toate inimile erau deschise văzând aceşti copii ai nimănui. 

Chiar şi micuţii începură să uite de necazurile lor, acum când 

trăiau liniştiţi în tabără şi nu mai plângeau după părinţii 

dispăruţi. Toţi oamenii din colonie se purtau părinteşte cu ei,  

poate şi pentru că erau foarte ascultători şi recunoscători. Se 

vedea că erau bine crescuţi, în credinţă, deoarece se rugau ori de 

câte ori trebuia. De-acum, nu vor mai avea parte de suferinţă şi 

lipsuri, fiind pe mâini bune. 

 Într-o zi, la templu, Marianne îi remarcă pe copiii nou-

veniţi în tabăra de colonişti. Se interesă de ei, întrebând dacă au 

tot ce le trebuie. Se bucură întâlnind-o şi pe bătrânică, pe care o 

îndrăgi pe dată. Văzând cât de cumsecade şi de grijulie era cu 

copiii, îi zise: 

-Sora mea! Mămica mea! N-ai vrea să lucrezi cu mine la 

orfelinatul din Lausanne? Chiar am nevoie de o bunicuţă 

pricepută la problemele celor mici. Mai e de cusut câte o haină, 

câte un ciorăpel, ştii dumneata... 

 Bătrânica se gândi ce se gândi, apoi răspunse: 

-Îmi sună în urechi tare bine propunerea ta, dar nu ştiu 

cum să mă despart de drăgălaşii de copiii cu care am trecut 

Alpii, eu fiind acum ca şi bunica lor… 

-Am o propunere: vino la mine împreună cu ei, şi n-o să le 

meargă rău! 

-Ne mai gândim, să vedem ce spun fraţii noştri din 

colonie. Şi ei i-au îndrăgit aşa de mult, încât le-ar fi greu fără 

cei mici. 

-Fie, atunci mai discutăm în altă zi. Domnul cu voi toţi! 

încheie Marianne vizita, cu ochii mereu la frumoşii copiii din 

tabără. 

 Toate se făcură cu dragoste pentru copiii sosiţi în colonie, 

care erau îngrijiţi cât se poate de bine de fraţi, poate şi din cauză 

că erau aşa de puţini copii printre refugiaţi, deoarece cei mai 

mulţi se pierduseră în timpul persecuţiei, fie că fuseseră luaţi cu 

forţa şi duşi pe la aşezămintele catolice de reeducare, fie 

fuseseră înfiaţi de familiile catolice.  
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 Dar să vedeţi întâmplare! Într-o zi, un ins dubios străbătea 

drumurile Elveţiei, de la o colonie la alta, dintre cele cu 

refugiaţii din Ducat. Un tip cu barbă, sumbru la faţă şi vânjos, 

care întreba în stânga şi-n dreapta un anume lucru; se prefăcea 

căutând o rudă de-a lui, dispărută în Piemont, pe care spera s-o 

regăsească printre refugiaţii din Lausanne. Dar ochii lui 

iscodeau altceva, şi nici nu spunea ce anume căuta. Avea nişte 

ochi vioi, pătrunzători, care nu lăsau nimic ne-scrutat. Venise de 

cu seară în tabără, odată cu amurgul, când lumea se pregătea de 

somn, după ce se rostiseră rugăciunile de seară. 

 A doua zi, dimineaţa, bărbatul cel dubios era deja în 

picioare, umblând în jurul taberei şi pândind orice mişcare. 

Aştepta, cu răbdare, să se trezească toţi ceilalţi. Apoi poposi la 

intrarea într-un cort, unde cineva îi dădu un scăunel, să nu stea 

în picioare. Părea mâhnit şi gândea ceva negru în sufletul lui. 

Deodată, chipul lui se transfigură. Înclină capul să audă mai 

bine de unde venea un sunet anume. Se ridică de pe scaun şi 

păşi pe uliţă, s-asculte mai bine. Da, sunetele îi erau foarte 

cunoscute! Ieşi de-a binelea pe drum, uitându-se în toate părţile. 

La un moment dat, i se păru că  ameţeşte. Dintr-un cort sări un 

copil zglobiu. Vai, dar copilul era cam beteag de-un picior… 

După el mai săriră încă doi copii, în joacă. Negreşit, omul îşi 

recunoscu imediat copiii! 

 Fugi după ei şi-i găsi în locul unde se jucau de obicei. El, 

străinul cel cu barbă fioroasă, de care se speria orice fiinţă, mai 

ales nişte copii, strigă cu glas tare: 

-Antony!!! 

 Copiii se opriră din joacă, întrucâtva speriaţi de acel glas. 

Asta pentru o clipă, până când teama lor se transformă în chiote 

nestăvilite de bucurie: 

-E tata! E tata! A venit tata! 

-A venit tata! răsunară glasurile de copii, care-i săriră în 

braţe! 

 Câţiva oameni din jur văzură această întâmplare 

nemaipomenită. Nu le venea a crede! Tatăl îşi regăsise copiii 

pierduţi în  timpul represaliilor nefericite din Piemont… 
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-Ce dor ne-a fost de tine, zise fetiţa cea mai măricică, 

Amelia. 

-Dar voi credeţi că mie nu-mi era dor de voi? De jumătate 

de an vă tot caut prin toată Europa! 

-Bietul nostru tătic! zise Antony. Dar de mămica ştii ceva? 

 Chipurile copiilor, ca şi al tatălui, se întunecară. 

-Mama voastră nu mai este… A murit în închisoare, zise 

omul, cu lacrimi în ochi. 

-Cum?! Mama nu mai este? izbucniră copiii în plâns. 

-Da, e trist! Mama voastră nu mai este! zise tatăl cuprins 

de lacrimi. 

 O veste mai grea pentru inimile unor fiinţe firave, cum 

erau copiii aceştia, nici că se putea. Plângeau neîncetat împre-

ună cu tatăl lor, sub privirile compătimitoare ale celor care ur-

măreau toată întâmplarea. După mult timp, când lacrimile se-

cară, copiii continuară cu întrebări. 

-O vom vedea pe mama pe Lumea cea Nouă? Întrebă 

băiatul cel şchiop, Antony. 

-Da, ne vom revedea cu toţii acolo, zise tatăl, continuând 

să şteargă lacrimile. 

-Dar tu cum de eşti viu, tăticule, căci auzisem că ai murit? 

zise Antony în naivitatea sa, cam de-a dreptul. 

 Tatăl copiilor era Paolo, cel care luptase cu arma ca să 

apere satele valdenze de represaliile oştirii ducelui. Zâmbi un 

pic, auzind că unii îl credeau deja mort. E drept, după ce îi 

murise în închisoare buna lui soţie, lucru de care el aflase mai 

târziu, nici lui nu i-ar mai fi trebuit mult să părăsească lumea 

asta, şi o vreme a fost foarte bolnav şi fără speranţă. 

-Dragii mei, să vă povestesc prin ce am trecut de când am 

plecat de-acasă, începu Paolo, tatăl copiilor. Eram la închisoare 

de multă vreme, unde mă şi îmbolnăvisem rău de tot, şi era să 

mă prăpădesc, precum mulţi alţi valdenzi din Piemont. Zăceam 

căzut pe podea în celulă, fără urmă de viaţă în mine. Atunci au 

venit gardienii, m-au luat din temniţă, m-au aruncat într-o şaretă 

de-a lor şi m-au descărcat undeva în pădure, de-a valma cu alţii 

decedaţi. Dar eu, datorită milei Domnului, aflându-mă în aerul 
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curat al pădurii, mi-am revenit şi mă uitam în jur, nevenindu-mi 

a crede că sunt în afara închisorii. 

-Cum? Ai înviat, tăticule? se minuna Anny, fetiţa lui mai 

mică. 

-Da, cam aşa se poate spune, răspunse Paolo. Să vedeţi, 

când mi-am dat seama că sunt liber, în afara închisorii, m-a 

cuprins o bucurie de nici nu pot să vă povestesc. Totuşi, bucuria 

asta a mea mi-a fost umbrită repede, să vedeţi de ce. Am plecat 

pe jos, furişându-mă prin păduri, să vad ce mai e prin satele 

valdenze. Ajuns în Lucernetta, am găsit casa noastră arsă şi nici 

urmă de familia mea. Nimeni nu ştia să-mi spună ce e cu mama 

voastră şi cu voi. Dar totuşi, cineva mi-a spus că aţi fi plecat în 

Elveţia, împreună cu refugiaţii... 

-Nu, tăticule, noi am mers cu un căruţaş, încercă să explice 

micuţul Antony! 

-O să-mi povestiţi voi… Apoi am trecut şi pe la mătuşa 

voastră din satul de peste deal, dar şi-acolo am găsit casa arsă. 

Eram disperat. Am întâlnit o rudă catolică, de-a noastră, care 

mi-a spus că mămica voastră a murit în închisoare, căci  venise 

o înştiinţare de la primăria satului... 

 Copiii au început să plângă. 

-Nu vă întristaţi, bieţii de voi! Domnul ne-a promis că va 

exista ziua învierii şi ne vom revedea cu toţii în cer, plângea şi 

Paolo, cu lacrimi mari sărind din ochi. 

-Nu mai plânge tăticule, îi zise fetiţa mai mare, Amelia. 

 Paolo, văzând feţele înlăcrimate de durere ale copiilor, 

încercă să-şi şteargă lacrimile de pe obraz, adună copii în jurul 

său şi le mângâie cu aceste cuvinte: 

-O să mă liniştesc... Hai să vă spun ce-a mai fost cu mine. 

Pornisem deci să vă caut în coloniile de refugiaţi valdenzi din 

Elveţia, dar nu vă găseam. Apoi, auzind că mai erau refugiaţi 

valdenzi şi în alte ţări, am început să colind Europa în lung şi-n 

lat, cu speranţa că Domnul mă va ajuta să dau de voi. Am 

străbătut şi Austria, şi Germania. Apoi îmi veni în gând să mă 

întorc din nou în Elveţia, să întreb încă odată de voi… 

-Şi iată, ne-ai găsit! sări Amelia să-l îmbrăţişeze. Ce bun e 

Domnul că ne-am regăsit! 
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 Bucuria revederii copiilor cu tatăl lor era privită ca o 

minune, de care se aflase repede în toate taberele de refugiaţi 

valdenzi. Erau dovezi cât de bun este Domnul cu unii dintre 

copiii Lui! Tatăl o văzuse în aceeaşi dimineaţă şi pe bătrânica 

Lidia, cea care sacrificase tot ce avea ca să aducă copiii lui în 

Elveţia. Domnul, în bunătatea Sa cea mare, făcuse ca o femeie 

inimoasă şi plină de iubire să aibă grijă de copiii lui, în locul 

mamei lor care nu mai era! 

 

 

 

Capitolul 44 – Starea de spirit a coloniştilor 
 

 Valdenzii refugiaţi fuseseră găzduiţi cât se poate de bine 

printre credincioşii calvini din Elveţia, fie că găsiseră adăpost în 

ţinutul Lausanne, fie la Geneva, sau chiar la Basel. Autorităţile 

helvete erau, totuşi, îngrijorate de problema valdenzilor, ca nu 

cumva prin acţiunile acestora să se aducă nemulţumiri marilor 

puteri vecine, Franţa, Austria şi chiar Germania. Ceea ce îi 

îngrijora cel mai mult pe mai-marii cantoanelor era posibilitatea 

ca valdenzii să se asocieze și să formeze o armată gata să 

pornească să recucerească vechile lor vetre de dincolo de Alpi. 

Ori, în tratatele cu ducele Piemontului, fusese clar precizat că 

valdenzii nu mai aveau ce căuta pe teritoriul ducatului, căci  

întoarcerea lor în Văi ar fi stârnit toată urgia papalităţii. 

 Şi nu era o teamă neîntemeiată a strategilor cantoanelor 

privitoare la valdenzi. Ştiau ei cât de mult îşi iubeau aceştia ţara 

şi mai ales văile ascunse între Alpii înalţi, care le ofereau atâta 

linişte sufletească şi chiar o oarecare libertate, în ciuda 

persecuţiilor crâncene din ultimul timp, dar şi de-a lungul 

secolelor. Elveţienii observară cum valdenzii din coloniile de 

refugiaţi ţineau legături strânse unii cu alţii, văzură cum în ochii 

lor străfulgerau lumini de cum se pomeneau denumirile 

locurilor din Delfinat sau Piemont, meleagurile dragi lor, pără-

site fără voie. Văzură cum, în ciuda ospitalităţii extraordinare a 

locuitorilor cantoanelor, ceva nostalgic și enigmatic era în sufle-

tele pribegilor, ceva ce le reaprindea doruri nelămurite, senti-
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mente ce nu pot fi descrise în cuvinte. Da, autorităţile helvete 

intuiră, şi intuiră bine, dorinţa de reîntoarcere a coloniştilor în 

ţara lor de baştină! 

 Cum era de aşteptat, de când veniseră valdenzii în ţara 

helvetă, soborurile bisericeşti protestante se înmulţiseră, dacă se 

lua în seamă câte soboare se ţinuseră în trecut. Aveau de 

discutat probleme importante, atât de organizare, dar mai ales 

de teologie, vizavi de principiile noii credinţe aduse de refugiaţi 

din ţara lor. E drept, toţi creştinii protestanţi, cei calvini şi cei 

valdenzi, deja discutaseră cu ocazia nenumăratelor prilejuri 

punctele lor doctrinale şi chiar adoptaseră manuale bisericeşti 

comune care erau răspândite în ambele tabere de credincioşi. 

Dar fiecare grup de creştini căuta să-şi apere convingerile şi 

nuanţările spirituale proprii, care li se păreau importante şi nu 

puteau să fie de acord cu convingerile celorlalte grupe de 

credincioşi. 

 De la o vreme, Pietro stătea îngândurat pe o laviţă, în miez 

de vară, lângă baraca lungă unde erau găzduiţi o mulţime de 

refugiaţi. Aceştia nu aveau prea mult de lucru, căci nu li se 

dăduseră pământuri întinse, ca să muncească. Taberele trăiau 

mai mult din donaţiile credincioşilor calvini, sau din afara 

Elveţiei. Nici nu prea erau chemaţi să muncească pe 

pământurile localnicilor, deoarece aceştia erau oameni vrednici 

care rareori recurgeau la ajutorul străinilor. Aşa că Pietro şi 

detaşamentele de refugiaţi nu-şi găseau rost în tabere. La un 

moment dat, se gândiră să se apuce de vreun meşteşug. Făcură 

atelier mare de confecţionat vase de lemn: butoaie, cofiţe, 

vedre. Mai făceau şi greble ori şei pentru cai, şi le făceau chiar 

bine, Agostino fiind meşter în lemnărie. Alţii umblau cu aceste 

vase în căruţe prin satele helvete, să le vândă. Era o ocupaţie 

cam nepotrivită pentru valdenzi, dar, de! la nevoie face omul de 

toate. Ca să nu mai spunem că mulţi valdenzi, îndeobşte 

femeile, îşi găsiră de lucru, să servească prin casele localnicilor, 

unde o duceau cât se poate de bine, de creştineşte. 

 Pietro şi ai lui ar fi putut foarte bine să locuiască în casa 

fiicei sale, Gianinna, sau chiar a socrilor săi. Aceştia aveau 

destul loc în gospodăria lor şi i-ar fi făcut un rost cât se poate de 
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onorabil. Însă Pietro, cam greu de ţinut în loc, preferase să 

rămână alături de ceilalţi refugiaţi, care aveau mare nevoie de el 

pentru îndrumarea taberei şi pentru sprijin moral. Material 

vorbind, refugiaţii aveau tot ce le trebuia. Dar sufletele lor 

tânjeau după ţara natală. Asta se vedea pe toate chipurile lor. 

Prezenta lui Pietro, a lui Giuseppe, ca pastor, a lui Agostino şi 

Simeone ca buni lucrători, îi liniştea, îi făcea să-şi ducă 

întrucâtva mulţumiţi traiul pe pământurile străine. 

 În fiecare duminică, cei mai mulţi dintre refugiaţi mergeau 

la catedralele calvine, unii la Lausanne iar alţii în satele din jur. 

Erau evlavioşi şi se bucurau că au parte de libertate şi de 

binecuvântarea serviciilor divine. Valdenzilor li se oferiră 

responsabilităţi în aceste biserici, ca să se simtă cât mai bine. 

Aceştia îi mulţumeau Domnului pentru atâta bunăvoinţă din 

partea gazdelor. Când şi când, mai ales în zilele însorite de 

primăvară sau vara, se adunau la poalele munţilor, sub umbra 

brazilor mari, unde  organizau servicii divine, aşa cum ştiau ei 

să facă în ţara lor pierdută. Aceste adevărate serbări de 

închinare înălţate Domnului le înviorau spiritele şi le potoleau 

dorul de ţară. Erau mulţi care se simţeau foarte mulţumiţi  de 

viaţa din colonie. 

 Într-una din zilele de sărbătoare, la templul din Lausanne 

avu loc un eveniment inedit. Predica pastorului templului din 

Lausanne fusese precedată de o frumoasă serbare a unor copii 

foarte îngrijit îmbrăcaţi, care ţinuseră un program minunat. 

