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Sicilia este aşezată în mijlocul Marii 
Mediterane, o întindere de apă strabătută 
sistematic de oameni şi mărfuri care de 
secole leagă civilizaţia mediteraneană de 
Mările Nordului şi Europa occidentală de 
Levantul otoman. Messina, asemeni altor 
oraşe din Sicilia, a trăit şi s-a dezvoltat 

datorită relaţiilor cu alte popoare şi datorită schimburilor comerciale. Desigur, 
momentul de vârf al oraşului s-a consumat în secolul al XVI-lea, când Messina devine 
o piaţă frecventată de navele care soseau din Mediterana occidentală (Valencia, 
Mallorca, Genova, Marsilia), din Europa de Nord (Anvers, Southampton) sau din 
Adriatica, care garanta legăturile comerciale cu peninsula balcanică şi cu Europa 
central-răsăriteană (Veneţia, Ragusa); pe de alta parte, în a două jumătate a secolului 
al XVI-lea, în timpul bătăliei de la Lepanto, Messina se afirmă şi ca centru geostrategic 
datorită golfului său sigur, ales drept punct de întâlnire al confederaţiilor care vor 
aduce Creştinătăţii o victorie, reală şi simbolică, asupra flotei otomane (Motta).

După acest moment de glorie, oraşul aproape că dispare de pe scena internaţională, 
datorită capitalismului ce se naşte, şi că mută centrul mondial către Atlantic, adică 
către zona flamandă şi ulterior către Anglia, decretând decadenţa Mediteranei şi a 
centrelor comerciale legate de aceasta. Dezvoltarea Messinei se întrerupe, şi totuşi 
nu lipsesc semne ale unei grandoare trecute, cum arată faptul că, în secolul al XVII-
lea, oraşul investeşte în propria sa imagine, construieşte faimoasa Palazzata, ridică 
mănăstiri, organizează activităţi militare şi de asistenţă socială prin valorificarea ariei 
portuare şi a Lazzaretului, încearcă să nu-şi piardă vocaţia maritimo-comercială. Cu 
toate acestea, un lung şi tăcut proces care traversează sfârşitul secolului al XVI-lea şi 
mare parte a secolului al XVII-lea va fi inevitabil şi pentru Messina, cum dovedeşte 
revolta antispaniolă din 1674, prin care messinezii, într-o ultimă disperată încercare 
de supravieţuire, încearcă să se apropie de Franţa şi, prin ea, de noile pieţe europene. 
Dar „rebelii” sunt înfrânţi şi revolta este o altă ocazie ratată, condamnând Messina 
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la uitare, ştergând scutiri şi privilegii şi chiar istoria sa, pentru că dura represiune 
a spaniolilor a presupus şi sustragerea arhivelor sale legând-o pentru totdeauna de 
o realitate periferică. Aceasta decadere nu este oprită nici de proiecte de reformă 
economică, deseori bazate pe vechi mecanisme protecţioniste, precum naşterea 
unei companii de comerţ sau instituirea regimului de porto franco care ar fi trebuit 
să atragă mărfuri şi comercianţi. Secolul al XVII-lea anunţă noi nenorociri; ciuma 
din 1743 şi cutremurul din 1783 pustiesc. Nici o renaştere nu pare să fie posibilă 
pentru oraşul din Strâmtoare, care în prima jumătate a secolului al XIX-lea se va 
apropria de Anglia împotriva lui Napoleon; dar şi aceasta apropriere nu are să 
fie suficientă pentru a alunga dificultăţile în care se află economia. În astfel de 
situaţie prevalează o politică locală care poate că reuşeşete să intensifice afacerile 
unora, dar nu reuşeşete să recâştige acel loc din imaginarul colectiv pe care oraşul îl 
avusese cândva. Messina a pierdut de mult timp imaginea sa mitică, şi atunci când 
ştirea cutremurului din 1908 soseşte în toată lumea, ceea ce răzbate în exterior este 
conotaţia de oraş martir care îi este restituită de către comunitatea internaţională.

Trista ştire a acelui cutremur trece de la o ţară la alta, este primită cu promptitudine 
la nivel internaţional, sistemul de informare permite ca în scurt timp ştirile să ajungă 
în zonele cele mai îndepărtate, peste tot în lume. In faţa amploarei dezastrului se 
declanşează o participare de solidaritate fără precedent. În primele ediţii, ziarele 
transmit faptele sintetic, apoi încetul cu încetul publică informaţii detaliate, 
povestesc că oraşul a fost rănit de moarte şi că întregi cartiere s-au prăbuşit. Dar 
presa nu se limitează să scrie cronica evenimentelor, ci o amplifică dând naştere 
celei mai mari solidarităţi, conjugă ceea ce se întâmplă cu primele responsabilităţi 
guvernamentale şi naţionale, arată dezorganizarea şi risipirea ajutoarelor, asociază 
faptele lecturii politice în funcţie de propria linie editorială, stimulează culegerea 
de fonduri, relatează dezbaterea ştiinţifică a geologilor şi înfruntarea politică dintre 
guvern şi opoziţie. Iniţiativele se multiplică, în Italia şi în străinătate, arătând cum 
se consumă o catastrofă socială şi materială, care poate că pentru prima oară este 
trăită ca şi o nenorocire de toată lumea.

În realitate marele dezatru ce s-a întâmplat în noaptea dintre 27 şi 28 decembrie 
a anului 1908 a arătat întregii lumi scene fără egal, un fel de rătăcire generală se 
observă la cei care povestesc detalii despre nenorocire sau la cine ascultă sau citeşte 
miile de episoade tragice. Peste toate pare să domine spaima în faţa forţei distructive 
a naturii care a rănit corpurile dar şi sufletele umilindu-le orgoliul. Acestă natură 
mamă binevoitoare care părea că poate să ofere doar categoriile estetice ale frumuseţii 
şi ale perfecţiunii, acum rupe acel incredibil echilibru al unui paradis terestru şi îşi 
arată toată puterea sa distructivă. «La fuerza dolorosa no es facil que sea superada 
por la fantasia» scrie ziarul spaniol La Vanguardia în data de 3 ianuarie. Şi marea 
şi-a adus contribuţia sa, prin trei valuri mari de zece metri care au înghiţit nave şi 
oameni şi care agită încă apele. În dimineaţa zilei de 28 decembrie torpilorul Saffo 
deschide o trecătoare printre epavele care închid portul, încep primele debarcări, în 
timp ce alte nave se îndepărtează. În ciuda teribilelor condiţii, locotenentul Belleni, 
aflat la bordul torpilorului Spica, ajunge la Marina di Nicotera, în Calabria, şi de 
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acolo reuşeşte să transmită o scrisoare telegrafică care face cunoscută lumii teribila 
catastrofă. În seara aceleiaşi zile se reuneşte consiliul de miniştri, în timp ce Statul 
major al Armatei alertează unităţile prezente pe teritoriul naţional. În dimineaţa 
zilei de 29 rada portului Messina începe să se aglomereze. Prima care soseşte este 
echipa navală rusească, care aflându-se ancorată în golful Augusta, se îndreaptă cu 
promptitudine către oraş cu şase nave. Tot atât de rapidă este intervenţia englezilor 
ce îşi aveau tabăra în Malta, luând astfel parte la primele operaţiuni cu unele nave de 
război. În ziua următoare sosesc regele şi regina Italiei; primul ajunge la mal, în timp 
ce regina rămâne pe cuirasat unde începe să organizeze asistenţa victimelor. Medicii, 
ce sosiseră la Palermo şi în alte oraşe, oferă serviciile lor atât la bordul navelor cât 
şi în spitalele improvizate la mal. Cazarma este distrusă şi dintre toţi soldaţii s-au 
salvat doar douăzeci. Unii dintre răniţi sunt transportaţi la gară, alţi cu miile sunt 
conduşi în alte părţi umplând spitalele diferitelor oraşe siciliene. Palate, şcoli, săli 
de spectacol, orice local mai mare devine spital unde se întâlnesc medici din toate 
colţurile ale lumii. Guvernul dispune ca Comisariatul Emigraţiei să facă disponibile 
transatlantice destinate transportului emigranţilor pentru adăpostirea victimelor, 
mai ales că aceste nave dispun de tot ceea ce este nevoie: dormitoare, bucătării, 
infirmerie şi personal, fiind astfel mai uşor de transformat în spitale. Din toate 
provinciile pleacă echipe de voluntari formate din medici, ingineri, personal tehnic, 
muncitori, preoţi, învăţători care în ciuda dificultăţilor deplasării intenţionează să-
şi ofere propia contribuţie în favoarea victimelor cutremurului. Încă din primele 
momente se înregistrează gravitatea situaţiei căreia este greu a-i face faţă.