Giuseppe, fiind de faţă, împreună cu mulţi refugiaţi valdenzi, 

erau extaziaţi de serbarea neaşteptată a copiilor. Grupul de copii 

era condus de o prezenţă feminină diafană, în rochie lungă, 

albastră, la fel cum erau îmbrăcate cele mai multe fetiţe. Şi 

băieţii aveau costume frumoase, colorate, cu pieptare 

meşteşugit lucrate. Se vedea că cineva avea o grijă deosebită de 

ei. Dar în toiul prezentării în timpul căreia Giuseppe căzu în 

visare, părându-i-se că parcă un cor de îngeraşi a coborât pe 

pământ, deodată avu o revelaţie. Ceva din figura tinerei care 

conducea grupul de copii i se păru, misterios cumva, foarte 

familiară. 
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 Nu-i venea să creadă… Cea care conducea corul copiilor 

era chiar fiica pastorului Amedeo, cel martirizat de inchiziţia 

papală în Piemont! Formidabil! Cum de ajunsese această nobilă 

fiică de pastor în Elveţia? Ce o îndemnase să vină aici? Cum de 

ajunsese să se ocupe de copii? 

 Hotărât lucru, Giuseppe rămăsese fascinat de personali-

tatea misterioasei fiice de pastor. Aşa că, după serviciul divin, 

se hotărî să se prezinte şi să discute cu ea, ca vechi cunoştinţe 

din Ducat. Nu era, însă, o treabă prea uşoară. Mulţi dintre 

credincioşii valdenzi o recunoscură şi se bucurau nespus de 

mult de reîntâlnirea cu ea. Nici Marianne nu se aşteptase să-i 

întâlnească aici în număr aşa de mare. Astfel că bucuria 

revederii era de neuitat. În cele din urmă, Giuseppe reuşi totuşi 

să ajungă la ea şi să-i  adreseze câteva cuvinte: 

-Marianne, mă recunoşti? 

 Ea se gândi multă vreme, neştiind de unde să-l ia. În cele 

din urmă, se însenină de bucurie: 

-Ah, eşti Giuseppe, pastorul din Villar Pellice! Ce bucurie! 

Să ştii că la orfelinatul meu de copii  avem mare nevoie de 

sprijinul unui pastor devotat. Sunt multe situaţii în care pastorul 

rezolvă o mulţime de probleme. Mai ales cele spirituale, că de 

cele materiale, se îngrijeşte Domnul. 

-Cu câtă bucurie voi veni la voi, să vă sprijin cu ce se 

poate, deşi am nenumărate atribuţii printre întinsele răspândiri 

ale refugiaţilor valdenzi, fugiţi să-şi scape viaţa în timpul 

persecuţiei din Piemont! 

-Ştiu, Giuseppe, dar sper că vei găsi timp şi pentru noi, 

replică Marianne, cu un zâmbet fermecător pe chip. Îmi pare 

rău, acum trebuie să plec, să conduc copiii la căminul lor. Cu 

Domnul, Giuseppe! 

-Cu Domnul, îi răspunse el! 
 

 După câteva zile, era convocat un nou sobor între pastori 

protestanţi din Ţara Cantoanelor, la care fuseseră invitaţi şi 

pastorii valdenzi. Aceştia nu se lăsaseră rugaţi să participe, 

având de apărat multe puncte de vedere ale cultului valdenz. 
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Capitolul 45 – Alte revederi neaşteptate 
 

 Când nu se aştepta nimeni, valdenzii din coloniile de 

refugiaţi de la Lausanne se pomeniră cu doi oaspeţi, în zori de 

zi, la vederea cărora se bucurară foarte mult. Era, poate, cea mai 

pitorească apariţie în acel loc. Dimineaţa, când cei din colonie 

încă dormeau, când doar câte o prea grijulie mamă pleca prin 

marginea pădurii pentru a aduna vreascuri să facă ceva de 

mâncare pentru micuţii copii care dormeau duşi până târziu, pe 

poteca ce cobora de pe versantul muntos dinspre Alpi, înainta 

fără zgomot o căruţă cât se poate de sărăcăcioasă, la prima 

vedere, având coviltirul ponosit şi calul înhămat la ea, 

aşişderea. Nu erau mai breji nici cei doi călători aşezaţi pe 

căruţă, unul cam bătrân, uscăţiv şi îngălbenit de vremuri la faţă, 

iar celălalt şi mai slab, tuciuriu, cu mustăţi lungi, răsucite în sus. 

Se vedea pe chipurile lor că erau cam osteniţi şi nedormiţi, asta 

poate din cauză că plecaseră de cu noapte de la popas, 

nerăbdători să ajungă cât mai devreme la tabăra refugiaţilor. 

 Dacă încă nu v-aţi dat seama cine erau cei doi călători, vă 

dezvăluim noi: unul era pastorul cel bătrân, Benvenuto 

Pellegrini, pe care-l întâlneai nu rareori bătând ţinuturile Euro-

pei cu căruţa lui cu coviltir, iar celălalt era Vulpiano, unchiul lui 

Giuseppe. De cum sosiră cei doi în tabără, privirile lor începură 

că caute cu agilitate deasupra harababurii de corturi şi căruţe 

care se întindeau pe toată pajiştea generoasă de la marginea 

pădurii. Căutau ceva, sau pe cineva. Ceea ce vedeau le umplea 

inima de tristeţe. Va să zică aşa de amarnice zile ajunsese să 

ducă poporul valdenz! De ce oare îngăduie Domnul asemenea 

suferinţe pentru credincioşii Lui? 

 Se aşezară sub un copac la marginea pădurii, aşteptând să 

se facă ziuă de-a binelea, să poată discuta cu cei din tabără. Într-

adevăr, după numai o oră de aşteptare, tabăra se puse în mişcare 

iar cei de-acolo începură să se trezească şi să caute vedre cu apă 

rece, să se spele pe faţă. Se vedeau şi copiii treziţi devreme, 

spălaţi, aranjaţi, pregătiţi pentru închinarea de dimineaţă. La ora 
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stabilită, îmbrăcaţi îngrijit, toţi cei din colonie se adunară pe 

tăpşanul de sub castanii de lângă pădure, în vederea altarului de 

dimineaţă. Veniră şi câţiva bărbaţi mai influenţi, pentru a 

pregăti serviciul de închinare. 

 Când toţi erau pregătiţi, cei doi nou-veniţi îşi făcură sim-

ţită prezenţa în faţa taberei, adică pastorul pribeag şi Vulpiano. 

Apariţia lor provocă exclamaţii de uimire şi admiraţie. Cei care 

conduceau tabăra veniră drept spre ei, măsurându-i din cap până 

în picioare. 

-Vulpiano! 

-Pastorul Benvenuto! 

-Giuseppe! 

-Pietro! 

-Enrica! 

 Ce întâlnire! Ce surpriză! Nimeni nu se aştepta la aşa ceva. 

-De unde aţi venit voi? îi întrebă Pietro, încă uimit. 

-Cum „de unde”? Din Italia! răspunse Vulpiano. 

-Din Italia? Dar ce-aţi căutat acolo? întrebă Giuseppe. 

-Lasă acum, că vă povestim noi totul îndată, dar să nu 

deranjăm serviciul de închinare de dimineaţă. 

 Dinspre corturi venea cam încet un bătrânel slab de puteri 

şi îndoit de umeri, cu ochii slăbiţi. 

-Tată, tu aici, tată? Vino să te strâng în braţe, exclamă 

Vulpiano, în culmea fericirii de a-şi revedea părintele, aşa, pe 

nepregătite. De când nu te-am mai văzut, tată! 

 Într-adevăr, după această înduieşătoare reîntâlnire, Pietro, 

Giuseppe şi pastorii liniştiră mulţimea pentru altarul de dimi-

neaţă, apoi începură să răsune cântece şi să se rostească rugă-

ciuni fierbinţi. Era o mare bucurie dată de prezenţa Domnului în 

mijlocul lor, de parcă ar fi fost într-un templu în aer liber! 

 După altarul de dimineaţă, tot poporul de refugiaţi se 

împrăştie, fiecare pe la treburile sale. Începu forfota în tabără; 

fumul ieşea pe ici - pe acolo, prin hoceage, semn că se fierbeau 

de-ale mâncării, apoi copiii erau hrăniţi, la fel şi cei bătrâni sau 

suferinzii. Unii plecau la lucru prin ţinut, iar alţii se duceau la 

atelierele lor de tâmplărie. Tabăra se umplu de zumzet, de bocă-
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nituri de ciocane ale meşterilor, de foială du-te/vino încoace şi 

încolo. 

-Staţi cu noi un pic, să ne povestiţi ce-aţi mai văzut prin 

Piemont. Apoi vă trimitem într-un cort, să vă odihniţi de drum, 

zise Pietro, nerăbdător să afle ce mai era prin satele lor de 

dincolo de Alpi. 

-O să vă povestim, că de aceea am şi făcut atâta drum pri-

mejdios până în Italia, şi-apoi până aici, zise pastorul pribeag. 

-Şezi, tată, aici, lângă mine, să asculţi şi tu noutăţile de-

acasă! îl invită Vulpiano pe tatăl său. 

 După ce se aşezară pe iarbă, pastorul începu să 

povestească: 

-Eram în Austria când am primit vestea groaznică a 

prăpădului care se abătuse asupra ţinuturilor valdenze dintre 

Văi. Bănuiam că acum duşmanul nu va pregeta să se răzbune cu 

vârf şi îndesat pentru credinţa nestrămutată a credincioşilor 

Domnului. Nu mai aveam stare, aşa că, întâlnindu-l pe 

Vulpiano la Viena, l-am luat şi pe el să vedem ce s-a întâmplat 

în satele noastre din Italia. Nu-mi venea a crede ochilor ce 

vedeam acolo! Nici un templu valdenz întreg, case dărâmate, 

abandonate, arse, totul în jurul caselor pustiit, nici tu oameni, 

nici tu vite, nici lemne, sau culturi pe câmp. O linişte de mor-

mânt cuprinsese totul, doar vulturii scrutau înălţimile Alpilor 

deasupra satelor pustiite. Pălămida şi iarba crescuseră în curţile 

bisericilor din care mai rămăseseră doar movile de dărâmături. 

Voiam să vorbim, să aflăm noutăţi, dar nu aveam cu cine. Rarii 

locuitori catolici din satele pustiite nu intrau în vorbă cu noi.  

-Aţi fost şi la Villar? Ce e pe-acolo? întrebă Pietro 

cutremurat de cele auzite. 

-Aceeaşi situaţie, pustiu-pustiu peste tot. Ne-am prefăcut 

că suntem negustori şi ne-am dus la orfelinatul catolic de copii 

din Pinerolo. Acolo, deşi nu aveam voie să intrăm, am văzut 

copii adunaţi pe la gardurile ce împrejmuiau clădirea aşeză-

mântului, copii cu lacrimi în ochi, aşteptând, sărmanii, semne 

de la părinţii lor, care nu mai veneau să-i ia de-acolo. Te 

umpleau lacrimile când vedeai tristeţea de pe chipurile lor… 
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-Ajunge, pastore, nu mai putem îndura jalea asta! De ce 

îngăduit-ai, Doamne, să sufere atât de mult poporul Tău? rosti 

Giuseppe cu tristeţe mare în glas. 

-Fraţilor, copiii mei, astea-s pentru încercarea credinţei 

noastre, interveni în vorbă bătrânul Salvatore, tatăl lui Vulpi-

ano. 

-Domnul ştie, aşa o fi, încuviinţă Benvenuto, pastorul călă-

tor. 

 După ce povestiră tot ce ştiau şi tot ce văzuseră, cei doi 

oaspeţi sosiţi pe neaşteptate tăcură. Pietro spuse în cele din 

urmă: 

-Vulpiano, pastore Benvenuto! Hai să vă odihniţi câteva 

ceasuri, apoi mergem la Martin, soţul fiicei mele, care este 

măritată la Lausanne. 

 Ce bucurie a fost acasă la Gianinna, să-şi revadă unchiul. 

Pe pastorul pribeag nu-l cunoştea, deşi auzise de multe ori de el. 

-Sper să rămâneţi mult timp la noi! De când nu ne-am 

văzut, zise Gianinna, bucuroasă de oaspeţi. 

* 

 După ce locuiră câteva săptămâni în vizită la refugiaţii 

valdenzi din Lausanne şi după ce  vizitară alte colonii de val-

denzi din cantoanele Elveţiei, Vulpiano şi pastorul Benvenuto 

îşi cam făcură o oarecare părere despre starea valdenzilor din 

colonii, despre spiritul lor de credinţă, în ansamblu. Erau 

entuziasmaţi de spiritul de sacrificiu al credincioşilor calvini 

pentru a alina suferinţele refugiaţilor de peste Alpi, dar mai 

apăruseră şi unele situaţii care nu se putea spune că-i 

mulţumeau pe cei doi. Curând, începură să-şi împărtăşească 

părerea şi celorlalţi pastori valdenzi cu care intrau în legătură. 

 Una din probleme era că valdenzii din colonii ajunseseră 

cam deprimaţi spiritual; nici acum nu dispăruseră din sufletul 

lor traumele prin care trecuseră în timpul ultimelor persecuţii de 

exterminare. Erau liberi, bine primiţi de credincioşii din 

cantoanele helvete, nimic de spus, doar că, din privirile lor 

dispăruse acel spirit de sacrificiu, de dedicare cu trup şi suflet 

evanghelizării. Acum erau prea ocupaţi cu treburile mărunte, 

zilnice. Nici nu mai aveau cui să vestească Evanghelia, 
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deoarece în Elveţia aproape toţi erau protestanţi, cu totul 

depărtaţi de preceptele catolice, pe care le detestaseră atâta în 

Italia. Dispărând adversarul, inevitabil scăzuse şi spiritul de 

luptă pentru o cauză. 

 O altă problemă consta în faptul că valdenzii din coloniile 

din Elveţia începuseră să prefere serviciile divine din 

catedralele şi bisericile somptuoase calvine, şi pe bună dreptate, 

căci acestea erau mai luxoase, mai grandioase, având muzica 

mult mai rafinată la felurite instrumente muzicale şi orgă. Ori, 

în templele valdenze sau în adunările sub cerul liber, aceste 

mijloace muzicale lipseau, în mare parte. Şi nu ar fi fost nicio 

supărare dacă credincioşii valdenzi ar fi preferat templele 

calvine, doară şi ele fuseseră făcute pentru închinarea adusă 

Domnul. Îngrijorător era că, în rândul valdenzilor, cândva foarte 

obişnuiţi cu rigoarea, simplitatea și spiritul de concentrare către 

cele înalte, acum, încet-încet, intrase un spirit de contemplare, 

de considerare a serviciilor divine ca pe nişte spectacole, ceea 

ce nu-i putea mulţumi deloc pe bătrânii şi experimentaţii 

veghetori ai poporului valdenz. 

  
 

 

Capitolul 46 – Expediţia războinicilor 
 

 Văile Alpilor dinspre Elveţia sunt cu totul altfel decât cele 

de pe versantul piemontez. De cum ajungi la Lausanne, 

povârnişurile munţilor se domolesc, stâncile nu mai domină 

peisajul la fiecare pas, apele nu curg în şiroaie de pe stâncile 

înalte ale prăpăstioşilor munţi. Departe de Alpi, Elveţia este mai 

mult o întindere de podişuri înalte, pitoreşti, ce e drept, dar sunt 

ţinuturi cam reci, unde vânturile bat mai tot timpul anului. 

Locuitorii satelor se ocupă mai mult cu creşterea vitelor, cu 

tăierea pădurilor, ori cu mineritul. În văile mai joase sunt şi 

câmpii roditoare, cultivate intens cu grâu, ovăz şi secară. Ceea 

ce nu lipseşte nici aici sunt culturile de viţă de vie, în schimb 

lipsesc pădurile de castane şi de alune. Afine şi zmeură sunt din 

belşug. 



Viorel Darie   —————————————————— 

 

205   ————————————————————— 

 Bieţii refugiaţi valdenzi nu găsiră în noua lor patrie 

aceleaşi condiţii naturale, ca să poată continua viaţa cu 

îndeletnicirile cu care fuseseră atât de obişnuiţi în văile 

Piemontului. Asta era una; altă problemă era că primiseră de la 

autorităţile elveţiene prea puţin pământ, ca să poată cultiva în 

voie toate cele, ca în ţara lor natală. Dacă voiau să lucreze pe 

câmp, trebuia să se năimească cu ziua pe ogoarele localnicilor. 

Aici era iarăşi o mare deosebire între cum lucrau ei pământul în 

ţara lor, doar pentru gospodăria lor, câtă vreme aici lucrau 

pentru alţii, iar cu banii primiţi trebuia să cumpere tot ce le era 

necesar. Ori, acest mod de viaţă le era străin cu totul. 

 Cu limba locuitorilor din zonă se obişnuiseră, căci şi în 

Elveţia trăiau mulţi locuitori care vorbeau un fel de italiană, 

îndeosebi cei veniţi în acele ţinuturi de-a lungul istoriei, ca să 

scape de multele persecuţii din Italia, datorate autorităţilor 

papale, sau datorate asupririi popoarelor migratoare care au 

trecut peste Italia. Se întemeiaseră colonii de italieni în anumite 

zone ale Elveţiei, dar, se înţelege, cât mai aproape de Italia, 

deoarece orice italian îşi va uita cu greu ţara sa natală şi, de 

bună seamă, în comparaţie cu ţinuturile Elveţiei, reci, vântoase, 

cu păduri întunecate, Italia părea, dintr-odată, o ţară veselă, cu 

multă lumină şi linişte în văzduh, cu ape multe şi limpezi.  

 Dacă în timpul săptămânii coloniştii valdenzi mai găseau 

câte ceva de lucru pe la gospodăriile localnicilor, în schimb, în 

zilele de iarmaroc, sau în lunile lungi de iarnă, ei se simţeau fără 

ocupaţie. Atunci plecau prin târguri, unde se mai întâlneau unii 

cu alţii, veniţi de prin multe localităţi. Începuseră să se cunoască 

unii cu alţii, îşi făceau invitaţii la întruniri în anumite locuri, să 

discute starea lor de refugiaţi. Aveau despre ce dezbate și ce 

povesti, fie din timpul prigoanei, fie, mai ales, din vremurile de 

dinainte, când lucrarea de evanghelizare era atât de prosperă. 

Ştiau că nu aveau voie să umble peste tot prin Elveţia şi, mai 

ales, să se apropie de graniţele cu Franţa sau Ducat, de teama 

stăpânirii, care nu dorea ca valdenzii să se reîntoarcă în ducat, 

încălcând astfel înţelegerile cu prinţii Elveţiei. 

 Ştiindu-se urmăriţi şi suspectaţi, refugiaţii se simţeau şi 

mai incomod. Măcar ştiau ce nu doresc autorităţile din Ţara 
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Cantoanelor să se întâmple. Dar, cu cât li se interzicea ceva, cu 

atât acel ceva aprindea şi mai tare un sentiment de nestăvilit în 

inima pribegilor - dorul de ţara natală! Simţeau chemarea văilor 

de dincolo de Alpi, simţeau farmecul pajiştilor alpine, ale 

pădurilor de conifere, de fagi, carpeni şi castani. Parcă vedeau 

lianele lungi căţărându-se pe muchiile stâncilor prăpăstioase, ori 

peşti coloraţi mijind în apele limpezi de munte. Of, dorul acesta, 

dor de ţara pierdută!… 

* 

 Într-o zi, Giuseppe şi Pietro fuseseră înştiinţaţi, în taină, să 

ia parte la o adunare de bărbaţi valdenzi, undeva lângă o pădure 

din Geneva, ca să discute de-ale situaţiei lor. Când ajunseră 

acolo, cei doi găsiră o mulţime de oameni deja agitaţi, animaţi 

parcă de o acţiune importantă. Giuseppe cam bănui ce voia să 

însemne asta, totuşi, pentru o deplină lămurire, întrebă pe unul 

din mulţime, care părea mai înflăcărat: 

-Frate, de ce e atâta agitaţie? De ce ne-aţi chemat? 

-Nu ştii? Valdenzii se pregătesc de repatriere!  

-Cum aşa? Dar interdicţia prinţilor Cantoanelor? 

-Dacă aşteptăm până când vor ei, nu vom mai vedea 

niciodată ţara noastră scumpă, răspunse omul acela. 

-Şi cum se va face? Intrăm cu forţa în Piemont? continuă 

Pietro. 

-Cum altfel? Se obţine ceva fără luptă? 

 Vestea îi năuci pe cei doi. Doreau şi ei atât de mult 

întoarcerea în ţara lor, însă nu pe calea războiului. 

-Să vedem ce se discută la adunarea asta a reprezentanţilor 

valdenzilor, zise Giuseppe. 

-Nu vezi? După cât de înflăcăraţi sunt ăştia, ei ard de 

nerăbdare să lupte, să intre cu forţa armelor în ţara valdenzilor, 

comentă Pietro. 

-Doamne, dă mintea cea bună credincioşilor Tăi! Nu duce 

poporul ăsta în rătăcire! completă Giuseppe. 

 Au stat acolo două zile, timp în care discuţiile au fost 

aprinse, deoarece părerile erau mult  împărţite. 

-Să ne adunăm cu toţii, cu mic cu mare, să ne înarmăm, să 

plătim şi mercenari străini şi să mergem să ocupăm ţara noastră, 
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pământurile noastre! Domnul vrea răzbunarea noastră! Nelegiu-

iţii, cât rău ne-au făcut! Copiii noştri au nevoie de o ţară a lor, 

nu să fim veşnic robi în ţară străină, ziceau unii. 

-Dar de ce vă grăbiţi fraţilor? De ce vreţi să provocaţi alte 

nenorociri neamului nostru? Nu ştiţi că toate graniţele spre 

Ducat sunt bine păzite de forţele sporite ale armatei ducelui? De 

ce nu aşteptăm vremuri mai prielnice, când să putem intra în 

ţară fără vărsare de sânge? ziceau alţii. 

 Nu s-au înţeles. Era clar, valdenzii erau împărţiţi cu privire 

la calea de urmat. Adunarea se încheie fără nicio hotărâre. 

Totuşi, cei cu fire mai războinică, mai răzbunătoare, nu 

dormeau în pace, ei unelteau, se asociau, şi trimiteau solii spre 

ţări protestante. Trimiseră soli chiar şi la regele Wilhelm al 

Ţărilor de Jos, ca să le acorde sprijin de repatriere. La rândul 

lor, principii cantoanelor, foarte la curent cu ce vor valdenzii, 

chiar se temeau de pornirile războinicilor acestora. Nu de alta, 

dar acţiunea valdenzilor putea duce la încălcarea înţelegerii cu 

Ducele şi cu Regele Franţei, cu privire la neagresiunea 

valdenzilor în Văi. În timp ce majoritatea valdenzilor pribegi se 

mulţumeau cu traiul liniştit, deşi nu prea pitoresc, de care aveau 

parte în Elveţia, cei cu firea războinică se pregăteau de ceva 

important, de ceva măreţ, după închipuirea lor. Unii şi-au 

cumpărat arme şi le-au dosit pe unde ştiau. Conspirau şi se 

pregăteau de o acţiune în forţă. De fapt, şi ceilalţi valdenzi ştiau 

ce vor să facă confraţii lor. Nu erau de acord cu ei, fiind 

credincioşi preceptelor biblice, de a nu reporni ororile 

războiului. iar răzbunarea s-o aducă Dumnezeu. 

 Giuseppe şi Pietro exprimară hotărât că ei nu erau de 

partea celor războinici. Nu au fost de partea războiului nicio-

dată, nici chiar atunci când a venit persecuţia în Ducat. Ei erau 

încrezători că Domnul ştie mai bine calea de urmat. De ce să se 

pripească, să aducă noi suferinţe prin nechibzuinţă? Trebuia să 

aştepte, poate vor veni vremuri când se vor putea întoarce 

nestingheriţi în ţara lor. Se rugau şi-i îndemnau pe toţi refugiaţi 

să nu se ia după imboldurile răzbunării, mai bine să aştepte 

semnele timpurilor. 
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 Cei războinici, în schimb, nu mai aveau stare, se asociau, 

se înmulţeau, ajungând chiar şi peste o mie de luptători 

înarmaţi. S-au decis să treacă Alpii, dar singuri, doar bărbaţii, 

fără familiile lor. În dimineaţa unei zile de toamnă, porniră la 

drum, trecură lacul Leman şi mărşăluiră către graniţa cu 

Delfinat. Totuşi, mergând pe creasta Alpilor, ocoliră armatele 

franceze bine poziţionate, şi intrară în Piemont tocmai pe la 

trecătoarea Moncenisio. Aici se dădură ceva lupte, câştigate de 

valdenzi.  Se văzură în văile Alpilor, bucurându-se de izbândă. 

Dar, găsind gospodăriile lor ocupate şi multe case dărâmate, nu 

rezistară tentaţiei de a se răzbuna. Începură un şir de acţiuni 

care numai după voia Domnului nu erau: jafuri, silnicii, incen-

dii. Valdenzii războinici se răzbunară pe foştii lor persecutanţi, 

aplicând principiul ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. 

 De bună seamă, această îndrăzneală a detaşamentului de 

valdenzi războinici nu rămase fără urmări din partea ducelui, 

care trimise oştiri împotriva lor. Luptele fuseseră îndârjite şi 

până la urmă valdenzii erau învinşi. Unii scăpară şi se refugiară 

în munţi, având curajul să continue lupta. În faţa nesfârşitelor 

violenţe, ducele propusese armistiţiu, care, după multe neîncre-

deri din partea valdenzilor, fusese acceptat şi respectat. Ducele 

dădu decret de iertare a turbulenţilor, şi totuşi bravilor valdenzi.  

 Începea pacea. 

 De fapt, şi condiţiile politice erau de aşa natură încât 

ducele trebuia să-şi schimbe atitudinea faţă de valdenzi. Acum 

ducatul intrase în alianţă cu principatele protestante, adică Ger-

mania, Elveţia, Ţările de Jos, Ţările Nordice, Anglia, cu scopul 

de a lupta contra blocului catolic, dominat de Franţa. Valden-

zilor chiar li se propusese să se înroleze în armata ducelui în 

lupta împotriva Franţei. Ducatul avusese de recucerit unele părţi 

de teritoriu, care erau acum sub stăpânirea Franţei. Nu mersese 

prea bine acest război, iar francezii câştigară ostilităţile. Totuşi, 

după ceva vreme, ducatul îşi redobândi teritoriile.  

 La sfârşitul acestor acţiuni războinice, cursul istoriei se 

schimbă mult în favoarea valdenzilor. Cultul lor fusese din nou 

permis. Se dădu startul la repatrieri, la reconstrucţii de sate şi 

temple. Prigoana se încheie, dar nu şi lupta valdenzilor cu 
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forţele celui rău, care duceau o politică de  slăbire a vigilenţei în 

credinţă. Dacă nu există potrivnic, scade vigilenţa, motivaţia și 

abnegaţia de luptă pentru un ideal grandios. 

 
 

 

Capitolul 47 – Dor de patrie 
 

 Nu trecuse nici jumătate de an de la plecarea războinicilor 

valdenzi peste Alpi, să-şi recucerească ţara. Printre coloniştii 

rămaşi în Elveţia, se urmărea cu mare înflăcărare isprava celor 

plecaţi. Chiar şi în acele zile din Evul Mediu, ştirile ajungeau 

repede dintr-o parte în alta a Alpilor, şi astfel se află numaidecât 

despre reuşita acelor războinici de a ajunge în ţara lor, că se 

dăduseră crâncene lupte pentru recucerirea satelor din mâinile 

persecutorilor, şi, în acelaşi timp, se află cu mare nelinişte şi 

tristeţe despre înfrângerile suferite de cei plecaţi să se răzbune. 

Doar slabe speranţe mai veneau, ca nişte ecouri din depărtări, de 

la cei care scăpaseră de nimicire, refugiindu-se pe stâncile 

munţilor, în timp ce restul armatei fusese destrămat. Cei care 

încă mai rezistau dădeau semne că valdenzii încă există şi că nu 

renunţă la lupta pentru pământurile lor. 

 Aflând de isprăvi nu prea grozave ale războinicilor, colo-

niştii din Elveţia deveniră şi mai trişti. De-acum, se părea că şi 

cele mai palide speranţe de revenire în ţara lor dispărură. 

Veştile acestea îi făcură să revină la rugăciune şi la post, 

ca Domnul să-i îndrume în ceea ce au de făcut în viitor. 

Deveniră mai credincioşi, mai studioşi, şi în curând spiritele lor 

se simţiră înviorate, precum şi credinţa că numai de la Domnul 

le mai poate veni izbăvirea. Începură să se adune, să asculte mai 

des învăţăturile pastorilor, fiind stăpâniţi de mai multă evlavie. 

Adia un nou simţământ de redeşteptare în mijlocul lor şi se 

simţea cum redevin o forţă izvorâtă din rugăciune şi nădejde. 

Era limpede că toţi tânjeau după ţara lor pierdută, aşteptând o 

minune de a se putea întoarce în Piemont, pământ însorit, cu văi 

dulci şi câmpii veşnic verzi. Oare când le va îngădui Domnul să 

se întoarcă în ţara atât de dorită de ei? 
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 Mai trecu o vară, dar veştile din Ducat nu veneau bune. 

Cel puţin, aflaseră că ducele îi iertase pe războinici, nu  că ar fi 

avut  el mare drag de valdenzi, dar se schimbau vizibil, de la o 

zi la alta, sensurile istoriei. Ducatul intrase de partea alianţei 

protestante, ieşind de sub influenţa Franţei, şi astfel începuse un 

neaşteptat suflu de reînviorare, ceea ce aducea nădejdi proas-

pete în taberele de valdenzi din Elveţia.  

 Nici autorităţile elveţiene nu mai urmăreau ca valdenzii să 

fie ţinuţi între graniţele cantoanelor. Vechile convenţii expira-

seră, astfel că acum Ducatul era în relaţii bune cu prinţii Elve-

ţiei, în timp ce valdenzii din Elveţia erau liberi să facă ce 

doreau, ori să rămână să locuiască mai departe în Ţara Cantoa-

nelor, ori să se întoarcă în ţara lor natală. 

 Se-nţelege, aceste evenimente aduseră noi discuţii şi inde-

cizii printre coloniştii valdenzi.  

Şi problemele nu erau puţine ori simple, deoarece mulţi 

dintre ei apucaseră să-şi făurească un rost pe teritoriul ţării 

vecine, iar unii chiar îşi întemeiaseră familii, prin căsătorii cu 

fiii sau fiicele credincioase din ţara care le asigurase adăpost pe 

timp de persecuţie. Ei nici nu sperau că vor veni vremuri de 

întoarcere, de aceea preferau să rămână în liniştita ţară a Elve-

ţiei, pentru totdeauna. 

 Nu aceeaşi stare de spirit stăpânea peste alţi valdenzi 

refugiaţi, care văzând momentul atât de prielnic pentru reîn-

toarcerea în Văi, nici nu puteau gândi să nu se întoarcă, mai ales 

că acum o puteau face fără lupte.  

E drept, odată ajunşi în Piemont, ar fi fost destul greu 

pentru ei, căci acolo nu mai aveau nimic; casele le fuseseră 

distruse, pământurile confiscate de duce, bunurile însuşite de 

profitori. Totuşi, ei erau încrezători că Domnul va găsi o cale 

pentru ei şi că se vor descurca în ţara pe care o cunoşteau aşa de 

bine. 

 Veni vremea deciziilor, după ce avuseseră loc discuţii 

peste discuţii. Se încercă înduplecarea celor nehotărâţi, invo-

când argumente dintre cele mai promiţătoare, spre a-i convinge 

pe cât mai mulţi să se întoarcă.  
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Dar fraţii din Elveţia, văzând perspectiva plecării coloniş-

tilor de care se ataşaseră atât de mult, încercau să-i înduplece să 

mai rămână. De ce atâta grabă? Trebuia să vadă întâi ce se mai 

întâmplă în lume, în Franţa, în Ducat, că doară forţele papale nu 

cedau de la sine, atât de uşor. Era evident că lupta va continua. 

Însă cei hotărâţi să plece nici nu ascultau asemenea argumente, 

voiau să plece, să se vadă odată ajunşi dincolo de Alpi! 

 Giuseppe, în fruntea coloniştilor valdenzi pe care-i păsto-

rise în exil, ar fi trebuit să fie primul care să-şi dorească 

repatrierea, deşi el se ataşase cu trup şi suflet de lucrarea pe care 

o făcea la Lausanne. Şi nu erau puţini oameni ca el, dornici să 

ajungă cât mai curând acasă, cel puţin două sute de suflete se 

ataşaseră de el: bărbaţi, femei, copii, bătrâni. Era debordant 

entuziasmul lor şi puţin le păsa cu ce vor pleca, că nu aveau 

hrană de ajuns, că nu dispuneau de mijloace financiare, că nu 

aveau căruţe de transport pentru cei care nu puteau merge, iar 

pentru a trăi în Piemont, n-aveau nici atât. Nu-i nimic îşi ziceau 

ei, nimeni nu-i va putea zdruncina idealul lor; ei doreau, cu 

orice preţ, să se vadă în ţara lor! Acolo se vor descurca.  

Se-nţelege, în grupul celor pregătiţi să se întoarcă sub 

îndrumarea lui Giuseppe erau Pietro cu soţia sa, Enrica, şi cu 

toţi cunoscuţii lor. Surpriză – pastorul Leone, cel cu unsprezece 

copii, se decisese să rămână la Lausanne. Într-un fel era bine, 

căci după plecarea lui Giuseppe, mai rămâneau mulţi valdenzi 

fără îndrumare, fără pastor. Apoi, copiii pastorului se simţeau 

atât de bine în ţara primitoare a cantoanelor, unde primiseră 

chiar o casă în care locuiau cu toţii. Pastorul hotărî că dacă 

Domnul a făcut ca ei să ajungă pe pământul Elveţiei, poate voia 

Domnului era să locuiască pentru totdeauna în această ţară bine-

cuvântată cu multă linişte. 

 Pietro intră în febra pregătirilor de repatriere. Luă cu el 

câţiva meşteri destoinici, ca să repare de zor căruţele vechi cu 

care veniseră din Piemont, dar improvizară şi câteva noi. Mai 

cumpără de prin târg, din Lausanne, încă două şarete noi-nouţe, 

ştiind că drumul până în Piemont va fi lung şi anevoios, aşa că 

trebuia să se organizeze temeinic. Simeone pregăti şi el o 

căruţă, în care aveau să călătorească Paolo cu ai lui. Paolo era 
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tatăl care-şi regăsise copiii în Elveţia, după ce-i căutase prin 

toată Europa, iar acum se întorcea plin de speranţe în Piemont, 

împreună cu copiii săi, dar şi cu bătrânica Lidia, cea care pusese 

atâta suflet ca să plece cu copiii în pribegie peste Alpi. În ochii 

ei se vedeau lacrimi din cauza emoţiilor, gândindu-se la întoar-

cerea în ţara ei, fiind atât de doritoare să-şi revadă satul în care 

îşi trăise viaţa, poate şi căsuţa ei dacă încă mai era întreagă. Şi-

apoi, cum putea ea să se despartă de copiii care deveniseră 

sufletul ei! 