Răniţii sunt Aduşi de vasele în mai multe oraşe din sudul şi centrul Peninsulei; 
ziarul francez Le Temps face cunoscut că la Napoli autorităţile oraşului lansează un 
apel către populaţie pentru a fi puse la dispoziţie locuinţe şi mijloace de transport 
pentru răniţi ce ajunseseră în oraş. Încet, încet urmează afluxul corpurilor militare, 
carabinieri ce provin din legiunile din Palermo şi din Bari, trupe ale armatei, care 
se ocupă şi de exigenţele siguranţei publice.

Operaţiunile de salvare sunt îngreutate de faptul că pe mal, cea mai mare parte 
a molozului blochează străzile, iar pe suprafaţa mării, distrugerea cheiului cauzată 
de valul imens face ca ancorarea să fie dificilă. Se încearcă construirea unui pod 
acolo unde marea este mai puţin adâncă, astfel încât să fie posibilă ancorarea navelor 
de război. Mulţi marinari ruşi, din cauza imposibilităţii pentru ambarcaţiuni de a 
se apropia de pământ şi din cauza violenţei valurilor, se aruncă în mare înnotând 
către plajă pentru a da ajutor, în timp ce oraşul este complet înconjurat de flăcări.

De fapt, un incendiu devastator se adaugă distrugerilor. În palatele de la malul 
mării focul izbucneşte tocmai acolo unde daunele erau de mai mică dimensiune, 
pentru ca apoi să izbucnească incendiile datorate ruperii tuburilor de iluminare cu 
gaz, acestea fiind alimentate de un vânt furios, ce durează întreaga noapte îndreptând 
flăcările către clădirile apropiate: «Messine n’est plus qu’un immense brasier», scrie 
din Paris ziarul Le Temps. Pentru a face situaţia şi mai gravă, o ploaie deasă se 
dezlănţuie deasupra Messinei şi deasupra lui Reggio Calabria. Se instalează panica 
din cauza celor întâmplate, la care se adaugă frica datorată faptului că s-ar putea 
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manifesta replici ale cutremurului, aşa cum susţine astronomul Camille Flammarion 
de la Paris, care spune că nu trebuie să mire noi mişcări telurice pentru că zona 
se află într-o arie caracterizată de o intensă activitate vulcanică. Ambarcaţiuni de 
diferite tipuri pleacă şi vin din diferite direcţii: pe lângă cele ruseşti şi englezeşti, 
deja amintite, unităţi de război şi comerţ franceze, germane, spaniole, greceşti şi de 
alte naţionalităţi ajung în Strâmtoare punând la dispoziţie oamenii lor care dăruiesc 
ajutorul cu generozitate. Oraşele siciliene trimit primele alimente, exemplul lor 
fiind urmat şi de Genova şi Milano, în timp ce soseşte nava americană Celtic cu o 
încărcătură de 8.000 tone de provizii şi corturi de distribuit. În acelaşi timp trebuie 
transferaţi răniţii pentru a-i împărţi apoi între diferitele locaţii; este vorba de mai 
mult de douăsprezece mii de persoane ce trebuie duse la bordul navelor, ce trebuie 
întremaţi, şi conduşi pe lângă structuri sanitare ce pot avea grijă de ei. Răniţii sunt 
duşi la Palermo, la Catania, la Napoli şi Civitavecchia, de unde ulterior vor ajunge 
în spitalele romane. La Vanguardia subliniază faptul că, după cele relatate de unii 
mărtori oculari, apele mişună de rechini atraşi de marele număr de cadavre care 
de frica epidemiilor au fost aruncaţi în apă din cauza imposibilităţii de a organiza 
acel număr mare de înmormântări. Situaţia Messinei se regăseşte în cuvintele 
observatorilor, poeţilor – printre care de neuitat este Maksim Gorki –, jurnaliştilor 
trimişi de către ziarele lor pentru a povesti acea teribilă întâmplare care la început 
nu este percepută.

Scene de disperare sunt cele reproduse de Constantin Rădulescu, un medic 
român trimis de Societatea de Ajutor din Bucureşti pentru a da dovadă de voinţa 
filantropică a ţării faţă de „fraţii noştri de sânge şi de limbă”. După cum relatează 
ziarul Universul în data de 20 decembrie (după calendarul iulian) acesta, sosit la 
Messina în a doua jumătate a lunii ianuarie, activează pe lângă spitalele din Napoli 
unde erau aduşi răniţi din Sicilia şi Calabria. Uimit de acel macabru specatcol, îşi 
aminteşte că „pe lângă navele comerciale şi pe lângă cuirasate erau cadavre umflate 
şi mutilate fără ca nici o mână miloasă să le ascundă scufundându-le în vreun fel”. 
La Messina moartea îşi celebrează triumful. Cu aceaşi navă Sardegna pe care se 
îmbarcă Rădulescu, soseşte o echipă de alţi patru medici şi şase asistenţi sanitari 
ce vin de la Viena, fiind conduşi de doctorul Charas, care se alătură altora ce vin 
din diferite părţi ale Italiei.