 Cea mai nostalgică dintre toţi valdenzii care rămâneau în 

Elveţia era Gianinna. Perspectiva reîntoarcerii în ţară a părin-

ţilor ei, a rudelor dragi, o umplea de melancolie. Şi cât de fru-

moasă şi armonioasă era familia ei din Lausanne, alături de so-

ţul ei harnic, om de treabă, alături de copiii ei care începuseră 

să-şi aibă un rost în viaţă. Cum putea ea să plece, să lase totul în 

Elveţia? Se vede însă că pentru ea soarta fusese hotărâtă! Vor 

trăi până la adânci bătrâneţi, ea şi copiii ei, în această ţară a 

cantoanelor. Încercase să-şi înduplece părinţii să rămână cu ea, 

dar nimic: Pietro Montanari şi cu ai săi nu puteau să nu revadă 

Văile din Piemont, în ciuda despărţirii triste de familia fiicei 

sale! Domnul va avea grijă ca ei să se revadă cu toţii pe Noul 

Pământ, acolo unde nu va mai fi nici tristeţe şi nici despărţire. 

Gianinna nu reuşise să-l înduplece nici măcar pe Simeone, 

fratele ei, să rămână cu ea în Lausanne, unde, foarte uşor, putea 

să-şi facă un rost, să se însoare, să-şi facă o casă. Dar şi 

Simeone voia să plece în Piemont, cu tot dinadinsul. 

 Credincioşii nevaldenzi din Ţara Cantoanelor nu ştiură nici 

ei ce să mai creadă despre repatrierea valdenzilor, deoarece se 

obişnuiseră cu ei, le deveniseră dragi, iar bisericile calvine erau 

parcă mai bogate, mai evlavioase, în prezenţa acestor suflete 

creştine devotate Domnului, consacrate mereu în rugăciune şi 

adoraţie. Le plăceau atât de mult cântările lor în limba piemon-

teză, care răsunau atât de frumos şi armonios, de parcă era o 

binecuvântare a cerului să-i aibă în bisericile lor. Valdenzii nu-

şi construiseră temple proprii cât timp stătuseră în refugiu în 

Elveţia, ştiind că nu vor rămâne pe vecie acolo, şi totuşi, 

credincioşii calvini fuseseră atât de bucuroşi să-i ajute pe neferi-
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ciţii refugiaţi, să le mângâie durerile, să-şi împartă tot ce aveau 

cu copiii lor, cu cei neajutoraţi. Era o binecuvântare de la 

Domnul acest spirit de sacrificiu. Acum, că cei dragi ai lor se 

pregăteau de plecare, se gândeau cum să-i ajute.  

Se făcuseră apeluri către credincioşii calvini şi  condu-

cătorii lor, chiar şi către primarii oraşelor din Ţara Cantoanelor, 

să fie darnici, să acorde tot ajutorul celor care voiau, fără îndu-

plecare, să se întoarcă în patria lor. 

 Pe plan politic, vremurile erau favorabile, întrucât ducele 

decretase libertatea cultului valdenz, acesta fiind semnalul de 

repatriere pentru refugiaţi, de revenirea lor în Piemont, de 

reconstruire a satelor şi a templelor dărâmate. Asta însemna 

reluarea vieţii pline de demnitate de odinioară, de dinaintea 

persecuţiei din ultimii ani.  

Domnul le promitea iarăşi în stăpânire ţara făgăduinţei! 

Nici în Elveţia nu se mai purtau dispute teologice între 

reprezentanţii bisericii locale şi pastorii valdenzi. Deodată, 

disensiunile teologice se stinseseră, încât toţi creştinii sinceri 

care Îl slujeau pe Dumnezeu erau fraţi între ei. Micile diferende 

de interpretare a doctrinelor fuseseră lăsate în grija Domnului, 

să-i lumineze El. În schimb, îşi întăriră convingerea că datoria 

tuturor credincioşilor este să se roage neîncetat, să crească în 

credinţa lor şi, mai ales, să reînvie spiritul – cel atât de frumos 

şi plin de entuziasm – al evanghelizării! 

 Şi pentru Marianne venise vremea deciziilor. Văzând atâ-

tea pregătiri în grupul valdenzilor care erau gata să se întoarcă 

în Piemont, o cuprinse un mare dor de ţară. Îşi aminti toţi acei 

ani luminoşi din copilărie, îşi aminti de educaţia primită în casa 

părintească, dar şi în oraş, la Cavour, de lucrarea tatălui ei, 

pastorul Amedeo. Apoi îşi rememoră toate zilele fericite ale 

prieteniei ei cu Gregorio, soţul ei, cel care sfârşise ca martir. 

Lacrimile i se porniră pe obraji. Se uita la mama ei, cea veşnic 

răbdătoare şi înţelegătoare. De bună seamă, o cuprinsese un 

mare dor de ţară şi pe mama. Dar, în acelaşi timp, îşi amintea cu 

durere grozăviile persecuţiei, ale morţii crude a tatălui şi ale 

soţului ei, de mâna persecutorilor. Gândurile acestea o înfiorau. 

Oare va mai fi în stare să revadă ţara în care s-au întâmplat toate 
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aceste nenorociri? De aceea, inima ei şi-a mamei sale erau 

împărţite, indecise, între a pleca în Piemont, sau a rămâne. 

Aveau o ocupaţie aşa de frumoasă, în educarea copiilor din 

căminul de orfani din Lausanne. Copiii o îndrăgeau ca pe o 

mamă, cum putea să-i trădeze, plecând de lângă ei?  

Şi totuşi, ceva nelămurit, ceva ca o chemare stranie a 

sufletului, o îndemna înapoi spre ţara natală. Nu ţara era de 

vină, ci oamenii răului aduseseră nenorocire în viaţa ei. Era gata 

să se războiască cu toate resentimentele, cu toate amintirile 

groaznice ale trecutului. Voia să se dedice cu trup şi suflet 

evanghelizării. Simţea această vocaţie în ea. Dar pentru asta va 

trebui să mai aştepte un an sau doi, ca să clarifice situaţia la 

căminul de orfani, să lase acolo toate lucrurile în ordine, să 

găsească pe cineva de nădejde care să continue munca ei. Apoi, 

nimic nu o va mai putea opri să se întoarcă în ţară! 

 
 

 

Capitolul 48 – Ziua cea solemnă 
 

Pastorul Leone se decise să rămână în Elveţia pentru 

totdeauna, împreună cu întreaga sa familie. Totuşi, ţinu mult să-

i însoţească pe valdenzii care se repatriau, măcar până la 

trecătorile peste Alpi. 

Cu mic, cu mare, cei decişi să plece în Ducat se 

încolonară şi porniră la drum. Când ajunseră pe pajiştile cele 

întinse, aflate la cumpăna dintre văile Elveţiei şi cele ale 

Piemontului, se vedea cum poporul tot urca încet, în linişte, din 

vale, spre culmea celei mai înalte trecători de munte. De acolo, 

cât vedeai cu ochii, se întindeau văile, stâncile, hăurile 

întunecate ale defileurilor şi ale cărărilor pietroase care coborau 

anevoie spre satele din adâncul peninsulei italice.  

Când ajunseră sus de tot  şi cei mai puţin sprinteni, 

rămaşi în urmă, toată mulţimea se aşeză pe iarba mătăsoasă, 

căutându-şi un loc mai potrivit pentru ceremonia de despărţire. 

Copiii, vârstnicii, bărbaţii şi femeile îşi scoaseră din desăgi 

merinde şi întinseră în comun mese cât vedeai cu ochii. Toată 



Viorel Darie   —————————————————— 

 

215   ————————————————————— 

obştea mânca tăcută, cu vădit regret pentru ce se va întâmpla în 

curând. Masa sfârşi cam repede, fiind alte treburi mult mai 

importante de îndeplinit în acea zi. Deşi era vara, sufla un vânt 

neliniştitor dinspre piscurile Alpilor, aşa că oricând vremea se 

putea strica, iar cei mai slabi ar fi avut mult de suferit fără un 

adăpost împotriva furtunilor.  

 Giuseppe şi pastorul Leone se ridicară şi începură să facă 

apel la linişte în faţa asistenţei numeroase de pe munte. Făcură 

chemare solemnă, ca pentru o ultimă predică. Pastorul Leone 

rosti cuvinte de mare încurajare pentru toată lumea, atât pentru 

cei care vor pleca, cât şi pentru cei care se vor întoarce în 

Elveţia. Se vedeau lacrimile mari care începură să curgă 

neoprite pe obrajii celor prezenţi. 

-Fraţilor, să nu vă apuce tristeţea despărţirii! Mai 

important este să aveţi o viaţă de credinţă nestrămutată şi să nu 

vă doboare întunericul acestei lumi. Dacă veţi birui pe cel rău, 

negreşit, va veni răsplata din Ceruri. Acolo ne vom reîntâlni cu 

toţii şi acolo nu va mai fi nici plânset, nici durere, fiindcă tot 

răul s-a dus şi nu mai este... 

 Era momentul să cânte împreună. Piscurile munţilor şi 

văile răsunau de ecourile imnurilor armonioase ale credin-

cioşilor. Fiecare dintre cei aflaţi la această solemnitate de des-

părţire uitase de dureri, de necazurile sale, şi era o înflăcărare 

greu de povestit în cele două tabere. Cei care plecau departe, 

dar şi cei care se întorceau, erau convinşi că vor urma calea 

Mântuitorului lor, care îi va salva din această lume de suferinţe 

şi le va reda viaţa nemuritoare, alături de Tatăl, de Isus şi îngerii 

Săi cei sfinţi : 

          “Mai sus de Alpi, în Ceruri Sus, 

   Acolo dorul ne îndeamnă!... 

   Slăvim pe Tatăl, pe Isus, 

    Cântând învingem orice teamă…“ 

 

 Apoi pastorul Giuseppe făcu apel să fie ascultată rugăciu-

nea solemnă de despărţire. Cuvintele lui se auzeau până la 

marginea platoului de munte:  “Doamne, Dumnezeul nostru, 

Mântuitorul nostru, care ai condus atât de minunat paşii noştri 
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în credinţă până acum. Te rugăm, te implorăm, nu ne lăsa 

singuri pe cărările acestei lumi pline de primejdii şi suferinţă. 

Fii cu noi, alină durerile noastre, dă-ne putere să biruim în lupta 

aceasta cu răufăcătorul lumii. Rămâi cu noi, Doamne Isuse, dă-

ne credinţă multă, ca în orice împrejurare să fim strâns uniţi cu 

Tine şi cu fraţii noştri. Binecuvântează pe fraţii noştri din 

Elveţia, care ne-au sprijinit în cele mai mari încercări cu atâta 

bucurie şi frăţietate. Binecuvântează pe ei, familiile lor, lucrarea 

lor de evanghelizare. Doamne, în sfârşit, te rugăm să ne conduci 

neîncetat pe calea vieţii noastre, în satele noastre, acolo unde 

vom poposi în curând. Să putem fi iarăşi luptători vrednici de 

cauza Evangheliei, pentru ca Lumina Cuvântului Tău să ajungă 

la fiecare om, la fiecare suflet dornic să Te cunoască. Doamne, 

nu ne lăsa niciodată singuri!... Amin! “ 
 

 Acum chiar sosise momentul hotărâtor, momentul despăr-

ţirii. Urmară îmbrăţişări, îndemnuri la credinţă, plânsete şi rugă-

ciuni de încurajare. 

 Pentru familia lui Pietro, despărţirea era cea mai grea. O 

parte dintre cei dragi vor rămâne în ţară străină şi cine ştie când 

îi vor mai revedea! Mare este îndurarea Domnului! 

   
 

 

Capitolul 49 – Tristeţea despărţirii 
  

 Dintre credincioşii care îi însoţiră pe valdenzi la plecare, 

cei care trebuiau să se întoarcă la Lausanne erau cu lacrimi în 

ochi, deşi ştiau că tristeţea nu avea rost, căci aveau mare 

speranţă că-i   vor revedea pe toţi cei dragi la Marea de Cristal, 

pe Noul Pământ. Totuşi, omeneşte vorbind, erau cuprinşi de 

tristeţe că nu-şi vor mai revedea fraţii de credinţă, rudele, poate 

până la a doua venire a lui Domnului Isus Hristos. În acele 

momente aveau nevoie de îmbărbătare, de cineva care să le 

alunge sentimentele de tristeţe. Pastorului Leone, cel cu copii 

mulţi, rămas în tabăra celor care se întorceau la Lausanne, îi 

veni în minte ca toată acea mulţime de privitori rămaşi pe 

munte, să cânte. Ca la un semnal, toţi se prinseră într-o cântare 
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răsunătoare, măreaţă, care se rostogolea până în văile adânci ale 

Alpilor. Cei care coborâseră în vale, auzind ecouri ale celor care 

cântau pe crestele munţilor, le răspundeau cu cântări melo-

dioase. Acest concert de imnuri răsună multă vreme, până când 

cei din vale nu se mai văzură şi auziră. Atunci, cei care trebuia 

să se întoarcă la Lausanne, începură să coboare de pe munte. 

Noaptea veni curând, aşa că făcură tabără, unde îşi amenajară 

corturi de dormit. Dimineaţa, urmară drumul de întoarcere spre 

casele lor. 

 Gianinna, împreună cu toată familia ei, participase la 

această călătorie de însoţire a celor dragi până la Alpi. Era atât 

de tristă… Ar fi vrut să vadă măcar pentru o zi ţara ei, Pie-

montul. Vis greu de îndeplinit pentru o femeie din zilele acelea. 

Acasă avea nenumărate treburi în marea ei familie şi gospo-

dărie. Uitându-se în jur, vedea cum toţi erau înţelegători, 

privitor la ceea ce se întâmpla în sufletul ei, fapt care o făcea să 

se simtă împăcată. Domnul îi dăduse această soartă, ea o accep-

ta şi deci, trebuia să fie bucuroasă. Tatăl ei, Pietro, plecase, 

Giuseppe la fel. Plecase şi mama ei, Enrica, iar Agostino, Sime-

one şi Vulpiano plecaseră chiar mai devreme cu câteva săptă-

mâni, având misiunea să facă recunoaştere în satele valdenze 

din Văi. 

 Trist fusese drumul de întoarcere acasă, la Lausanne. Gia-

ninna se minuna cum copiii ei nici nu se sinchiseau de plecarea 

refugiaţilor. Văzând această stare de spirit a celor mici, şi ea se 

mai linişti. Da, va trăi restul vieţii în binecuvântarea Domnului, 

alături de soţul ei, de copiii şi  nepoţii ei, când vor veni pe lume. 

Aşa îi fusese sortit ei în viaţă, după voia Celui de Sus. 

 Trecând prin locurile unde fuseseră până nu demult 

taberele de refugiaţi, încă se mai vedeau construcţiile provizorii 

ale acestora, lăsate în neorânduială. De bună seamă, vor fi 

dărâmate, iar locul va fi folosit mai cu temei, de localnici. 

Rămăseseră destui colonişti, care ocupară repede construcţiile 

mai bune aparţinând celor plecaţi. Însuşi pastorul Leone intră, 

împreună cu soţia şi copiii săi, într-o casă mai bună, lăsată de 

cei reîntorşi în Piemont. Copiii erau veseli, acum având fiecare 

pătuţul lui, odaia de dormit şi curtea erau largi şi puteau să se 
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joace în voie. Doar că pastorul Leone începuse să fie din ce în 

ce mai ocupat cu cele câteva colonii de valdenzi care nu 

plecaseră, risipite în localităţile elveţiene, la depărtare unele de 

altele. Rămase fără conducători, şi acestea trebuiau păstorite de 

către cineva care vorbea limba lor, piemonteza. 

 Bisericile protestante din Elveţia resimţiră din plin ple-

carea valdenzilor, care umpluseră până nu demult adunările 

mari, fiind mereu prezenţi la serviciile divine, unde cântau aşa 

de mult şi de armonios. Acum, parcă totul suna a gol, a pustiu. 

Era un sentiment de tristeţe şi totuşi, trebuia să se întărească în 

credinţă, să fie vrednici să ducă pe mai departe lucrarea 

Domnului, cu speranţa că bisericile se vor umple din nou de 

credincioşi mulţi, de glasurile melodioase ale copiilor şi de 

rugăciunile poporului ales. De bună seamă, vor trebui să se 

roage şi pentru fraţii lor plecaţi peste Alpi, ca aceştia să-şi gă-

sească acolo cât mai repede un rost, să-şi continue viaţa ca buni 

creştini. 

 În anumite ocazii, cei din templul de la Lausanne con-

tinuau să aibă privilegiul să se bucure de serbările copiilor de la 

orfelinatul unde slujeau Marianne şi mama ei. Erau nişte 

îngeraşi de copii, atât de drăgălaşi, de cuminţi şi bine educaţi. 

Mare lucrare făcuseră cele două femei în acel orfelinat! 

 Cei rămăşi în Elveţia primiseră veşti cât se poate de bune 

de la cei plecaţi în Piemont.  

Au ajuns cu bine acolo, găsind adăposturi pe ici pe colo, 

doar că, ceea ce era foarte trist, găsiseră satele valdenze pustiite, 

casele arse, pământurile ocupate. Însă cei reveniţi acasă erau 

mulţumiţi şi aşa; cumva se vor descurca ei, că nu-i va lăsa 

Domnul fără adăpost şi fără hrană! 
 