Presa străină este atentă la fiecare detaliu, fiecare titlu de pagină publică ştirile 
fierbinţi. Ziarele la început se opresc pe descrierile detaliate ale dezastrului. Este 
latura umană cea care predomină şi poate că nu poate fi decât aşa, spaima în faţa 
grandorii acelei nenorociri este mare şi nu este uşor să reacţionezi cu promptitudine. 
Pe această urgenţă apasă realitatea politică a insulei care scoate la suprafaţă probleme 
nerezolvate. După un prim moment, acel eveniment natural şi social devine fapt 
politic, intră în contextul mai general al durului contrast dintre guvern şi opoziţie, este 
decodificat în funcţie de interpretarea liniei editoriale a presei internaţionale, fruct al 
nelegitimei legături a acesteia cu diferitele partide politice. Astfel, ziarele monarhice 
emfatizează acţiunea regelui şi mai cu seamă a reginei, în mod constant elogiată 
pentru comportamentul sau caritabil şi pentru energia răspândită prin ajutorul adus, 
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iar împăratul Franz Iosif îi conferă marea Cruce Elisabetta „pentru imensele servicii 
aduse pentru salvarea victimelor cutremurului”. Presa engleză şi cea anglofonă 
subliniază forţa sa de eroină şi scriu «Queen Helena of Italy is an angel of charity», iar 
cea spaniolă o numeşte «una verdadera hermana de caridad». În schimb, organele de 
informare ale opoziţiei, reluând polemicile interne, denunţând din primul moment 
responsabilităţi şi ineficienţe, lansează acuze grave despre întârzierea ajutoarelor şi 
despre incapacitatea totală a guvernului de a face faţă situaţiei. Editorialele conferă 
o nouă dimensiune ştirii, o încadrează în „problema” nord-sud a ţării prin care s-a 
realizat o unificare imperfectă, nu în totalitate împlinită sau cel puţin asimilată, o 
aşează în contextul mai amplu al luptei politice între guvern şi opoziţie. Sursele 
guvernamentale îşi strigă, dimpotriva, indignarea împotriva campaniei de denigrare, 
împotriva atacurilor din partea republicanilor, ale socialiştilor şi radicalilor, cu o 
clară referire la acţiunea personajelor de calibrul lui Gaetano Salvemini, Filippo 
Turati, Napoleone Colajanni. Cutremurul se reflectă astfel asupra complexei situaţii 
politice a ţării, adăugându-se unei realităţi teritoriale şi politice speciale la baza 
căreia se află rezistenţele care au aşezat pe poziţii diferite argumentele sicilienilor 
faţă de obiectivele Italiei giolittiene, cu totul diferită pe planul culturii politice, şi 
poate ceea ce contează cel mai mult, în planul intereselor specifice şi al alegerilor 
operative. Acuzaţiilor împotriva guvernului se adaugă şi antagonismele între oraşele 
Insulei; nu se vorbeşte doar de întârzierea şi lipsa de organizare a intervenţiilor în 
acea teribilă întâmplare, cât mai cu seamă despre firele rupte ale organizării politice 
fragile şi agitate, în care se manifestă contraste incurabile cu puterea centrală într-
un raport de mai multe ori întrerupt de-a lungul istoriei între centru şi periferie. 
Pe o perioadă mai lungă putem regăsi alternativa legătură cu coroana iberică şi în 
trecutul mai apropiat, cu acea Italie unită pe care Sicilia nu o priveşte întotdeauna 
cu sentimente de adevărată participare unitară.

O astfel de fragilitate a politicii apare pe fundalul catastrofei, chiar dacă, aşa cum 
s-a demonstrat deja în trecut, orice dezastru natural este indicat ca şi responsabil al 
întreruperii în procesul de dezvoltare şi deci drept cauză de înapoiere. Cutremurul 
este dovada în ce măsură sudul şi Sicilia, cel puţin în unele momente ale istoriei 
naţionale, sunt elemente străine ale „corpului” Statului. Polemica asupra ajutoarelor 
este dovada imediată. Guvernul este acuzat că a intervenit târziu, şi în continuare 
se pune întrebarea unde ajung ajutoarele atât de generos oferite de comunitatea 
internaţională, din ce cauză alimente, îmbrăcăminte, medicamente, rămân pe 
nave fără ca acestea să fie descărcate şi distribuite populaţiei nevoiaşe. Cine este 
responsabil de faptul că o mobilizare atât de generoasă nu reuşeşte să fie eficace 
pentru a alina suferinţele nefericiţilor loviţi de acel flagel? Consistentele cantităţi 
de mărfuri, în loc de a fi distribuite, cad în mâna speculanţilor, descoperiţi şi de 
către militari. Rămâne evidenţa faptelor, strigătele celor puternici, tăcerea celor 
slabi, mărturiile, jocurile politicii, adevărurile fiecăruia. Ziarele povestesc în detaliu 
gravitatea daunelor materiale şi umane, trista situaţie a celor care au scăpat cu viaţă 
dar nu ştiu ce să facă cu vieţile lor distruse, eroismul salvatorilor, solidaritatea 
tuturora. Scenele de disperare se repetă şi sunt reflectate dintr-o ţară într-alta; se 
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răspândeşte imaginea unui oraş doborât, acoperit de nori denşi de praf. Sunt oameni 
care nepăsători în faţa pericolului, îi ajută pe alţii să iasă din mormintele de rămăşiţe, 
de pietre şi de calciu, sau sunt persoane care dezonorează umanitatea prin acţiuni 
josnice. «Que faire! Nous n’avions plus de nourriture», spune un ziarist de L’Italie, 
care povesteşte cum în zilele imediat următoare seismului s-a ajuns la soluţia de a 
ucide un câine vagabond pentru a se hrăni.

Dincolo de tot ce s-a întâmplat, evenimentul a avut un puternic impact emotiv 
în întreaga lume, care reacţionează pozitiv, se apleacă cu sârguinţă, arată că doreşte 
să-şi ofere ajutorul. Din orice ţară, suverani sau şefi de Stat, instituţii, profesionişti, 
oamenii obişnuiţi, fiecare oferă propria solidaritate fie prin gesturi formale dictate 
de protocolul diplomatic, fie prin iniţiative diferite care fac să crească la infinit 
subscripţii în bani sau strângerea de rezerve alimentare şi de haine. Preşedintele 
republicii franceze Armand Fallières (1906-1913), regele Angliei Eduard al VII-lea 
(1901-1910) împreună cu consoarta Alexandra de Danemanrca, regele Spaniei 
Alfonso al XIII-lea (1902-1931), kaizer-ul Wilhelm al II-lea (1888-1918), împăratul 
Austro-Ungariei Franz Iosif (1848-1916) şi reprezentantul său la Roma Lutzow, 
prezintă cele mai profunde sentimente ale participării lor. Se unesc în a exprima 
generala durere preşedintele senatului francez Dubost, care întrerupe lucrările 
acestuia pentru a se duce la ambasada italiană pentru a adresa condoleanţe 
guvernului «şi populaţiei atât de lovite şi întregii Italii», principele Windisch-Graetz, 
şi cei ai Reichstagului - contele de Stollberg -, ai Dumei ruse şi Divanului otoman. 
Lor li se alătură Consiliile comunale din Paris, Le Havre, Limoges şi multe altele 
care exprimă simpatie fraternă faţă de italieni promiţând ajutoare concrete. Din 
Grecia, preşedintele Camerei se asociază durerii italienilor faţă de care poporul său 
se simte legat de vechi raporturi; la fel fac şi parlamentul şi guvernul României, 
precum şi ministrul Afacerilor externe din Bulgaria care, în numele guvernului 
său şi al naţiunii bulgare, transmite condoleanţe ministrului Tittoni pentru «la 
malheur qui frappe l’Italie chère à la Bulgarie»; şi regele Serbiei Petru Karageorgevic 
adresează condoleansele sale guvernului italian. Toate ţările convoacă o şedinţă a 
parlamentelor lor pentru a vota suma ce trebuia destinată Italiei cu ocazia acestei 
situaţii urgente.

Fiecare doreşte să uşureze suferinţele victimelor cutremurului oferind ceea ce pot. 
Ar fi imposibil să oferim date sigure şi exhaustive asupra extensiei ajutoarelor, ajunge 
să facem câteva referiri capabile să reprezinte cordialitatea şi emoţia sentimentul 
de compătimire al comunităţii internaţionale. În fiecare ţară, organele guvernului 
votează alocarea de fonduri şi se deschid subscrieri publice pe lângă ambasade şi 
consulate pentru culegerea de fonduri. Ziarele de-a lungul a luni de zile pun la zi 
lista care indică numele donatorilor şi sumele vărsate urmărind pas cu pas creşterea 
lor progresivă. La Londra, abia deschisă lista de subscripţii, se ajunge la cifra de 
3.000 de lire sterline, datorită familiei Rotschild care oferă 1.000. După cum arată 
ziarul britanic The Times în diferite ocazii, italienii rezidenţi în oraşul londonez, 
în număr de 20.000, constituie un Comitet special pentru subscrierile din cadrul 
comunităţii. La 2 ianuarie au strâns deja 25.000 lire sterline, iar în zilele următoare 
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ating cifra de 28.000, 60.000, 92.000. În acelaşi timp scrie acelaşi ziari - primarul 
Londrei trimite comitetului de la Roma 10.000 lire sterline, la Sheffield se adună 
1.000 lire sterline, tot atâtea la Glasgow. În Mansion House Fund (MHF) - organizaţie 
caritabilă fondată de lord Mayor în 1899 la puţin timp după războiul din Africa de 
sud - sunt reunite fondurile strânse de ziare precum Nottingham Daily Guardian 
şi The Times, de Bursa din Londra, de către unele biserici. Astfel de fonduri cresc 
pe zi ce trece până a depăşi 100.000 lire sterline, iar la Roma ambasadorul englez 
constituie un comitet consultativ pentru a decide în privinţa distribuţiei acestora. 
Dar şi aşa, nu lipsesc criticile asupra modului de acţiona al MHF, mai ales pentru 
că unii susţin că doar o mică parte a banilor adunaţi soseşte cu adevărat la cei care 
au nevoie.

Franţa excelează în activitatea de ajutor solidar. De mai multe ori presa pune în 
evidenţă importanta participare a francezilor faţă de doliul din Italia, care subliniază 
sentimentul de frăţietate a verişorilor de dincolo de Alpi. Sindicatul presei lansează 
o subscripţie naţională, invitând ca sumele obţinute să fie virate Băncii Franţei 
care, la rândul său, face o ofertă urmată de alte institute bancare precum Banque 
de Paris et des Pays-Bas şi Crédit Lyonnais . Ziarul din Palermo Ora scrie în acest 
caz: «Nu este exagerat a spune că întreaga Franţă plânge împreună cu Italia şi că 
sunt lacrimi adevărate», înfăţişând avântul sincer de afecţiune al naţiunii franceze. 
Sentimentul Franţei este întărit de ziarul Intransigeant, care aduce diferite mărturii 
cu referire la mişcarea de solidaritate în favoarea italienilor. În ziua de 7 ianuarie 
1909, ziarul relatează că, cu scopul de a face populare ajutoarele şi subscripţiile care 
se organizează în ţară, un cunoscut editor parizian a supus guvernului propunerea 
de a emite o serie de timbre, cu numele Messinei şi oraşului Reggio Calabria, pe 
care vânzătorii pot să le comercializeze cu un ban ca suprataxă. În timpul şedinţei 
Consiliului municipal din Paris, domnii Brunet şi Rebeillard determină adoptarea 
următoarei moţiuni: «le conseil municipal de Paris, vivement ému par la catastrophe 
qui vient d’attendre la nation italienne, lui adresse l’expression de sa fraternelle 
sympathie et donne mandat au boureau de prendre les dispositions nécessaires 
pour l’associer aux mésures qui seront prises pour venir en aide aux victimes». La 
rândul său, ziarul L’Humanité adresează un apel special socialiştilor din Franţa, 
iar Comitetul asociaţiei jurnaliştilor parizieni trimite o telegramă de solidaritate 
colegilor italieni: «ca urmare a înspăimântătoarei catastrofe din Calabria şi Sicilia 
trimite sentimente de simpatie îndurerată şi întristată», împreună cu 500 de franci.

În zilele imediat următoare cutremului, în Germania se constituie un comitet de 
ajutor sub patronajul împăratului; preşedinte de onoare este principele von Bülow, 
preşedinte efectiv este ducele Adolf Frederic de Maclemburg. Primele contribuţii, 
egale cu 5.000 de lire sterline, sunt adunate din băncile din Berlin, care se alatură 
ajutorului însemnat al grupului Krupp, care a promis 20.000 mărci. Comitetul a 
decis să trimită patru trenuri speciale încărcate cu alimente, haine şi alte lucruri 
necesare către sudul Italiei. Kaiserul, regele Saxoniei, marele duce de Baden şi 
multe alte personalităţi au decis să facă donaţii private. Conform ziarului de limbă 
franceză Gazette de Berlin, Kaiserul ar fi dat 6.000 franci. La Reichenberg, în Boemia 



62

de nord, se constituie un comitet, iar municipiul Lvov donează 2.000 coroane. 
Ziarul La Perseveranza scrie în data de 7 ianuarie 1909 că, de la Frankfurt pe Main, 
Comitetul naţional de ajutor a trimis 20.000 mărci consulului german de la Messina, 
Jacob, şi tot atâţia celui de la Neapoli, Aselmeyer, pe lângă ceea ce oferă Deutsche 
Bank (25.000), Banca de Scont Gesellschaft (25.000), Mendelshen-Bertholdi (25.000) 
şi două nave pentru a contribui la ajutoare. Primarul din Munchen şi regentul din 
Bavaria oferă 5.000 mărci fiecăruia, din Hamburg senatul trimite 20.000 mărci şi 
Comitetul coloniei italiene pleacă cu vaporul Illiria al Hamburg Amerika Linie cu 
haine şi alimente. În multe oraşe apar comitete de ajutor, şi sub egida Kaiserului 
şi a ministrului de Externe von Aerenthal se adună fonduri pentru Messina. În 
Austria, ziarul Wiener Zeitung relatează iniţiativele conduse de primarul din Viena, 
Lueger, şi continuate de Comitetul apărut în favoarea Italiei. La Viena se constituie 
o Giuntă pentru a culege fonduri şi Împăratul predă la 30 decembrie 50.000 coroane 
în numele oraşului său, iar primarul trimite 20.000. În ianuarie se ajunge la suma 
de 300.000 de coroane, în timp ce Societatea de asistenţă îşi propune să organizeze 
servirea mesei pentru 5.000 de persoane. Principalele ziare de limbă germană, mai 
cu seamă Wiener Zeitung şi Frankfurter Zeitung, urmăresc întâmplarea cutremurului, 
povestind teribila nenorocire şi începând iniţiative de solidaritate.

Şi în Spania se reuneşte guvernul pentru a aproba un proiect de credit pentru 
victimele cutremurului din Italia, dar cei 200.000 de pesetas alocaţi nu par a fi 
suficienţi opoziţiei. Deputatul Rodrigañez propune să se ajungă la cifra de 500.000, 
dar ministrul de finanţe răspunde, după cum scrie La Vanguardia în ziua de 12 
ianuarie, «la caridad no se aprecia por la cantitad sino por la espontaneidad», adică 
guvernul spaniol nu este în stare să mărească suma alocată iniţial. Banco de Espana 
acordă 90.000 pesetas, în timp ce Consiliul de stat se exprimă în favoarea unei donaţii 
de 800.000, o parte din care va fi vărsat în bunuri ce vor fi trimise cu nava Princesa 
de Asturias. La Huesca, Crucea Roşie organizează o reuniune cu autorităţile locale în 
care se decide să se trimită italienilor 1.000 pesetas. Conform presei filomonarhice, 
se face simţită participarea aristocraţiei spaniole în numele a îndepărtate legături 
care apropie istoria sa cu cea a vechilor state italiene; însuşi onomastica şi toponimia 
sunt mărturie, de la numele şi titlurile de familie, la locuri, la străzi, mai cu seamă 
la Neapoli şi în Sicilia. Cu orgoliu se redescoperă originile italiene şi se deschide o 
întrecere de solidaritate pentru strângerea de generoase donaţii în favoarea populaţiei 
ce a fost lovită de cutremur. Tot în peninsula iberică, şi Portugalia este sensibilă 
pentru că a suferit şi ea consecinţele unui cutremur devastator; astfel, la Lisabona se 
deschid subscripţii publice şi se constituie o comisie patronată de rege, care trimite 
primele 10.000 pesetas, intenţionând să continue strângerea de fonduri; în acelaşi 
timp pleacă nava Vasco da Gama cu haine şi alimente.