 Încă înainte de a pleca spre Piemont, Giuseppe era în mare 

dilemă de a se decide dacă să părăsească Elveţia, sau să rămână, 

deşi multă vreme nu-şi exprimase gândurile. Era foarte legat 

sufleteşte de Lausanne din Elveţia şi ataşat de copiii din 

orfelinatul din cantoane unde era ca un fel de pastor. Dar şi mai 

mult era atras de farmecul aproape îngeresc al Mariannei, cea 

care se preocupa în mod exemplar de educaţia şi îngrijirea 
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copiilor. Exista o afecţiune reciprocă, evidentă, între Marianne 

şi Giuseppe.  

Doar că, într-o zi, când Giuseppe chiar îşi exprimă op-

ţiunea ca ei doi să se căsătorească, Marianne se întristă şi răs-

punse: 

-Nu, Giuseppe! Eşti un om deosebit, om cu inimă de aur, 

dar eu nu mă voi recăsători niciodată! Nu pot uita trecutul. 

Bietul meu Gregorio şi-a dat viaţa pentru credinţă, ferm convins 

că pe lumea cea nouă ne vom revedea, ca soţ şi soţie. Vreau să 

păstrez nealterate gândurile mele faţă de credinciosul meu soţ, 

care şi-a jertfit atât de admirabil viaţa pentru cauza Domnului 

Isus Hristos! 

 Giuseppe înţelese situaţia şi nu insistă în plus. Promise să 

rămână în continuare un admirator al ei şi al lucrării ei. Dar se 

decise să se întoarcă în Piemont, acolo unde mulţi credincioşi 

valdenzi, din multe sate, îl aşteptau ca pastor. 
 

 

 

Capitolul 50 – Revederea satelor natale 
  

 Până spre seară, cei care treceau Alpii să se întoarcă acasă 

păşeau cu avânt nestăvilit. Doar apusul soarelui şi lăsarea serii 

le mai domoli elanul. Nu mai era chiar miez de vară, mai 

degrabă era spre toamnă, aşa că grupul de colonişti începu să 

resimtă răcoarea şi de aceea se gândiră să se adăpostească într-o 

poieniţă de la poalele înalţilor munţi. Cel puţin, acolo aerul 

aspru era mai suportabil.  

 Mai apoi, după ce se obişnuiră cu răcoarea serii, cei mai 

temerari plecară prin împrejurimi să caute lemne uscate, să pună 

foc de tabără mare. Adunară cu hărnicie lemne şi vreascuri şi în 

cele din urmă focul fu aprins, pe întuneric, şi atunci flăcările 

puternice începură să lumineze împrejurimile. De la căldura 

focului, toţi se încălziră bine, ba chiar se dădură mai la o parte, 

deoarece pălălăile înalte erau prea fierbinţi. Adunară cetini de 

brad, aşezându-le peste iarba uscată din poiană, încât fiecare să 

poată sta jos şi să se bucure de popas.  
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Cei care mai aveau merinde, le scoaseră de prin desăgi sau 

din căruţe şi întinseră mese lungi în jurul focului de tabără. Erau 

mulţumiţi şi-şi potoliră setea cu apă dintr-un izvor din 

apropiere, limpede şi rece. Această bună dispoziţie îi îndemnă 

să cânte. Intonau dintre cele mai frumoase imnuri pe care le 

ştiau, încât văile răsunau de armonia îngerească a cântecelor. 

Când şi când, rosteau rugăciuni, sau citate frumoase din Biblie. 

Era o serată de o mare însufleţire, cum demult nu mai avuseseră 

parte. 

 Doar noaptea târziu, cam spre zori, toată lumea adormi, de 

osteniţi ce erau. Când se treziră, soarele era deja deasupra lor, 

încălzind dulce văile, izvoarele şi poienile alpine, ceea ce le 

vestea bucurii mari. Aveau, însă, de trecut un hop, căci se apro-

piau de garnizoana unde erau grănicerii francezi care îşi făceau 

socoteli, dacă să-i lase sau nu pe valdenzi să treacă prin teri-

toriile franceze ale Piemontului. Cu grănicerii nu te joci. Când 

ajunseră foarte aproape de ei, aceştia îi somară să oprească, şi 

nici vorbă să treacă mai departe. În această situaţie, pastorii se 

duseră la grăniceri să le explice care era intenţia grupului. 

Santinelele nici nu voiau să audă, consemnul fiind să nu lase pe 

nimeni să treacă. La stăruinţa pastorilor, trimiseră pe unul de-al 

lor să-l întrebe pe mai-marele garnizoanei, să vadă ce e de făcut, 

iar când veni acesta, ascultând doleanţele coloniş-tilor, parcă îi 

dădu Domnul un gând bun, căci se îndură de suferinţele trecă-

torilor şi le dădu voie să continue repatrierea, dar sub interdicţia 

de a se abate din drum, până la intrarea în Ducat. 

 Până acum le mersese cât se poate de bine. Câteva zile 

mărşăluiră pe drumuri grele, peste munţi, trecând poduri şi 

râuri. Unii, osteniţi, erau puşi în căruţe, să se odihnească. 

Numai aşa puteau continua.  

După o săptămână de mers ane-voios, ajunseră la graniţele 

Ducatului. Aici, soldaţii ducelui fuseseră şi mai scrupuloşi, şi 

doar la insistenţele şi explicaţiile lămuritoare ale pastorului 

Giuseppe şi ale lui Pietro, ca martori ai tuturor suferinţelor val-

denzilor, primiră înţelegere şi reuşiră să-şi continue drumul spre 

satele lor. 
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 Iată, după încă un urcuş pe drumurile înalte de la marginea 

Alpilor, răsăriră, măreţe şi lucitoare, satele din Piemont, 

odinioară fieful valdenzilor. Toate sufletele din convoi se înflă-

cărară de emoţie şi de nerăbdare. Mulţi chiar uitaseră cum mai 

arătau acele văi, acele sate atât de dragi lor. Tresăreau la orice 

cot al drumului, la orice pod de peste râuri repezi. Admirau 

stâncile impresionante care ameninţau din vârfurile munţilor şi 

care păreau atât de aproape. Începură să simtă chemarea locu-

rilor natale. Ţara lor era aici, doar la câţiva paşi. Mai aveau un 

popas de făcut, mai aveau o noapte de dormit în tabără, îm-

preună. Erau istoviţi, flămânzi, epuizaţi, dar apropierea de ţara 

lor le umplea inima de bucurie. 

 Dimineaţa se lumină devreme. Cerul era albastru şi soarele 

strălucea maiestuos peste abisurile văilor. Erau la câţiva paşi de 

casele lor. Trebuia, însă, să ţină sfat, cu privire la ce avea de 

făcut fiecare, căci împreună plecaseră peste munţi, împreună 

trebuia să rezolve toate greutăţile după ce vor ajunge în satele 

din Văi. 

-Fraţii mei, credincioşi valdenzi, am ajuns! rosti Giuseppe 

cu voce tare, în calitate de pastor, dar şi conducător, să fie auzit 

de toţi. Să ţinem sfat despre cum e cel mai bine să procedăm. 

-Mai întâi să mergem să vedem ce e cu casele noastre, 

răsunară câteva voci. 

-Şi dacă nu mai sunt casele noastre, ce facem? răsunară 

alte voci. 

-Părerea mea, zise Pietro Montanari ca să-l ajute pe Giu-

seppe, mergeţi şi vedeţi cum arată casele voastre, dacă sunt 

libere, dacă a mai rămas ceva din ele, apoi reveniţi aici, să 

ţinem sfat. 

-O să-i pedepsim pe nenorociţii care ne-au furat casele, 

care ne-au ucis rudele şi ne-au dus copiii la şcolile catolice, 

vrem răzbunare! urlară câţiva bărbaţi. 

-Fraţilor creştini, interveni Giuseppe, nu aceasta este calea 

plăcută Domnului. Răzbunarea este a Domnului. Lăsaţi-L pe El 

să facă dreptate. Ştiţi, am primit ceva fonduri să răscumpărăm 

casele noastre din mâinile celor care le-au ocupat pe nedrept. 
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Nu trebuie să recurgem la silnicii. Să nu pătăm renumele val-

denzilor străbuni! 

-E bine cum zice Giuseppe, încuviinţă Pietro. Mergeţi şi 

vedeţi cum arată casele voastre, apoi mai vorbim. 

 Într-adevăr, tabăra începu să se risipească şi nimeni nu 

reuşi să-i stăvilească. Doar vreun sfert dintre ei rămaseră, mai 

mult dintre aceia care şi-aşa nu aveau locuinţe, sau care ştiau că 

locuinţele le-au fost arse. Aceştia nici nu plecară prin sate, ei 

preferând să vadă hotărârea soborului valdenzilor reveniţi din 

recunoaştere. Cam a doua zi, începură să se întoarcă unii din 

cercetare. Povesteau câte grozăvii găsiseră prin gospodăriile lor. 

Dăduseră de unii locuitori catolici din sate foarte revoltaţi, 

înspăimântaţi chiar, văzând valdenzii reîntorcându-se în satele 

lor. Oamenii aceia ştiau cât de răzbunători pot fi valdenzii, 

aflând acest lucru încă de la reîntoarcerea detaşamentului răz-

boinic, care făcuse multe cruzimi prin satele ocupate în timpul 

represaliilor de catolici, şi chiar în satele vechi ale catolicilor 

din Piemont. Aşadar, locuitorii satelor nu puteau privi liniştiţi 

întoarcerea poporului emigrant. Cerură sprijinul ostaşilor 

ţinutului iar Ducele trimise patrule de jandarmi să vadă cu ce 

gânduri au revenit coloniştii în ţară. 

 Din fericire, nu se întâmplară mari tulburări. Coloniştii 

reveniţi se risipiră care încotro, pe la satele lor, căutând un adă-

post. Cei care îşi găsiră gospodăria neocupată oferiră adăpost şi 

pentru cei care îşi găsiseră casa dărâmată, sau ocupată de profi-

torii de pe urma persecuţiei. În câteva zile, fiecare nou sosit 

avea un adăpost, chiar dacă provizoriu. Unii renunţară să izgo-

nească pe ocupanţii caselor lor, preferând să răscumpere 

pământul, acolo unde găseau înţelegere. Alţii, folosind banii cu 

care veniseră din Elveţia, cumpărară terenuri, unde aveau de 

gând să-şi reconstruiască gospodăriile pierdute. Valdenzi, 

învăţaţi cu rigorile vieţii, trecură cu bine de această încercare a 

refacerii vieţii în satele lor străbune. Câteva familii plecară prin 

satele mai de la şes, cumpărând proprietăţi, ca să trăiască acolo 

restul vieţii lor. 

 Cea mai tristă situaţie fusese când găsiseră bisericile 

valdenze dărâmate până la temelii sau arse de flăcări mari, care 
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înnegriseră până şi copacii şi stâncile din împrejurimi. Sufletele 

valdenzilor sosiţi erau înfrigurate văzând cât de mare fusese 

urgia celui rău asupra credinţei lor. Ştiau, însă, că Domnul le va 

da putere să rezidească templele, să le facă chiar mai frumoase 

decât au fost înainte! Totul era ca ei să regăsească acea energie 

spirituală, să re-înceapă lucrarea de evanghelizare, care  suferise 

atât de mult în ultimii ani. 
 

 

 

Capitolul 51 - Sate renăscute 
 

 Încetul cu încetul, satele valdenze, devastate de represaliile 

oştirii ducelui din timpul asalturilor din aprilie 1686, începuseră 

să fie repopulate de rămăşitele poporului valdenz, care, văzând 

că apăruseră speranţe de întoarcere în ţara natală, întocmai ca 

păsările călătoare când apar semnele primăverii, reveneau prin 

regiunile locuite cândva de ei. Se zvonise că prigoana încetase, 

că fiecare va fi liber să aibă credinţa pe care şi-o doreşte, că se 

vor putea reclădi templele, copiii vor putea fi luaţi din şcolile 

catolice şi redaţi părinţilor lor, acolo unde mai rămăseseră 

părinţi şi rude care nu pieriseră în timpul evenimentelor de 

prigoană. 

 Nu era deloc uşor pentru rămăşiţele poporului valdenz să 

rezidească satele care fuseseră odinioară ale lor. Acum găsiseră 

casele dărâmate, ori ocupate de profitorii care îi însoţiseră pe 

soldaţi în timpul războiului. Prin edictul ducelui, aceste slugi 

profitoare ale obedienţilor catolici puseseră stăpânire pe case şi 

bunurile lor. Era foarte greu pentru pribegii valdenzi care 

reveniseră în satele lor să-şi redobândească vechile proprietăţi, 

dar ei nu se resemnară. Pe lângă faptul că unii îşi făcură singuri 

dreptate, izgonind acaparatorii pământurilor lor, chiar cu arme 

şi prin acţiuni de forţă, cei mai mulţi, însă, mulţumiţi că 

reveniseră în ţara lor, căutară mijloace paşnice, creştineşti, de a-

şi face un rost nou în vechile sate strămoşeşti: cumpărau 

pământ, căutau să reclădească casele dărâmate, năimeau mun-
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citori localnici, sau îşi făceau singuri adăposturi noi, impro-

vizate la marginea satelor. 

 În satul Villar Pellice, printre primii care reveniseră erau 

cei din familia lui Pietro, cu câteva lucruri încărcate într-o 

căruţă tocmită de Gianinna, din Elveţia. Nu reuşiră să-şi ia în 

stăpânire casa lor, găsind-o ocupată de oameni străini, tot nişte 

refugiaţi valdenzi veniţi din alte sate, rămăşi fără adăpost.  

Din prea multă bunătate, Pietro îi lăsă în pace pe noii so-

siţi. Şi-aşa gospodăria lor era sărăcăcioasă, neînsemnată, în ma-

re parte dărâmată, fără vite. Urcară sus pe munte, la casa tatălui 

lui Pietro. Acea casă nu fusese ocupată de nimeni, fiind foarte 

săracă şi departe de sat. Până una alta, Pietro împreună cu En-

rica, soţia sa, şi cu cei doi feciori ai săi, Simeone şi Agostino, 

hotărâră să rămână acolo. Vor încerca să reconstruiască bor-

deiul rămas de la tatăl lui Pietro şi, mai uşor sau mai greu, 

sperau să locuiască în tihnă în acel loc. Tatăl Enricăi, Salvatore 

Padovano, nu voise să locuiască cu ei şi plecase cât mai repede 

la casa sa din Pinerolo. 

 Pietro mai stătu trei ani în căsuţa acea de pe deal, a tatălui 

său. Asta până îşi cumpără un loc nou de gospodărie, chiar în 

vatra localităţii, unde îşi făcu o casă mare şi frumoasă. Nu va 

mai pleca nicăieri de acolo! Umblase mult pe drumurile Euro-

pei, suferise multe, acum voia să trăiască în  tihna căminului 

liniştit. 

* 

 Într-o zi se petrecu un fapt ciudat în Villar. Pietro şi cu 

Enrica se întorceau din localitatea vecină, Torre Pellice, unde 

fuseseră la târg, să vadă cât mai e preţul vitelor şi al grăunţelor. 

În drum spre casă, treceau pe lângă casa lui Giordano, delatorul, 

de care nimănui nu-i mai era frică acum, după ce persecuţia 

luase sfârşit. Ajungând în dreptul gospodăriei acestuia, văzură o 

văcuţă care mugea şi care venise la gard, să-i vadă.  

 -Dar asta e văcuţa noastră, Roşcata! Ce caută ea la 

Giordano? exclamă Enrica surprinsă cum de o recunoscuse 

văcuţa după atâţia ani. 
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 -Vai, sărăcuţa, uită-te ce slaba e, numai piele şi os! Oare 

nu-i dă mâncare, nenorocitul de delator? se indignă Pietro, 

uitându-se cu milă la bietul animal. 

 -Uite unde-a ajuns Roşcata noastră! Să ştii că atunci când 

te-au luat la închisoare, Giordano delatorul a luat văcuţa 

noastră, ca răsplată din partea iezuiţilor pentru serviciile de 

delaţiune. Avea dreptate bătrânica din vecini, când îmi povestea 

că chiar în dimineaţa când te-au arestat, când eu am fugit de-

acasă, s-a grăbit Giordano numaidecât să-si ia răsplata, şi a 

venit cu o funie, a scos vaca din grajd, a legat-o şi a ieşit în 

drum cu ea. Dar vaca nu se lăsa dusă, având viţel în grajd. Aşa 

că Giordano se întorsese, scosese din grajd şi viţelul, îl legase şi 

pe el de aceeaşi funie, şi plecase spre casa lui. Când au venit alţi 

delatori, n-au mai găsit decât oile, pe care le-au împărţit... 

 -Oameni ai fărădelegii, care au jefuit avutul altuia! Cum 

pot să trăiască ei mulţumiţi cu averea luată cu jaf? rosti Pietro 

indignat. 

 -Ce să facem acum? Nu vezi ce flămândă e văcuţa? zise 

miloasa Enrica. 

 -De ce nu-i dă de mâncare? O lasă să moară de foame? 

 -Ştii ceva?! Mă duc acasă să-i aduc ceva fân, să mănânce, 

că moare de foame, zise Enrica, mai să plângă de starea jalnică 

în care o ţinuse pe Roşcata nenorocitul de Giordano. 

 -Da, bine faci! Du-te şi-i adu nişte fân să mănânce! 

 Mai apoi aflară că Giordano zăcea în casă bolnav şi nu-şi 

mai putea îngriji văcuţa, iar viţelul îl vânduse demult. Aşa că 

Enrica aducea zilnic de mâncare pentru Roşcata, ba îi aducea 

ceva de mâncare şi nefericitului de Giordano, lăsându-i hrană pe 

cerdac. După două săptămâni, Giordano muri, iar văcuţa o luară 

alţi catolici care-l cunoşteau. 
 