De la Bruxelles, ziarul Le Temps informează că guvernul a propus aprobarea de 
către Parlamentului a unei donaţii de 500.000 franci, în timp ce în toată Belgia şi 
la nivelul fiecărei clase sociale se acordă atenţie victimelor cutremurului. Peste tot 
se organizează serate şi sărbători de binefacere, iar Colonia italiană şi comitetul de 
binefacere al Principatului Monaco donează 5.000 franci.
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De la Budapesta Ziarul de Pesta relatează că Comitetul Federaţiei internaţionale 
a studenţilor „Corda Fratres”, care are mulţi membri italieni, face apel la toţi 
componenţii diferitelor ţări pentru a contribui la subscripţiile deschise. Regele 
şi regina de Danemarca donează 2.000 coroane, iar la Stockholm se organizează 
un fond naţional şi consiliul municipal votează pentru donarea a 20.000 franci 
(L’Italie, 20/1), şi comitetul finlandez dă 1.800 lire sterline. De la Helsinki, precum 
şi de la Copenhaga, sosesc mii de coroane. Din Rusia pleacă o serie de iniţiative 
de susţinerea, şi în mod particular se manifestă acţiunea comitetului Petersburg- 
Messina, instituit tocmai pentru acest lucru, care coordonează culegerea de fonduri, 
iniţial în capitala, iar apoi fiind extinsă şi în alte oraşe precum Sevastopol, Rostov, 
Odessa (Noua Rusie, Buletinul rus de la Moscova). În Transilvania ziarul de limba 
română Gazeta Transilvaniei notează cum la Braşov soţia unui locotenent, Ekaterina 
Jeszenszky, începe culegerea de fonduri în oraşele şi în primăriile apropiate «în 
favoarea fraţilor italieni orfani şi fără adăpost». Ziarul deschide o subscripţie şi 
primul donator, care-şi păstrează anonimatul, oferă o coroană; o subscripţie este 
deschisă şi de ziarul român Universul, înfiinţat de un italian, care în cinci zile 
strânge 50.000 lei, în timp ce în Transilvania contele Mikes, ce se află în fruntea 
comitetului de la Braşov, varsă peste 5.000 de coroane la banca comercială maghiară 
din Budapesta. O strângere de fonduri în favoarea victimelor cutremurului convocată 
de ziarul L’independance roumaine, organ oficial al Frontului Naţional Liberal, atinge 
suma de 20.000 lei, care este înmânată lui Ioan Procopiu, preşedinte al sindicatului 
jurnaliştilor români. Cum s-a văzut, ajutoarele pentru fraţii italieni provin fie din 
Transilvania austro-ungarică, fie din Regat. Regel Carol I donează Italiei 10.000 
florini. În Grecia Consiliul municipal al Capitalei votează o donaţie de 10.000 franci 
(400 lire sterline) şi Universitatea 3.000 (120 lire sterline), iar insula Creta 20.000 
franci. Potrivit Le Temps, adunarea parlamentară din Serbia donează 6000 dinari, 
în timp ce la Constantinopol sultanul oferă 1.000 lire turceşti, iar oamenii obişnuiţi, 
muncitorii de diverse naţionalităţi, oferă o zi de lucru.

Ecoul cutremurului din Strâmtoare Messinei depăşeşte graniţele Europei şi ajunge 
dincolo de Ocean. New York Times informează că sediul consulatului din Messina 
ar fi fost complet distrus de cutremur, şi există temerea că au murit consulul, soţia 
sa şi alţi americani care erau acolo în acele zile. De la New York la Boston şi de la 
Washington precum şi din Florida şi din Massachusetts se adună fonduri datorită 
participării unori întreprinzători, a unor mecenaţi, a unor intelectuali. În primele zile 
din ianuarie s-a atins cifra de un milion de dolari, şi a treia parte din aceştia vin de la 
New York. La 5 ianuarie subcripţiile publice ajung la 60.000 lire sterline, la 7 ianuarie 
la 400.000. Despre generozitatea nord americană scrie corespondentul la Washington 
al The World din New York spunând că preşedintele Roosevelt va trimite Congresului 
un mesaj neobişnuit pentru a cere aprobarea unui credit de două milioane de dolari. 
Milionarul Carnegie oferă cu titlul personal 2.000 lire sterline (cu un an înainte a 
contribuit la actele de caritate cu 7 milioane de dolari, mai mult decât Rockefeller 
care a dat mai puţin de trei). New York Herald lansează o subscripţie care are mare 
răspuns printre populaţie şi suma obţinută - din care aproape jumătate provine de 
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la familia Rothschild - este vărsată ambasadei Italiei. Din cauza prezenţei italiene, 
ziarele din New York şi din Boston dedică mare spaţiu întâmplării cutremurului. La 
29 decembrie 1908 guvernatorul din Massachusetts Curtis Guild lansează un apel 
cetăţenilor Statului de a da ajutorul maxim populaţiilor implicate. În Statele Unite 
alocă importante resurse în ajutorul italienilor atât guvernul cât şi organizaţiille şi 
persoanele particulare (New York Times), şi acelaşi lucru se întâmplă şi în Canada 
unde, cum scrie Toronto Daily News, coloniile de italieni lansează repetate apeluri 
pentru a aduna bani şi la Ottawa, şi la Montreal.

În America de Sud, republica argentiniană contribuie cu mai mult de 10.000 lire 
sterline, primăria din Buenos Aires cu 20.000, iar în fiecare marele oraş, precum 
Cordoba, Mendoza, Santa Fé, Bahia Blanca, apar comitete pentru iniţiative de 
binefacere (La Nacion, La Prensa). În Brazilia, italienii din Rio de Janeiro oferă 
100.000 franci în ajutorul populaţiilor lovite de cutremur, în Chile guvernul cere 
Congresului autorizaţia de a vota o donaţie de 7.500 lire sterline (El Chileno din 
Santiago ) şi colonia italiană din Iquique donează 15.000 lire prin Banca Comercială. 
Nu putem să nu subliniem participarea chilienilor încercaţi de experienţe analoge 
în diferite momente ale istoriei lor, din cauza unor cutremure devastante, aşa cum 
povesteşte Charles Darwin (1809-1882) în Călătoria unui naturalist în jurul lumii 
(El Nortino de Iquique).

Şi în Asia, într-o realitate ce nu are legătura prea mare cu Italia, se adună bani 
în India, în China, în Japonia. În Africa, la Tanger se constituie un comitet pentru 
adunarea de fonduri în cadrul comunităţii franceze a oraşului şi a întregului Maroc. 
Din Casablanca generalul d’Amande informează că trupele franceze oferă contribuţia, 
aşa cum fac şi Egiptul şi Tunisia. La Pretoria, la Johannesburg, şi la Cape Town 
comunităţile italiene sunt toate foarte active în opera de solidaritate în favoarea 
victimelor cutremurului. Pe scurt, şi în ţările mai puţin înstărite populaţiile locale 
şi comunităţile italiene stabilite acolo trimit importanta lor contribuţie. Şi ordinele 
religioase catolice se mobilitează; din îndepărtatele provincii în care se află, iezuiţii 
adună bani pentru Messina, din sediile din Asia, din Australia (părintele Brown şi 
Thomas Fay), din Mexic (părintele Juan Izaguirre) unde, datorită influenţei pe care 
o au, obţin fonduri de la credincioşii mai înstăriţi în favoarea celor care au trăit 
acea tragică experienţă.