* 

 Rând pe rând, reveniră şi alţii în sat, şi printre ei şi Lucia-

no, împreună cu soţia sa, Donatella. Primul lucru pe care îl 

făcură fu să se ducă la şcoala catolică, să-şi caute copiii, şi chiar 

regăsiră patru dintre ei, însă doi băieţi, cei mai mari, nu mai 

erau acolo, fiind trimişi ca ucenici într-un oraş din apropiere. Se 
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duseră şi acolo să-şi vadă băieţii ucenici, iar aici se liniştiră, 

căci băieţii erau pe mâini bune, îşi vedeau de treaba lor, iar 

meşterii lor păreau oameni cumsecade. Se deciseră să-i lase pe 

mai departe acolo, în ucenicie, ţinând seama că băieţii îşi doreau 

acest lucru. Luciano le aminti însă să aibă grijă de credinţa lor, 

să caute să urmeze întocmai Adevărul biblic. Chiar şi meşterii 

înţeleseseră acest lucru, promiţând că nu-i vor împiedica să aibă 

credinţa pe care  şi-o doresc. 

 Liniştiţi în privinţa băieţilor celor mari, Luciano şi soţia se 

reveniră la şcoala catolică, aranjând ca, la primăvară, imediat ce 

vor avea un adăpost pentru familie, să revină şi să ia copiii în 

îngrijirea lor. Se puseră pe treabă, cumpărară nişte pământ ală-

turi de pământul familiei lor de dinainte, acum ocupat de oa-

meni neîndurători, şi încropiră acolo o căsuţă modestă, ca pen-

tru început, în care locuiră până în primăvară. Apoi îşi aduseră 

şi copiii în căsuţa cea nouă, unde se bucurară mult de reîn-

tregirea familiei. 

 Agostino nu avea stare alături de ai lui în casa cea nouă a 

lui Pietro. Se decise să plece la unchiul lui dinspre mama, la 

Pinerolo. Îl găsi pe unchiul Diego bolnav; căci nu-l mai slujeau 

picioarele, mai ales pe vreme rea. Aşa că, vrând nevrând, 

Agostino se văzu nevoit să se ocupe de gospodăria unchiului 

său. După un an, Agostino avu fericirea să se însoare cu o fată 

din Pinerolo, valdenză şi ea, pe care o cunoştea demult, dar 

acum îi venise vremea să-şi întemeieze un cămin. 

 Bunicul lui Agostino, Salvatore Padovano, nu trăi mai 

mult de patru ani după revenirea din Elveţia. Simţindu-şi 

sfârşitul aproape, mulţumea Domnului pentru faptul că poate să 

închidă ochii în ţara în care se născuse.  

 După încă trei ani, unchiul lui Agostino, Diego, frate cu 

Enrica, îşi mai reveni de picioare şi-şi reluă ocupaţia sa de 

negustor de mărunţişuri artizanale prin satele Piemontului. 

 În primăvara anului următor, după vreo şapte ani petrecuţi 

în pribegie, o caravană pitorească trecea prin satele din Câmpia 

Padului. Erau o parte din refugiaţii din Delfinat, care se 

întorceau acum din Germania, prin Italia, sperând să ajungă cu 

bine pe meleagurile natale, în satele lor din Delfinat. Erau plini 
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de entuziasm, mulţumind neîncetat Domnului că le ocrotise 

vieţile. Împreună cu ei, era şi familia pastorului Giuliano, la un 

loc cu toţi cei opt copii ai săi, doar că acum copiii erau mai 

crescuţi, înăltuţi, plăcuţi privirii. Pastorul şi soţia sa erau mândri 

de ei şi încrezători că vor găsi un rost în satul din care au plecat 

dinaintea prigoanei. Au fost rugaţi să mai stea pe la bisericile 

valdenze proaspăt refăcute din Piemont. Mulţumind acestor 

invitaţii, caravana dădea, totuşi, semne de grabă. Trebuia să 

profite de vreme bună; se apropia toamna, iar pe vremea rea era 

greu de trecut Alpii spre Franţa. 

 Cam în acelaşi timp, trecea prin satele Piemontului şi 

căruţa pastorului pribeag Benvenuto Pellegrini. Se vedea cum 

acea căruţă înainta încet de tot. Cei care discutaseră cu el în 

ultimul timp,  văzuseră că bătrânul pastor devenise foarte obo-

sit.  

Când sosi în satul Montegrosso la acei credincioşii de care 

se ocupase multă vreme Pietro, văzându-l pe pastor obosit, le 

veni în minte să-l implore să rămână în mijlocul lor pentru 

totdeauna. Trebuia să-i fi ajuns şi lui multele drumuri făcute 

prin Europa, iar acum ar fi meritat să se odihnească. Văzând 

insistenţa acestor fraţi credincioşi, pastorul acceptă să trăiască 

în mijlocul lor, să le fie pastor, deşi era mult în vârstă. Ei şi-aşa 

nu aveau pastor, iar Pietro, deşi le promisese că la întoarcerea în 

Ducat îi va vizita când şi când, se vede treaba că el alesese să 

ducă un trai mai liniştit în familie, în casa sa din Villar Pellice. 

Aşa că Domnul avu grijă ca toate lucrurile să ajungă la locul 

lor! 

 Întors în Piemont, Giuseppe se bucură de reîntregirea 

familiei sale, cea de pe vremea copilăriei. Era, totuşi, trist, căci 

inima lui suferea după ceva. Se întâmplă, însă, ca într-o seară, 

înainte de a începe un nou serviciu divin, să intre în templu un 

ins cam ciudat, mic de statură, mustăcios, tuciuriu, cu haine ca 

de drumuri lungi. 

-Vulpiano! 

-Giuseppe! 

-Unchiule, ce bucurie! De unde ai sosit, aşa, fără de veste? 
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-Eu? Niciodată nu ştii unde sunt eu, niciodată nu ştii de 

unde vin. 

-Ce bine-mi pare că ai venit să ne vezi. Cât de mult se vor 

bucura părinţii mei şi Simeone. 

-De-abia aştept să-i revăd! 

-Pe unde-ai mai fost în ultimul timp? 

-Eu? Dar pe unde n-am fost! Mai mult prin Boemia. 

-Boemia? Ce mai e pe-acolo? 

-E frumos de tot! Evanghelia prosperă vizibil, sate întregi 

de catolici se convertesc, deci secerişul e mare. Nu vii cu mine? 

-Mulţumesc de invitaţie, totuşi, nu pot lăsa credincioşii din 

aceste sate fără pastor. Cine le cunoaşte păsurile mai bine ca 

mine? 

-Ai dreptate, nu mai insist.  

 Vulpiano se bucură în familie câtva timp, apoi trase o fugă 

şi prin satul părintesc, la Pinerolo. Era trist că tocmai plecase 

din lumea asta tatăl său, bătrânul Salvatore Padovano. Îl văzuse 

ultima dată în Elveţia. 

 Tot călătorind neîncetat prin Austria şi Boemia, Vulpiano 

mai reveni odată pe la Pietro şi ai lui. Îl găsi acolo şi pe 

Giuseppe, căruia, într-o discuţie, îi dădu un sfat: 

-Însoară-te! Fă-ţi o casă mare, cu soţie şi copii! 

-Mulţumesc, unchiule, mă voi gândi… 

 Giuseppe chiar îi ascultă sfatul, şi era nu numai sfatul 

unchiului său, ci şi sfatul mamei sale şi al lui Pietro. Cunoştea 

mai de demult o fată credincioasă în unul din sate, frumuşică şi 

educată.  

 Când îi propuse căsătoria, fata acceptă cu bucurie. Astfel, 

ce Domnul uneşte, nimeni să nu despartă! Cei doi avură o 

cununie binecuvântată, bucurie pentru toate bisericile valdenze 

din ţinut. 
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Capitolul 52 – Vremuri de linişte 
 

 Se aşternuse liniştea în satele de munte din Piemont. 

Cultul valdenz fusese readmis, chiar dacă, deocamdată, tacit. 

Fiecare putea avea credinţa pe care şi-o dorea. E drept, Biserica 

Catolică încă milita din răsputeri pentru păstrarea supremaţiei în 

teritoriile Italiei, însă pierduse, în mare parte, sprijinul politic al 

suveranilor lumii. Puternicii Europei începuseră să treacă de 

partea protestantismului, să caute independenţă faţă de 

papalitate, iar acest lucru era de un mare folos valdenzilor. Prin 

urmare, pentru prima oară în lunga lor istorie zbuciumată, 

valdenzii erau liberi să-şi zidească temple, să tipărească cărţi, să 

facă evanghelizare şi să-şi trimită copiii la şcoli şi la univer-

sităţi. Se simţea un vânt de libertate în întreaga Europă, deci şi 

în ţinuturile valdenze. Acelaşi lucru se întâmpla şi cu cre-

dincioşii protestanţi din Franţa. 

 Cam după zece ani de la revenirea lui Giuseppe în văile 

piemonteze şi după căsătoria sa, Domnul îi binecuvântase 

familia cu cinci copilaşi, trei băieţi şi două fetiţe. Erau atât de 

drăgălaşi şi de îndrăgiţi în biserica valdenză din localitatea în 

care aveau locuinţa! 

 Trecură apoi alţi zece ani. Giuseppe vedea cum toţi copiii 

lui crescuseră mari, încercând să-şi găsească rostul în viaţă, unii 

se căsătoriseră şi îşi clădiseră case noi. Giuseppe era acum 

pastor nu numai în temple, ci şi în propria sa familie. 

* 

 Copiii lui Luciano şi Donatella crescură şi ei mari. Nu-i 

mai putea ţine nimeni acasă, aşa că, rând pe rând, plecară să-şi 

încerce norocul în diferite meserii, departe de casă, fie la 

Torino, fie chiar la Roma. Erau copii talentaţi şi voiau să ajungă 

artişti. Acum nu-i mai obliga nimeni să abjure. 

 Când nu se mai aştepta nimeni, veni în satul Villar Pellice, 

cine credeţi? Vulpiano! Văzând libertatea din satele Italiei, se 

gândise că merită să trăiască şi el liniştit, ultimii ani, într-un 

cămin tihnit, aproape de ai săi. Văzând că este nelocuită căsuţa 
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tatălui lui Pietro, Damiano, după ce Pietro îşi zidise casă nouă, 

îşi exprimă dorinţa să locuiască în acea căsuţă de pe deal. 

Evident, toţi fuseseră de acord. Prin harul Domnului, mai toţi 

membrii familiei lui Pietro găsiseră astfel locuinţe în satul natal. 

Şi cât de bine se simţeau cu toţii când familia se reunea în 

templul cel nou, refăcut din temelii, încât nici nu s-ar fi zis câte 

timpuri vitrege se abătuseră asupra templului, dar, mai ales, 

asupra credincioşilor din Villar Pellice. 

 În vara următoare, biserica avu o mare surpriză, atunci 

când la poarta templului apăru o trăsura din care coborâră două 

femei, în haine cernite. Nu erau aşa de uşor de recunoscut, doar 

Pietro, cu privirea-i vie, îşi dădu seama cine sunt cele două: 

Marianne şi cu mama ei! În drum spre localitatea Cavour, ele 

poposiseră la templul valdenz din Villar Pellice, unde Amedeo 

venea adesea, când era pastor. Acum, doar amintirea mult 

apreciatului pastor mai trăia nestinsă în biserică. Era o situaţie 

tristă, însă, jertfirea vieţii lui Amedeo şi a lui Gregorio, pentru 

cauza Domnului, va rămâne nemuritoare în mintea creştinilor 

din satele din Văi! 

 Cele două femei nu puteau să rămână să locuiască la 

Cavour, casa lor fiind ocupată, aşa că plecară la Rivoli, unde le 

aştepta mătuşa Mariannei, care avea acum o vârstă respectabilă. 

Când vor ajunge acolo, le va arăta Domnul calea cea mai bună 

de urmat pentru slujirea Evangheliei. Se gândeau să se 

reîntoarcă la căminul de copii fără părinţi din Cavour unde, de 

fapt, mai lucraseră o vreme. 

* 

 Încă un fapt inedit se întâmplă pe când Giuseppe făcu o 

vizită în satul Lucernetta, care nu era păstorit de el. Nici nu 

intrase bine în templul valdenz din localitate, că un diacon îl 

întâmpină încă de la uşă: 

-Frate Giuseppe, mă mai cunoşti? 

  Giuseppe, uitându-se lung la el, îi răspunse: 

-Sincer să spun, nu te cunosc! Cine eşti? 

-Sunt căruţaşul care i-a adus peste Alpi pe bunicuţa Lidia, 

împreună cu cei trei copii. Ştii … băieţelul cel mic care avea un 

picioruş mai scurt... 
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-A, dumneata eşti? Ce întâmplare de la Domnul! Şi unde 

sunt ceilalţi, bătrânica şi cu copiii? 

-Îţi arăt imediat, zise diaconul, poftindu-l pe Giuseppe în 

interiorul bisericii. 

 Intrat în templu, Giuseppe nu văzu pe nimeni cunoscut. 

-O cunoşti pe Amelia, fetiţa cea mai mare dintre copii? 

arătă diaconul spre o femeie tânără cu un copil în braţe, şi încă 

un copil mic alături de ea, pe bancă, iar lângă ei un soţ tânăr şi 

chipeş. 

-Doamne, ce-au trecut anii, se minună Giuseppe. Dar sora 

ei, Anny, unde este? 

-Este şi ea aici, uite mai încolo, pe bancă, alături de soţul 

ei, căsătoriţi de curând, zise diaconul. 

-Şi frăţiorul lor, Antony, cel şchiop de un picior? 

-Nu e aici. E plecat în colportaj prin satele din Piemont. 

Aşa cum e el, suferind de-un picior, face cu râvnă evanghe-

lizarea. 

-Doamne, ce surprize! Cum au crescut copiii... Dar buni-

cuţa Lidia unde este? voia Giuseppe să afle până la capăt toată 

istoria. 

-Uite-o acolo, lângă sobă. Se aşează mereu lângă vatră să 

se încălzească, e bătrână sărăcuţa, povesti diaconul, extrem de 

încântat de soarta grupului, de care se ataşase atâta. Vrei să-ţi 

arăt şi pe Paolo, tatăl copiilor? 

-Cum să nu! 

 Şi diaconul îl conduse pe Giuseppe spre un om mai în 

vârstă, respectabil, care era chiar prezbiterul templului. 

-Doamne, câte minuni au loc ca urmare a evanghelizării! 

Ce familie binecuvântată au aceşti bieţi oameni, după ce au 

suferit atâta! Şi ce răsplată au primit cei care i-au ajutat pe copii 

la greu! Mă refer la bunicuţa Lidia, şi chiar la dumneata, om 

plin de Duhul lui Dumnezeu. De aceea a dat Domnul să veniţi 

în biserica cea dreaptă, a valdenzilor! 

-Amin! răspunse diaconul. 

 Paolo şi Amelia insistară ca Giuseppe să poposească la 

casa lor. Aşa află el cum au ajuns să facă parte din biserica din 

Lucernetta, atât căruţaşul, cât şi bunicuţa Lidia. După ce 
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reveniseră din Elveţia, Lidia voise să-l ia pe Paolo, împreună cu 

copiii lui, la ea acasă, întrucât casa lui Paolo fusese arsă în 

timpul represaliilor din Văi. Dar, după ce au locuit acolo o 

vreme, îşi dădură seama că nu au din ce trăi, căci bunica nu 

avea mai deloc pământ. Aşa că hotărâseră să se întoarcă la 

Lucernetta, sa reclădească acolo casa distrusă. Bunicuţa Lidia 

nu voia să se despartă de copiii care erau sufletul ei, viaţa ei. 

Aşa că vânduse tot ce avea, şi urmase copiii ei dragi la 

Lucernetta. Aici răscumpărară locul unde avea casa Paolo, şi-şi 

încropiră o casă nouă. Bunicuţa Lidia era foarte folositoare 

copiilor, de parcă erau ai ei. În acel timp, ea primi botezul în 

templul valdenz. 

 Căruţaşul, cel care îi adusese pe copii peste Alpi, avea şi el 

o istorie minunată de povestit. Aflând că valdenzii reveniseră în 

Piemont, din Elveţia, voise, cu tot dinadinsul, să revadă copiii, 

pe care îi îndrăgise atât de mult. Îi găsise foarte uşor, întrebând 

de ei în Lucernetta. Chiar şi el locuia într-un sat vecin. Îl 

bucurase mult revederea copiilor şi-i vizita des. La îndemnul lui 

Paolo, începuse să viziteze templul valdenz din Lucernetta. Iată, 

acum ajunse diacon în această binecuvântată biserică. Domnul 

îl răsplătise pentru dorinţa sinceră în a sluji cu toată inima unor 

oameni aflaţi în suferinţă! 

* 

 Când i s-au împuţinat zilele pe lumea asta, Marchizul de 

Parella, văzând sfârşitul foarte aproape, chemă la căpătâiul lui 

pe fiica sa, Angelina, şi pe soţia sa, Lucreţia. Ele veniseră, cam 

speriate, să vadă ce se întâmplă cu el. 

-Dragele mele, vreau să vă mărturisesc că zilele mele sunt 

la sfârşit. Simt asta, mai am puţină vreme de trăit… 

-Nu se poate, nu ne lăsa singure pe lume! se tângui soţia. 