Poate că pentru prima oară ajutoarele se organizează în fiecare parte a lumii, 
principalele ziare din diferitele continente se ocupă pe larg, fie republicând articolele 
ziarelor europene în franceză sau în engleză, fie publicând articole în foile locale sau 
în titlurile în limba italiană în zonele în care este puternică prezenţa emigranţilor. 
Astfel în Argentina, La Capital din Rosario, La Voz del Interior din Cordoba, Los 
Andes din Mendoza, pe lângă La Nacion Argentina, La Razon, El Diario, La Prensa, 
The Buenos Aires Herald, Argentinisches Tageblatt, toate din Buenos Aires, publică 
ştirea şi continuă subiectul, semn al răspunsului pozitiv al cititorilor care se 
interesează de întâmplare, şi datorită faptului că mulţi dintre ei sunt originari din 
acele zone pe care seismul le-a zguduit. În America de Nord, de Sud şi Centrală, 
în Australia şi Noua Zeelandă, în coloniile europene din Africa şi Asia, peste tot 
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triumfă solidaritatea întregii lumi. Din Asia răspunsul este surprinzător: India, 
China, Japonia, ţări atât de îndepărtate din punct de vedere geografic şi cultural, nu 
sunt străine de această nenorocire. La Calcutta viceregele convoacă Consiliul pentru 
a decide cu privire la o ofertă în favoarea Italiei şi din partea sa oferă 500 de lire 
sterline (The Englishman). În China este emis un edict imperial de solidaritate care 
adună 6.250 lire sterline (The Times), iar de la Tokyo împăratul Japoniei Mutsuhito 
trimite 10.000 yeni prin intermediul ambasadei de la Roma, şi pentru reconstrucţie 
pune la dispoziţia Italiei cei mai buni ingineri (Yomiuri Shimbun). Ministrul de 
externe japonez, baronul Komuda, ţine un miting în urma căruia sunt alocaţi 81.000 
de yeni adunaţi din mediul politic. Iezuiţii, din misiunile din Orient trimit Bisericii 
de la Roma bani adunaţi în Indonezia şi în Filipine. La Sidney şi în toată Australia se 
deschid subscripţii publice (The Sideny Mail) şi ziarul Adelaide Advertiser doar după 
câteva zile de la cutremur dispune de 1.000 lire sterline pentru supravieţuitori, în 
timp ce Statul Victoria adună 4.000de lire sterline, guvernul federal din Melbourne 
10.000 (Le Temps) şi cel din Noua Zeeelandă 5.000. Australia vrea să se alăture 
comunităţii internaţionale în mod concret. Administraţia din New South Wales 
oferă 5.000 lire sterline pentru a demonstra sentimentul de prietenie al poporului 
din această parte a continentului, şi în alte teritorii ale Commonwealth-ului, precum 
în Noua Zeeelandă, se adună fonduri (The Herald). Consulul italian la Sidney, C.V. 
Marano, oferă fotografii ale Messinei şi ale Cataniei ziarului care, în numărul din 1 
ianuarie - foarte repede dacă se ia în considerare că este vorba despre cealaltă parte 
a lumii - publică diferite ilustraţii ca aparat critic al articolelor.

Băncile din întreaga lume încă din primele luni ale lunii ianuarie fac importante 
donaţii care continuă prin repetate reluări: Banca Franţei trimite două depuneri de 
bani, una de 50.000 franci şi alta de 100.000, Creditul Lyonnais 25.000, Banque de 
Paris et des Pays Bas 25.000, Banco Ispano-Americano 2.500 şi Bursa din Madrid 
5.750 pesetas. Marile bănci din Berlin ajung la suma de 80.000 mărci, Banca Italiei 
din Rio de la Plata 50.000 franci. Este vorba de o implicare generală, de oferte din 
partea unor suverani, a unor guverne, a unor bănci, a unor asociaţii culturale şi 
filantropice, cărora l-i se adaugă strângerile de fonduri organizate de către ziare, 
care deschid generozitatea printre cititori la Londra, Bruxelles, Paris şi chiar în 
afara Europei, pe lângă donaţiile în nume personal care vin din toate părţile. De 
această dată, mai mult decât în alte ocazii – aşa cum notează Gorkij – ecoul tragediei 
atinge sufletele oamenilor obişnuiţi şi activi şi a cetăţenilor care se arată dispuşi 
să susţină pe cine suferă, găsind în acest fel de implicare un sentiment comun al 
convieţuirii civilizate: «Este imensă durerea Frumoasei Ţări şi în suflete nu sunt 
cuvinte, nu sunt culori pentru a elimina tristeţea şi furia omului, lovit atât de dur 
de forţele naturii oarbe şi ostile. Dar pe dărâmăturile oraşelor Siciliei şi Calabriei 
s-a aprins marea flacără a poporului italian în durerea lor pentru fraţii morţi. Acest 
foc triumfător a unit repede toate inimile Ţării într-o singură inimă. Într-o înaltă 
conştiinţă a unităţii. Cu ce forţă şi suferinţă s-a grăbit să-i ajute pe cei suferinzi! 
Italia este grav rănită, dar sufletul său este viu. În momentele de durere naţională a 
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arătat lumii miracolul curajului şi al dragostei, arzând cu putere flacăra nobilului 
democratism al cetăţenilor săi».

Nume cunoscute sau ale unor intelectuali necunoscuţi, ale unor literaţi, scriitori, 
muzicieni, participă activ la orice tip de manifestare în favoarea acelei umanităţi 
îndurerate. Încep acţiuni de binefacere, serate teatrale, concerte, opere, spectacoloe 
de orice tip. De-a lungul lunii ianuarie a anului 1909 seratele de binfacere, în mod 
variat organizate, se succed una după alta. Directorul Muzeului Prado, don José 
Villegas, afirmă o nobilă motivaţie: «noi artiştii nu putem să tăcem şi nu putem să 
rămânem surzi în faţa durerii a celei care a fost mereu mama noastră intelectuală». 
Mai cu seamă artiştii se simt datori faţă de Italia, fie pentru că au studiat aici 
sau pentru că mereu s-au raportat la modelele sale, dominante în plan cultural. 
Afecţiunea este cea care îi face să participe cordial şi cu convingere la această 
durere universală. În toate oraşele europene şi pe alte continente principalele teatre 
organizează spectacole ale căror încasări vor fi destinate victimelor din Messina şi 
din Reggio Calabria. La Teatro Real din Madrid are loc un spectacol de mare succes, 
în prezenţa regelui, a guvernului, a corpului diplomatic.La parterre se află cea mai 
bună aristocraţie, dintre artiştii cei mai buni, cunoscutul bariton din Pisa Titta Ruffo 
(1877-1953), considerat cel mai mare în istoria liricii nu doar pentru voce dar şi 
pentru capacităţile sale interpretative. Acesta cântă vii cântece italieneşti cucerind 
publicul care îi răspunde cu entuziaste ovaţii. Situaţii analoge se repetă la Compania 
lirică a Teatro Nuovo din Barcellona, la Teatro Principal din Alicante. În toată Spania 
se organizează sărbători şi coride, şi sălile cinematografice oferă sumele câştigate 
dintr-o seară de spectacol. Tot pentru susţinerea victimelor, dedică spectacolele lor 
Teatrul Doña Maria din Lisabona şi Teatrul naţional din Bucureşti, care organizează 
un festival. În Franţa, asociaţia directorilor teatrali din Paris organizează o gală de 
binefacere şi multe teatre dedică serate speciale victimelor, la Opera Comique se 
joacă Carmen, precum şi la Comédie Française care, în data de 16 ianuarie, oferă un 
matinée. În Statele Unite, New Yorkul se mobilizează adunând într-un singur concert 
3.000 lire sterline (La Vanguardia), la Metropolitan cunoscutul tenor Enrico Caruso 
joacă în Cavalleria Rusticana şi oferă ca binefacere cei 2.000 de dolari ai câştigului 
său (La Prensa). La Buenos Aires, la teatrul Colón, cântă gratuit sopranul Reussi, 
contraltul De Rose, tenorul Buciccardi, baritonul Romanelli şi societăţile corale 
Angelo Masini şi Gaetano Donizzetti. Asociaţia italiană din Munchen, constituită 
în comitetul de ajutor, decide să aloce victimelor cîştigurile din primul ciclu al 
tetralogiei reprezentate la Operă, şi printre primele sale iniţiative alege spectacolul 
Die Braut von Messina de Schiller. La Viena societatea literară Concordia organizează 
un concert, la Londra lady Luisa di Argyl dedică o serată muzicală în favoarea 
orfanilor, la Copenhaga se inaugurează o expoziţie de tablouri daneze ce prezintă 
subiecte italiene tocmai pentru a demonstra via simpatie pe care în Danemarca 
artiştii o au pentru Italia. Nu întotdeauna astfel de modalităţi de a exprima implicarea 
în favoarea italienilor găseşte o valorificare pozitivă, aşa cum demonstrează The 
Times, care publică un articol critic la adresa înaltei societăţi cu un titlul evident 
ironic, „Caritatea mondenă”, în care între altele scrie că la spectacolul oferit ca 
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binefacere Pedeapsa lui Faust au participat puţine persoane. La Madrid însă, într-o 
seară în care a asistat personal regele, regina şi alte ilustre personalităţi, s-au adunat 
26.000 pesetas. În toată Spania se organizează concerte, serate muzicale, diferite 
spectacole teatrale în beneficiul victimelor cutremurului; până şi filmele care au 
drept subiect cutremurul au mare succes, aşa cum se întâmplă la Barcelona, unde 
la cinematograful Gran Salón Doré din Plaza Rambla Cataluña, într-un matinée 
în beneficiul victimelor cutremurului, se proiectează filmele Los terremotos şi 
La catástrofe de Italia. Cazinoul din Nisa organizează o serată specială. Adună 
bani comercianţii din Moscova, givaergiul din Frankfurt Robert Krock, muncitorii 
din unele consorţii din Transilvania, asociaţia italiană a catedrelor ambulante de 
agricultură. La Paris, conducătorii şi funcţionarii marilor magazine oferă 4.000 
franci, la Barcelona cei de la Correos de España oferă câteva mii de pesetas, la 
Lisabona pompierii adună 10.000 scuzi, la Milano marea actriţă Sarah Bernhardt 
organizează un spectacol în data de 28 ianuarie, la Veneţia chiar şi un grup de 
deţinuţi din penitenciarul Giudecca cer permisiunea ministerului, şi adună 600 
de lire. Sindicatul Chimiştilor italieni donează 100 de kilograme de dezinfectant, 
Societatea Venturelli din Palermo şi alte firme producătoare trimit mari cantităţi 
de antiseptice, importante pentru a bloca apariţia epidemiilor. Cum relatează The 
Times, o asociaţie de voluntariat austriacă se oferă să păregătească trei bucătării de 
campanie capabile să hrănească circa 24.000 de persoane pe zi.

În Italia sunt active diferite comitete apărute peste tot în favoarea victimelor 
cutremurului, constituite de către autorităţi civile şi militare, de către profesori 
universitari, reprezentanţi ai unor instituţii culturale, a unor cooperative meşte-
şugăreşti, societăţi filantropice şi artistice; şi aici se organizează serate de gală şi 
spectacole ale căror câştiguri sunt destinate binefacerii. Fiecare oraş dă contribuţia 
sa de afecţiune şi de ajutoare concrete: Veneţia, Genova, Napoli, Torino, San Remo, 
într-un cuvânt o totală participare a societăţii civile. În mod particular implicată este 
Roma, unde sosesc primii răniţi. Primarul Nathan pregătise lazaretul de la Santa 
Sabina pe Aventino (La Vanguardia) şi cere Vaticanului autorizaţia de a-l utiliza şi 
pe cel din Santa Marta, la nevoie aranjat de către monseniorul Misciattelli, prefect al 
palatelor apostolice, care din voinţa papei pune la dispoziţia oraşului 400 de paturi. 
Nathan se duce în vizită la Santa Marta şi aici se întâlneşte cu un important personaj 
al diplomaţiei vaticane, spaniolul Rafael Merry del Val, secretar de Stat al lui Pius 
al X-lea între 1903-1914, implicat în acei ani în teme importante precum separarea 
Statului de Biserică în Franţa, participarea catolicilor la viaţa politică din Italia, 
bătălia teologică cu modernismul. Unele ziare relatează că pontiful pare convins 
că se realizează profeţia părintelui Malachia, care defnise papatul său ca fiind ignis 
ardentis, astfel încât s-au confirmat diferite calamităţi, precum cea din San Fancisco, 
Kingstone, Valparaiso, şi acum Sicilia şi Calabria.Tot la Roma, consiliul general al 
universităţii israelite a dăruit, în scop de binefacere, 1.000 de lire pentru a fi vărsaţi 
comitetului general roman care lucrează în favoarea Calabriei şi Siciliei. Camera 
de comerţ recunoaşte necesitatea de a adopta speciale şi urgente prevederi pentru 
a apăra interesele comerciale ale zonelor lovite de cutremur, cerând astfel crearea 
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unei comisii speciale de juristconsulţi şi delegaţi ministeriali competenţi pentru a 
pregăti propuneri pe care să le formuleze guvernul în legătură cu aceste probleme. 
Ca urmare a gravelor fapte, primarul Nathan amână sărbătorile solemne care ar fi 
trebuit să se desfăşoare în Campidoglio în onoarea marelui actor Tommaso Salvini. 
Dar sensibilitatea demonstrată de primar nu este suficientă pentru a opri profundele 
neânţelegeri asupra folosirii romane a fondurilor venite din partea Franţei, Angliei, 
Germaniei, Statelor Unite şi administrate de Comitetul central de ajutor, ale cărui 
criterii sunt considerate discutabile.

Se spune deseori că în distribuţia ajutoarelor se înregistrează grave injustiţii 
faţă de cei mai saraci, în timp ce acela care se bucură de bune prietenii profită şi 
atunci când nu ar avea dreptul. Apar atunci nemulţumiri, discuţii, neânţelegeri, 
chiar şi acuze între adversarii politici, şi ceea ce este mai rău, diferite consideraţii 
puţin măgulitoare din partea altor ţări: «Banii adunaţi în Germania nu trebuie să 
ajungă în mâinile italienilor» se poate citi în La Gazette du Rhin et de Westphalie 
din 3 ianuarie. De fapt este criticat sistemul „vertical” de adunare a fondurilor atât 
în ceea ce priveşte acelea care provin din mediile politice şi ale societăţii, care se 
întâlneşte la Roma, în mâinile Comitetului central prezidat de primarul Nathan, cât 
şi cele care ajung la Vatican. Este adevărat că la reproşul general nu se sustrage nici 
măcar Biserica, acuzată de un centralism excesiv; ea este într-un fel supravegheată 
de iezuiţi care se simt responsabili de marile sume adunate în misiunile lor şi trimise 
la „centru” din cele mai îndepărtate periferii ale lumii.