-Tată, îndură-te de noi, nu ne lăsa, repetă şi Angelina. 

-Nu, dragele mele, se apropie sfârşitul. Simt cum se 

apropie... 

-Şi ce ai vrea să facem pentru tine? întrebă, deznădăjduită, 

Angelina. 

-Nu puteţi face nimic! Lăsaţi lucrurile să meargă cum vrea 

Dumnezeu şi Sfânta Fecioara Maria! 
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-Tată! Nu ne lăsa singure! Cere îndurare de la Domnul! 

-Scumpele mele, da, mă voi duce curând! Am, totuşi, o 

mare greutate pe inimă - acele mii de eretici valdenzi pe care i-

am prigonit ori i-am exterminat! Oare cum vor fi judecate în cer 

aceste fapte? 

-Să chem un duhovnic, să-ţi spună ce e de făcut, zise soţia 

sa, foarte alertată. 

-Sau, mai bine, te rogi chiar tu Domnului, să te ierte, să 

judece El toate aceste fapte din trecut, zise Angelina. El se 

îndură de orice păcătos, care-şi  recunoaşte vina. 

 Întrucâtva mai liniştit, buzele păcătosului muritor începură 

să se mişte a rugă. Apoi deschise ochii, privi la fiinţele dragi din 

casă şi rosti ultimele sale cuvinte: 

-Plec... Am greşit în viaţă.. dar sunt convins că Domnul 

Isus mă poate ierta!... 

 

 

 

Capitolul 53 – Ultima misiune 
 

 Când împlini optzeci de ani, Pietro simţi, aşa, ca un senti-

ment greu de stăvilit, dorul de a mai pleca prin lume, pentru a 

revedea toate locurile pe unde colindase cândva, pe unde făcuse 

evanghelizare în anii tinereţii. Se simţea în putere, nu s-ar fi zis 

că ajunsese la vârsta senectuţii. Cu greu o înduplecă pe Enrica 

să-l lase să plece de-acasă, deoarece ea voia să-l ştie aproape de 

familie, având nevoie de sprijin la treburile gospodăriei. Pietro 

şi Enrica locuiau la un loc cu fiul lor, Simeone, care avea casă 

chiar în curte, lângă casa părinţilor. Şi copiii lui Simeone erau 

mari acum, şi începuseră să se împrăştie, să-şi caute de lucru 

prin alte părţi ale lumii. Doi dintre băieţi, Augustus şi Leonidas, 

cei mai mari, se sfătuiră ce se sfătuiră, apoi se asociară cu alţii 

tineri şi se hotărâră să plece în America – pentru totdeauna. 

Această decizie cuprinse de mare nelinişte inimile părinţilor lor. 

Rămânea şi casa lor ca un cuib de vulturi fără puii care 

crescuseră mari şi-şi luaseră zborul. Dar Domnul e mare, va 

avea grijă de copiii plecaţi spre noul continent! 
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 Aşadar, Pietro se pregăti de drum. Nu se punea problema 

banilor de călătorie; erau bani de-ajuns în familia lor, care, de la 

un timp, prosperase. Aşa e când sunt în casă braţe vânjoase, 

când toţi ştiu să muncească, să fie folositori gospodăriei şi 

satului. Pe de altă parte, ca să călătorească, Pietro nu avea 

nevoie de cine ştie ce fonduri, el era bine primit oriunde 

ajungea, şi mai ştia să-şi câştige şi singur pâinea de care avea 

nevoie. Încă din primăvară, Pietro îşi pregătise cele necesare, iar 

acum îşi luă rămas bun de la ai săi, şi porni pe drumurile lungi 

ale Piemontului. Primul gând i-a fost să ajungă la Pinerolo, la 

fiul său, Agostino. 

 Nu-l găsi acasă, deoarece era plecat în negoţ, prin satele 

Liguriei, cu vânzarea de artizanat şi de instrumente muzicale, 

făcute în atelierul său. Acum, Agostino, prea puţin mai lucra în 

atelier, căci acolo munceau fii săi, Francesco şi Fabricio, doi 

meseriaşi de frunte. Lucrau parcă şi mai frumos, mai inspirat 

decât o făcuse Agostino şi le era dragă meseria, încât ieşeau 

bijuterii din mâna lor. Soţia lui Agostino, Letiţia, ajunsă şi ea la 

şaizeci de ani, nu putea dovedi singură toate treburile de  prin 

gospodărie, şi nici nu mai erau toate în grija ei, căci fii ei îşi 

luaseră soţii tinere şi frumoase, care aveau grija casei. Cele 

două familii tinere îşi zidiseră case noi, în vecinătatea celei 

vechi. Pietro rămăsese uimit de schimbările petrecute în 

gospodăria fiului său, Agostino. Ceea ce-l bucura foarte mult 

era că toţi din casa lui Agostino erau credincioşi, făcând parte 

din cultul valdenz. Chiar în localitatea Pinerolo se construise în 

ultimii ani un frumos templu valdenz, la înălţarea căruia, mai 

ales a părţii de înfrumuseţare, de mobilare şi ornamentare, se 

ocupaseră Agostino şi fiii săi. 

 Până să revină Agostino din călătoria sa lungă de negustor, 

Pietro era oaspete în casa fiului său. Se bucura de căminele 

armonioase ale nepoţilor şi de gingăşia strănepoţilor. Se ducea 

des la templul valdenz, unde i se află imediat renumele şi fu 

rugat, de câteva ori, să-şi spună experienţele din lunga sa luptă 

pentru evanghelizare. Era o minune cum supravieţuise, după 

câte pătimise şi câte  închisori şi pribegii îndurase. Pietro mai 

vizită încă două biserici valdenze din apropiere, şi peste tot era 
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uimit de fastul templelor valdenze celor noi. De cum trecuse 

persecuţia, valdenzii se apucaseră de treabă, începuseră 

evanghelizarea cu multă râvnă, iar lumea venea la credinţă cu 

entuziasm. Acest entuziasm se resimţea şi în frumoasele temple 

construite în timp foarte scurt. Serviciile divine erau acum 

maiestuoase, nu pe furiş, ca altă dată, de teama inchizitorilor, ci 

acum răsunau de cântece, de flaute şi clavecine, de glasurile 

copiilor, de predicile sonore ale pastorilor. Să tot faci 

evanghelizare în asemenea vremuri de libertate! 

 După câteva săptămâni de aşteptare, în cele din urmă se 

întoarse acasă Agostino, cu căruţa plină de lucruri şi alimente, 

şi cu marfa vândută. Era mulţumit de călătorie, pesemne 

câştigase bine. Toată familia îl întâmpină cu bucurie, mai ales 

cei mici, cărora bunicul Agostino avea grijă să le aducă ceva 

bun de fiecare dată când se întorcea din călătoriile lungi. Era o 

casă binecuvântată. 

 Agostino, de cum îl văzu pe tatăl său sosit în vizită, sări de 

bucurie să-l îmbrăţişeze. Însă, înainte de asta, cei ai casei, îl 

ascunseseră pe Pietro, ca să nu-l vadă Agostino, voind să-i facă 

o surpriză la care n-avea cum să se aştepte. Şi ce bucurie fu 

când Pietro, ieşind din spatele casei, în cămaşa albă şi lungă, se 

repezi să-l îmbrăţişeze pe fiul său, Agostino, pe care nu-l mai 

văzuse de amar de ani! 

 Ar mai fi stat în acea casă binecuvântată a fiului său, dar 

trebuia să se grăbească, căci avea  drum lung de făcut prin lume. 

După câteva săptămâni fericite petrecute în mijlocul familiei 

primitoare, dăruite de Domnul, a fiului său Agostino, Pietro se 

pregăti de plecare. Ţinta următoare a călătoriei sale era 

localitatea Montegrosso, unde trăise ca frate, prezbiter, locţiitor 

de pastor, prieten, timp de câţiva ani buni. Plecă într-acolo şi, de 

cum îl văzură fraţii valdenzi, nu mai putură de bucurie. Îi vizită 

pe toţi şi le povesti experienţele sale. Erau şi tristeţi mari de 

povestit, căci mulţi dintre credincioşi nu mai erau, fie muriseră 

în timpul prigoanei, fie muriseră de bătrâneţe. Alţii părăsiseră 

satul acela, plecaseră prin oraşele Italiei, sau chiar mai departe, 

să-şi caute un trai mai prosper. În sat se construise o biserică 

valdenză nouă, înaltă şi încăpătoare. Doar că era plină cam pe 
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jumătate, iar acest fapt nu-i plăcu lui Pietro. Când întrebase pe 

prezbiterul bisericii despre acest lucru, i se spuse că sunt mulţi 

credincioşi în sat, dar unii nu vin mereu la biserică, ba unii 

preferă să se ducă la templele valdenze din Torino. Mulţi 

lipseau, mai ales dintre cei tineri, care se născuseră în familiile 

de credincioşi, dar care se răspândiseră care încotro, pe alte 

meleaguri, sau chiar departe de ţară, în America, mai ales. 

 La plecarea din Montegrosso, Pietro Montanari fu cuprins 

de lacrimi. Ştia că pleacă pentru totdeauna, că nu-i va mai 

revedea niciodată pe credincioşii din acel loc. 

-Vă las, copiii mei, cu Domnul! Nu ne vom mai vedea 

decât la a doua venire a lui Isus Hristos! 

-Să ne ajute Dumnezeu! răspunse prezbiterul bisericii. 

Domnul să te ocrotească în drumul tău şi să transmiţi salutul 

nostru tuturor bisericilor creştine pe unde vei trece! 

-Amin! 

-Amin! Să ne reîntâlnim pe Noul Pământ! 

-Să nu lipsească nici unul dintre noi la acea întâlnire 

grandioasă cu Salvatorul nostru, încheie Pietro. 

 Acum nu mai plângea. Faţa lui era iluminată de bucurie, o 

bucurie veşnică, nu una trecătoare. Patriarhul valdenz plecase 

cu o mare mulţumire sufletească din acea localitate, unde era 

atât de iubit şi pe care o iubea atât de mult. 

 Apoi călători mult, trecând iar prin toate satele Piemon-

tului, bucurându-se de numeroase biserici noi înfiinţate, care 

erau grandioase, mari, spaţioase. Dar, parcă, nu mai erau aşa de 

intime, nu mai erau aşa de pătrunse de spiritul de rugăciune. 

Serviciile divine erau fastuoase, pline de solemnitate. Se vedea 

că  mulţi credincioşi veneau să vadă spectacolul, fastul, nu 

veneau să caute consacrare şi rugăciune. Erau cuprinşi de 

curentul vremii, de emancipare, de evoluţie, de transformare, 

proces care nu se ştia încotro va duce. Rareori vedeai tineri 

cuprinşi de avântul evanghelizării, ca aşteptători ai Împărăţiei 

Domnului. Nici cu morala nu stăteau prea bine. Păcat, că Pietro 

ar fi vrut să vadă doar roadele bune al vremurilor de libertate 

religioasă, nu şi pe cele neplăcute, care, de bună seamă, erau 

cursele întinse de cel rău pentru a slăbi credinţa noilor generaţii. 
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 Pietro insistă să treacă prin toate satele valdenze pe unde 

ştia că au fost mari persecuţii în trecut. Se bucura văzând satele 

refăcute şi prospere, cu temple noi strălucind mai în fiecare sat. 

Dar vedea şi multe gospodării părăsite, unde nu s-au mai întors 

toţi cei refugiaţi, după încetarea prigoanei, fie că au murit, fie că 

au plecat pe alte meleaguri ale lumii. Era plină de uimire acea 

schimbare de situaţie, după numai douăzeci de ani de la ultima 

persecuţie. 

 Trecu apoi munţii cei înalţi, Alpii, pentru a ajunge în 

Austria. Cu câtă emoţie revăzu acele mari şi frumoase oraşe 

prin care trecuse de atâtea ori cu cărţile, păzindu-se de inchi-

zitori şi agenţi papali. Acum era libertate deplină, existând o 

mulţime de cărţi tipărite în fiecare biserică. Oricine putea să-şi 

cumpere cărţi sfinte, cei înstăriţi chiar aveau Bibliile proprii. 

Nici atunci nu erau prea ieftine cărţile, mai ales Bibliile, dar cei 

cu stare aveau bani să le cumpere. În oraşe erau destule locuri 

unde se putea cumpăra Sfânta Scriptură şi nimeni nu-i mai 

prigonea pe cei care citeau Biblia. Dar, oare, lumea mai citea? 

Căci lumea începuse să se schimbe, începuseră să apară fel de 

fel de alte cărţi, unele nu chiar potrivite pentru creştini, adică 

începuse o luptă mai subtilă dintre Domnul şi Satana pentru 

câştigarea sufletelor omeneşti! 

 În peregrinările sale, Pietro Montanari ajunse în Boemia. 

Aici, mai să nu recunoască oraşele. Praga, cea atât dragă lui, se 

umpluse de biserici noi, catedrale, turnuri măreţe. Oraşul se 

ridicase mult şi se întinsese, de nu-i mai ştiai capătul. I se păru 

că mai mult se înălţaseră catedralele catolice, decât cele protes-

tante. Ştia acest lucru, lumea căuta mai mult fast şi ceremonial, 

decât smerenie, rugăciune, comuniune cu Dumnezeu, de aceea 

îl întristă acest lucru. Nici starea spirituală din bisericile protes-

tante nu-l mulţumea pe deplin. Fastul înlocuia intimitatea şi 

dragostea frăţească. Rar îl mai recunoştea cineva, ca vechi col-

portor neînfricat, iar uneori nici nu era invitat să rămână peste 

noapte în casele credincioşilor, fiind nevoit să caute un loc de 

dormit pe la hanuri. Din acest motiv, Boemia îl cam dezamăgi, 

aşa că plecă mai departe pe drumurile prăfuite ale Europei. 

Ajunse iarăşi în Ungaria, chiar la groful Ferentz, unde fu primit 
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cu mare bucurie de Ferdinand, fiul grofului, căci, între timp, 

tatăl său murise, de bătrâneţe. Murise în credinţă, lăsând solie 

urmaşilor săi să nu se abată nicicând de la dreapta credinţă pe 

care au cunoscut-o. Pietro petrecu o lună tare fericită la acel 

conac. Nu s-a mai dus în Transilvania să-i vadă pe credincioşii 

de acolo, unde fiul său, Giuseppe, avea atâţia prieteni. Ar fi vrut 

să se ducă, dar nu-l lăsă groful cel tânăr, căci era prea obositor 

pentru el, venea şi toamna, aşa că era mai bine să se ducă în 

Elveţia, la scumpa lui fiică. 

 Noul grof îi oferi chiar bani de-ajuns pentru călătoria spre 

Elveţia, trecând prin oraşele Austriei şi Germaniei. Pietro era 

bucuros să vadă acele minunate localităţi germane, frumoase, 

colorate, pline de biserici. Era bucuros pentru că cele mai multe 

biserici erau protestante. Nu degeaba se osteniseră atâtea 

generaţii de colportori şi de martiri. Memoria lui Martin Luther, 

a lui Calvin şi a altor reformatori se simţea peste tot. Asta îl 

bucura nespus, dar era şi trist, văzând cum acest popor care 

adoptase în masă ideile reformei, cu timpul, îşi pierduse această 

direcţie, fie datorită persecuţiilor, fie datorită războaielor şi a 

influenţelor de tot felul ale papalităţii, care recucerise teritorii 

mari de peste tot în Europa, la fel şi în Germania. Dar Pietro ştia 

că mulţi erau chemaţi, puţini erau aleşi. Aşa a fost dintotdeauna. 

* 

 Pentru Pietro începură emoţiile mari la apropierea de 

Berna, apoi de Lausanne. Rememoră, de parcă ar fi fost ieri, 

toate câte făcuse şi văzuse în ţara aceasta frumoasă. Acum se 

minuna de toate bisericile noi, adevărate catedrale, care se înăl-

ţau maiestuos, în toate oraşele, dar nu numai în oraşe. În sfârşit, 

iată Lausanne, locul în care petrecuse câţiva ani, ca refugiat.  

 Se bucură gândindu-se la revederea cu scumpa lui fiică, 

Gianinna, şi cu familia ei frumoasă. Însă, când ajunse la casa 

lor, rămase nedumerit. În casa fiicei sale găsi mai mult pustiu. 

Nici Gianinna, nici soţul ei, Martin, nici copiii lor, care acum 

trebuiau să fie mari, nimeni nu era acasă, nimeni nu îl 

întâmpinase, doar o bătrânică gârbovă, de-abia ţinându-se în 

baston, care îl pofti în casă. Îl recunoscu pe Pietro, ea fiind 

mama lui Martin. Îi arătă într-o încăpere patru copii măricei şi 
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dolofani, care dormeau somnul de după-amiază, după ce 

fuseseră bine hrăniţi de străbunica lor. 

-Pietro, tu eşti? Era să nu te recunosc! Nici nu mai văd aşa 

de bine. Ce bun e Domnul că te-a adus din nou la noi!  

-Văd, cuscră, dar unde sunt ai casei, Gianinna, Martin? 

-Sunt plecaţi toţi de-acasă, şi m-au lăsat singură cu 

nepoţeii. S-au dus într-o localitate aproape de noi, unde lucrează 

de zor să termine templul pe care l-au început. Băieţii Gianinnei 

sunt mari acum, meşteri zidari neîntrecuţi, şi ei au preluat 

zidirea din temelie a templului. Vara asta stau mai mult pe-

acolo, căci au de lucru tot timpul. De abia dacă vin acasă în ziua 

când merg la biserică… 

-Interesant, zise Pietro, ce surpriză! Nepoţii mei, ziditori 

de temple? 

-Asta nu-i nimic! Să vezi ce palat au construit în oraş, la 

Berna, pentru un mare negustor! Au devenit faimoşi. Vorbesc 

serios!... 

-Cât mă bucur! Dar eu cum pot să-i văd? 

-Eu zic să pleci până acolo, dar nu azi, ci mâine, acum 

odihneşte-te, că eşti obosit de drum lung. 

-Dar soţul tău unde este? 

-Soţul meu? întrebă femeia, ştergându-şi ochii cu un colţ 

de batic. Soţul meu nu mai este... 

-Cum, a murit Gerhard? rosti Pietro cutremurându-se. 

-Da, l-a luat Domnul, acum un an. Era bolnav de inimă, nu 

mai putea merge. 

-Domnul să-l odihnească! Ce rău îmi pare că nu-l mai 

regăsesc… 

-Asta e, zise femeia, resemnată. Pietro, du-te în odaia de-

alături şi odihneşte-te, îl sfătui ea. 

 Dar, înainte de a dormi, Pietro află încă o veste, cât se 

poate de tristă: Vulpiano Padovano, cumnatul său de optzeci şi 

cinci de ani, văzând că Pietro plecase în călătorie, plecase şi el 

de-acasă, fără să afle nimeni, şi, nu se ştie prin ce minune, ajun-

sese în Elveţia, la Gianinna. Aici trăise ultimele şase luni. Era 

bolnav de plămâni şi sufla din ce în ce mai rău. Iarna trecută, 
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cam prin martie,  tuşea din ce în ce mai tare, apoi, după o 

săptămână, s-a prăpădit. Ce trist! 

 Nici nu putea dormi din cauza veştii proaste despre 

cumnatul său. Oricum n-ar fi putut, căci ar fi fost imediat trezit, 

când au năvălit în odaie cei patru nepoţei, de fapt strănepoţi. 

Cum să mai dormi când l-au înconjurat toţi patru, curioşi să afle 

câte şi mai câte din gura străbunicului lor!  

 A doua zi, despărţindu-se cu greu de copii, plecă să-i caute 

pe ziditorii de temple în localitatea vecină. Îi găsi uşor, căci 

toată lumea din localitate ştia de noul templu în construcţie. 

Acolo Gianinna pregătea de mâncare pentru lucrători, iar soţul 

ei, cei doi fii şi încă şase meşteri lucrau de zor. Era mare nevoie 

de Gianinna în acel şantier. Ea şi soţiile celor doi băieţi ai ei 

ajutau la construcţie cu ce puteau. Când îl văzură pe Pietro sosit 

pe neaşteptate, lăsară totul deoparte şi se repeziră la el, să-l 

îmbrăţişeze: 

-Tată, tăticul meu, ce bucurie ne-ai făcut! 

-Dar şi pentru mine, zise Pietro. Ce bucurie este să vă 

găsesc pe toţi, şi mai ales pe-acei îngeraşi de-acasă pe care i-am 

văzut! 

-Da, tată, ai văzut ce bun este Dumnezeu cu noi, cum ne-a 

binecuvântat cu copii! Tată, când ai plecat de-acasă? Ce mai 

face mama şi ce mai fac ai noştri? Mi-e tare dor de ei! 

-Am să spun totul. Acum voi avea timp destul să stau la 

voi şi nu mă mai grăbesc nicăieri. 

 Meşterii coborâră de pe schele şi veniră la masă, chemaţi 

de Gianinna. Se bucurară nespus revăzându-l pe Pietro. Era o 

întâlnire de pomină. În ziua aceea, dar şi în zilele următoare, 

Pietro povesti şi, la rândul lui, ascultă o mulţime de istorii.  

Când ajunse la templul din Lausanne, acum măreţ, reclădit 

din temelii, o mulţime de credincioşi, mulţi dintre cei refugiaţi, 

valdenzi de odinioară, îl înconjurară cu mare interes, rugându-l 

să le povestească noutăţi din ţara lor de dincolo de Alpi, după 

care tânjeau şi acum! 

 Au fost câteva luni de vis pe care Pietro le-a petrecut la 

Lausanne, alături de familia fiicei sale. 
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 Primăvara, când natura renaşte cu generozitate şi iarba 

răsare verde-smarald pe pajişti şi câmpii, când coroanele fagilor 

şi ale stejarilor se umplu de bogăţia verde a frunzelor, Pietro se 

hotărî să se întoarcă acasă, în Piemont. Nu pe jos, că nu mai 

avea putere, dar avea bani destui pentru poştalion. Îşi luă rămas 

bun cu cea mai mare tristeţe şi părere de rău de la fiica sa, 

Gianinna, de la familia ei, de la copii şi nepoţi. Trebuia să se 

întoarcă acasă, unde îl chema pământul drag al ţării natale. Cu 

lacrimi în ochi, toţi ai săi îl însoţiră până în oraşul Lausanne, pe 

unde trecea poştalionul.  

 Bunicul Pietro plecase. Când îl vor mai revedea? Poate pe 

Noul Pământ. Ce sentimente dramatice! 

 După câteva zile de călătorie, poştalionul ajunse pe 

crestele Alpilor. Mai încolo, începură să se zărească văile 

Piemontului, acele văi atât de dragi valdenzilor! Într-un popas, 

Pietro se uita, cu mare evlavie, în văile de necuprins de la 

picioarele muntelui. Acolo era leagănul credinţei valdenze! 

Acolo, strămoşii valdenzilor, dar şi cei de azi, luptaseră pentru 

triumful credinţei, pentru păstrarea nealterată a Adevărului 

biblic! Iată, ce frumoase sunt satele din văi, cu ale lor case 

nenumărate, ca nişte nestemate în coroana regilor, risipite pe la 

poalele înalţilor munţi, şi acele poieni minunate, înconjurate de 

piscuri semeţe, înzăpezite şi pe timp de vară! 

 Văzând această măreţie a văilor din Piemont, Pietro 

Montanari îşi descoperi creştetul şi rosti o rugăciune de 

credinţă: „ Doamne Isuse, Mântuitorul nostru! Tu care 

guvernezi această lume, care dai solemnitate acestei cetăţi de 

neînvins a Alpilor, martoră atâtor dovezi de martiraj din partea 

poporului Tău! Ajută ca jertfa acestor vajnici strămoşi martiri ai 

noştri să nu fie zadarnică! Ajută ca exemplul părinţilor noştri, 

precum şi exemplul multora dintre noi, să însufleţească mereu 

noile generaţii de tineri! Ajută ca Evanghelia să fie cunoscută 

cât mai degrabă în întreaga lume, iar Împărăţia Ta să vină cât 

mai curând!” 

 Cu lacrimi în ochi, pentru ultima dată mai revăzu cu 

nostalgie văile înconjurate de citadela munţilor Alpi. Apoi urcă 

în poştalionul care-l va aduce la casa lui din vale, din care nu va 
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mai pleca nicăieri, până la a doua venire a lui Hristos, care-l va 

învia şi-l va lua cu El în înaltele ceruri, unde va locui alături de 

toţi martirii şi alături de toţi slujitorii scumpului nostru 

Mântuitor, Domnul Isus Hristos! 
 

 

 

Capitolul 54 - Devenire 
 

 Mi-aş dori să merg într-o călătorie, să vizitez fascinantele 

localităţi unde a trăit şi a luptat pentru cauza Evangheliei acest 

admirabil popor – valdenzii. Nici nu ştiu de unde aş începe 

călătoria. Poate aş începe-o din Milano, să aterizez în miez de zi 

în marele aeroport al fascinantului oraş. Dezorientat, să caut o 

ieşire spre oraş, să întreb unde este drumul spre Ţara 

Valdenzilor. M-aş chinui ceva să pot părăsi uriaşul aeroport, 

brăzdat, zi şi noapte, de sutele de curse de zbor. 

-Unde este Ţara Valdenzilor? aş întreba un călător din 

întinsul hol de sosire. 

-Nu ştiu, sunt convins că mi-ar răspunde cel întrebat. 

 Atunci aş ieşi pe străzile Milanului – oraş sclipitor, cu 

puzderie de bulevarde, maşini de lux, supermarket-uri cât vezi 

cu ochii, şi aş întreba: „Unde este Ţara Valdenzilor?”. Dar, sunt 

sigur, n-aş primi răspuns nici acum. 

 Aş mai face o încercare, şi aş pleca singur pe autostrada 

care merge spre Torino. În drum, aş vedea o localitate cu forfotă 

imensă, curse de maşini cu vuiet înspăimântător, şi aş întreba: 

„Ce este aici?”. Cineva mi-ar răspunde: „Cum, nu ştii? Este 

localitatea Monza, unde se fac maşini de curse de Formula 1. 

Chiar în zilele următoare va fi o mare cursă de Cupa Mondială”. 

Şi aş mai întreba: ”Dar drumul spre Ţara Valdenzilor unde 

este?”. Sunt aproape convins că mi s-ar răspunde: „Nu ştiu, 

întreabă pe alţii… ” 

 Aş trece şi de Monza şi aş goni nebuneşte pe autostradă 

până la Torino, unde aş ajunge pe înserate. Văzând lumină 

uriaşă la marginea oraşului, aş întreba: ” Fiţi buni, vă rog, ce se 

află aici? De ce este atâta lumină, noaptea, deasupra oraşului? 
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De ce zona este plină ochi de maşini de toate mărimile, 

lucioase, luxoase?”. Şi oricine mi-ar răspunde: ” Cum, nu ştii? 

Este un mare meci între echipa Juventus din Torino şi AC 

Milan! Derbiul fotbalului din Italia!”. „Dar, vă rog, ştiţi cumva 

care este drumul către Ţara Valdenzilor?”. „Nu ştiu, întreabă un 

om mai în vârstă din locurile astea, poate ştie cineva .” 

 În fine, cred că aş găsi, cam greu, un om care să-şi aducă 

aminte, vag, că unor zone din Piemont li se zicea „Ţara 

Valdenzilor”. „Şi unde trebuie să fie?”. „Mergeţi spre văile 

Alpilor, spre satele acelea risipite de la poalele stâncoşilor 

munţi”. „Ştiţi şi pe ce drum s-o iau?”. „ Da, cred că pe drumul 

Torre Pellice. Veţi vedea indicatoare la ieşirea din oraş.” 

 Apoi aş urca într-un autocar care pleacă spre localităţile 

din zona văilor Piemontului. Aş vedea cum câmpiile se mic-

şorează, dispar şi, cam brusc, se ivesc munţi înalţi spre Nord. 

După încă o jumătate de oră de mers cu autocarul, aş ajunge în 

văile adânci, înconjurate parcă de pereţi abrupţi ai munţilor 

Alpi, în mijlocul cărora te simţi ca într-o fortăreaţă. Ajuns într-o 

frumoasă staţiune de la poalele munţilor, aş întreba: „Ştiţi vă 

rog, aici este Ţara Valdenzilor?”. Cel întrebat s-ar uita nedu-

merit la mine şi mi-ar răspunde: „Ţara Valdenzilor? Nu ştiu, 

parcă am auzit c-ar fi prin zonă, pe undeva… Mai bine luaţi o 

gondolă şi urcaţi în satul Villar Pellice, de dincolo de coama 

muntelui acela!”  

 Da, aş lua eleganta gondolă agăţată pe cabluri deasupra 

prăpăstiilor, care urcă şi coboară mai multe spinări de munte, 

până aş ajunge într-o altă staţiune, aşezată ca într-un cuib de 

vultur. Aici – hoteluri de lux, terenuri de tenis, biliard, terase, 

muzică… 

 -Vă rog, aici este Ţara Valdenzilor? aş întreba din nou. 

 -Da, domnule, aşa i se zice, ar răspunde un lucrător de la 

un hotel de lux. 

 -Dar valdenzii… valdenzii… unde sunt? aş întreba nedu-

merit. 

 -Valdenzi? Care valdenzi? mi-ar răspunde omul. 

 -Valdenzii, poporul cel străvechi din aceste locuri, aş insis-

ta eu. 
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 -Mda, mai întreabă pe localnicii din cătunele lăturalnice, 

care au case pe la poalele muntelui. 

 În fine, aş ajunge la un mic templu de piatră din satul 

Villar Pellice, încuiat, cu grădină cam necultivată, pe faţada 

căruia aş vedea o tăbliţă: „Templul Valdenz din Villar”. 

 -Iată, aici am vrut eu să ajung, aş zice unui om din preajma 

templului. Valdenzii, cei de demult, unde sunt? 

 -Nu ştim despre care valdenzi vorbeşti… Dar este o 

bătrânică în căsuţa aceea de la marginea poienii, întreab-o pe ea. 

 Desigur, bătrânica ar sta bucuroasă de vorbă cu mine, în 

dulcele ei grai piemontez, specific zonei de munte, şi mi-ar 

spune o poveste înduioşătoare: 

 -Dacă tu, străine, îi cauţi pe valdenzi, nu-i vei mai găsi 

prin aceste locuri. Pur şi simplu, s-au risipit în toate colţurile 

Italiei, în toate oraşele cele mari şi chiar peste hotare. Au şi uitat 

demult ţinuturile lor din munţi. Acum duc o viaţă ca toţi ceilalţi 

italieni, ba, încă ceva, cei mai mulţi au plecat în lumea largă, în 

Germania, în America, în Argentina şi puţini au mai rămas în 

ţinuturile noastre. Au venit alţii în zonă, care nu mai sunt 

urmaşii valdenzilor de odinioară, ci au venit cu turismul, cu 

construcţia de hoteluri, cu staţiuni montane, cu telecabine, 

telegondole, amenajări de schi. Numai de evanghelizare nu se 

mai ocupă nimeni pe aici! 

 -Dar spune-mi, templele vechi ale valdenzilor mai sunt 

deschise, mai vin credincioşii la ele? 

 -Foarte puţine mai sunt deschise. Lumea pe aici este mai 

mult catolică, se duce la catedralele somptuoase ale acestora. A 

dispărut austeritatea, simplitatea templelor valdenze de altădată. 

 -Stimată doamnă, nu credeţi că este trist ce se întâmplă? 

 -Da, domnule venit să-i vezi pe urmaşii valdenzilor, 

Domnul are  grijă de lucrarea Sa! În ultimele două sute de ani, 

au mai apărut noi creştini în văile noastre, aşa numiţi neopro-

testanţi. Ai auzit de ei? 

 -Da, cum să nu, chiar şi eu fac parte dintre neoprotestanţi! 

 -Drag frate venit de departe! Valdenzi mai sunt mulţi în 

Italia şi în întreaga lume, dar sunt risipiţi, nu mai ţin legături 

unii cu alţii, decât în foarte mică măsură. Dar poate că 
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neoprotestanţii sunt rânduiţi de Domnul să continue această 

minunată lucrare de evanghelizare, pe care neînfricaţii valdenzi 

au susţinut-o timp de atâtea sute de ani! 

 -Aveţi dreptate, stimată doamnă! Domnul să ne ajute să 

ducem pe mai departe lucrarea de evanghelizare. Numai aşa 

vom grăbi a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos! 

 -Aşa să ne ajute Dumnezeu! ar încheia bătrânica, pioasă, 

cu flacăra credinţei vie în ochii ei. 
 

 

 

Capitolul 55 – În loc de încheiere 
 

 Mai mult de trei secole s-au scurs spre veşnicie de când au 

avut loc evenimentele povestite în această carte. E mult? E 

puţin? Pentru noi, oamenii, pare mult. Pentru Domnul e mai 

puţin de o zi. Creatorul, Atotputernicul, este şi Domn al tim-

pului. Totuşi, multe se petrec în lumea aceasta ca să aibă însem-

nătate pentru noi. Aşa gândeau şi vechii valdenzi, aşa gândesc, 

poate, şi valdenzii din ziua de azi. 

 Unii zic că valdenzii au dispărut, că nu mai există în văile 

Piemontului. Nu este adevărat, ei există şi trăiesc liniştiţi în 

văile tradiţionale, doar că nu mai formează grupuri compacte în 

satele din Piemont. Puţinii valdenzi care mai pot fi găsiţi în 

istoricele lor localităţi sunt amestecaţi cu alţii. Mulţi dintre ei au 

coborât din munţi, la câmpie, sau în marile oraşe, la Torino, 

Milano, Verona, sau chiar în lumea largă. Trăim într-o lume 

deschisă la modificări şi libertatea religioasă a făcut ca 

populaţia valdenză, conform interesului fiecăruia, să adopte o 

conduită proprie. Unii încă se mai cred valdenzi, dar, în spirit, 

nu mai sunt continuatori ai idealurilor acestora. Poporul 

valdenz, cândva zelos pentru cauza evanghelizării, azi a pierdut, 

în mare parte, acel spirit de consacrare. Aşa îi judecăm noi, dar, 

mai bine să-i judece Domnul. 

 Dacă azi nu putem spune mare lucru despre valdenzii 

contemporani nouă, în schimb, acest popor ne uimeşte prin rolul 

extraordinar pe care l-a avut în mileniul de întunecime 
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spirituală. Datorită lor, Evanghelia a ajuns să fie cunoscută într-

o mare parte a Europei. Deşi agenţii papali au căutat să ardă şi 

să distrugă orice urmă a activităţii lor, totuşi, lucrarea lor scrisă, 

precum şi gândirea lor, n-au putut să fie duse la uitare nici de 

cea mai aprigă prigoană din veacurile de luptă ale acestui brav 

popor al lui Dumnezeu! 
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