În catedrala Westminter, la Madrid, la Tarragona, se ţin slujbe solemne pentru 
veşnica odihnă a victimelor. Patriarhul Lisabonei, în pastorala sa, dispune ca în toate 
bisericile diocezei să se celebreze slujbe pentru cei morţi. Arhiepiscopul Parisului 
adună 50.000 de franci (Le Temps) şi Federaţia protestantă din Franţa cere instituirea 
de colecte in toate bisericile din ţară, ale căror sume vor fi trimise ambasadei Italiei 
sau preşedintelui bisericii valdeze de la Roma. În Canada, la Ottawa, este celebrată 
de către delegatul apostolic monseniorul Sbaretti o slujbă specială pentru cei morţi 
în cutremur. Din Argentina, internunţiul apostolic al Buenos Aires-ului, Achille 
Locatelli, trimite rezultatul unei colecte de 60.000 de lire; de la Philadelphia, rectorul 
bisericii New St. Mary Magdalen Italian Church trimite 200 de dolari, şi parohia 
Sfântul Petru Apostolul din Pittsburg contribuie şi ea încredinţând cuvintelor 
parohului său durerea, pe care nenorocirea a determinat-o (Arhivele Secrete ale 
Vaticanului, Secretariatul de Stat).

Este un dezastru care a îndoliat şi a terorizat întreaga lume, scrie Berliner Tageblatt 
care, pe lângă informaţia specifică, asemeni altor ziare, îmbogăţeşte articolele sale 
prin diferite consideraţii. Susţine de fapt că Italia de-a lungul anilor s-a implicat în 
dezvoltarea părţii meridionale a regatului din punct de vedere economic, dezvoltând 
resursele naturale; această teribilă catastrofă demonstrează că «aceste eforturi au 
fost în zadar. Coasta siciliană în special era punct de atracţie al multor călători 
germani şi nu fără nelinişte ne gândim că între victime pot fi şi germani». Oprindu-se 
asupra ştirii, precizează amploarea nenorocirii şi o compară cu altele susţinând 
că, exceptând vulcanul, erupţia de pe muntele Pelée, cutremurul din Messina nu 
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poate fi asemănat cu nici un alt eveniment de acest fel datorită enormităţii efectelor 
devastante. Este ocazia pentru multe ziare să dea profunzime istorică evenimentului, 
amintind cazurile cele mai dezastruoase şi numărul de morţi cauzat de acestea. O 
teribilă clasificare arată prin datele sale cât este de distructivă forţa care a făcut 
una cu pământul Messina şi Reggio Calabria. După cutremurele din antichitate, 
memoria aduce în prim plan nenorociri asemănătoare ce s-au întâmplat începând 
cu secolul al XVI-lea: cel de la Lisabona în 1531, de la Neapoli în 1626, din Sicilia 
în 1692, din Jamaica în 1693. În secolul al XVIII-lea: Aquila în 1703, alte oraşe din 
Abruzzo în 1706, Algeri în 1716, Palermo în 1726, Pekin în 1731, Peru în 1746, din 
nou Lisabona în 1755; tot în secolul al XVIII-lea sunt amintite alte cutremure: cele 
din Asia mică (1734), Persia (1755), Siria (1759), Panama (1797), apoi, trecînd la 
secolul al XIX-lea, Neapoli (1805), Aleppo (1823), Canton (1830), Murcia (1839), 
Calabria (1857), America latină - Quito, Mendoza, Peru, Columbia – (între 1859 şi 
1875), Yokohama (1880), Ischia (1883), Venezuela (1894). Prin intermediul presei 
europene, această punere a problemei este reluată şi de ziarele altor continente; 
astfel o regăsim în presa anglofonă din Canada precum şi din India, oprindu-se mai 
cu seamă asupra secolului care tocmai începea, în timpul căruia se produseseră 
dezastre seismice în Martinica (1902), la San Francisco (1905), în Jamaica (1907). 
The Englishman din Calcutta enumeră ocaziile cele mai îngrozitoare, adăugând la 
cele deja citate de alte ziare şi cutremurele de la Oporto şi Coimbra, întâmplate la 
jumătatea secolului al XVIII-lea, şi o serie de cazuri relative din diferite zone din 
sudul Italiei între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. „Messina’s death” şi „The great 
earthquaque” titulează ziarul indian, care vorbeşte de speranţa de a salva victimele 
dar şi de necesitatea de a aduna fonduri pentru populaţiile încercate de cutremur. 
Un cititor cere ca însuşi ziarul să promoveze o strîngere de fonduri house-to-house 
ca semn concret al solidarităţii poporului indian şi a comunităţilor religioase ale 
acestuia, hinduşi, musulmani şi creştini, astfel încât India să poată fi orgolioasă de 
contribuţia sa pentru Italia, care se afla în una din cele mai profunde crize. De la 
Londra sosesc ştiri mai tragice, ce sunt preluate cu promptitudine de presa indiană, 
care povesteşte că navele comerciale care se găsesc pe canalul Suez sunt trimise în 
Sicilia împreună cu flota americană, că supravieţuitorii sunt decimaţi de mizerie 
şi de boli şi că deja s-a dat alarma cauzată de urgenţa corpurilor care putrezesc. 
Şi cele mai mici detalii sosesc la marele public în ţări îndepărtate, mai ales acolo 
unde s-au stabilit emigranţii italieni, la New York, în Canada şi în Australia, în 
Venezuela, Argentina, Uruguay. Ziarul Toronto Daily News nu se limitează să publice 
ştirea, apar mai multe fotografii, aceea a Etnei erupând, catedrala Messinei distrusă, 
harta geografică a sudului Italiei pe care este evidenţiată zona seismică. Se descrie 
acea noapte de groază, masacrul pe care l-a făcut natura şi condiţia oamenilor, ce 
apare între actele de eroism şi fragilitatea umană care declanşează instinctele joase, 
furturile, violenţele, pînă şi violenţa sexuală. Cutremurul din 1908 de la Messina 
şi de la Reggio Calabria aparţine teribilei clasificări internaţionale a dezastrelor. 
«Doar ruine şi cadavre în satele din Calabria» adaugă ziarul din Toronto, sensibil 
la durerea italienilor ce erau stabiliţi acolo, mulţi dintre care calabrezi.
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Acea tragedie cauzată de manifestarea titanică a forţei naturii se abate şi asupra 
emigranţilor, impactul emotiv este puternic, în acele locuri devastate mulţi au lăsat 
părţi din familiile lor care îi ţineau încă uniţi de ţara îndepărtată. Pământul natal a 
înghiţit oraşe întregi şi acea distrugere fizică a satelor de origine face rău sufletelor 
atât de încercate; este ca şi cum s-ar fi rupt firul subţire care îi mai lega de istoria 
lor. The Sydney Mail scrie la 6 ianuarie: «este unul din cele mai grave cutremure din 
istorie. Messina este distrusă, digul acesteia a fost înghiţit de către unda seismică a 
mării, trei provincii din Calabria nu mai există, descrierea Infernului de Dante este 
doar o palidă idee a ceea ce s-a întâmplat».

Enormitatea acestui dezastru depăşeşte chiar şi dezastrul din San Francisco. 
Messina a făcut din raporturile externe venitul său esenţial, de-a lungul secolelor 
a pus accent pe vocaţia sa mercantilă, fiind astfel frecventat în mod constant de 
comercianţi şi agenţi ai unor firme străine, determinând crearea de grupuri, de 
adevărate colonii bine inserate în ţesătura citadină. De-a lungul unei istorii articulate 
şi complexe, Messina s-a dezvoltat în jurul a doi poli esenţiali, acela al politicii locale 
şi acela al proiectării externe prin intermediul comerţului. Nemaifiind port al mătăsii 
aşa cum fusese în epoca modernă, continuă să trăiască dintr-o intensă activitate 
de schimb care motivează constanta prezenţă a englezilor, germanilor, elveţienilor 
interesaţi de „noile” produse ale secolului: citrice, vin, ulei. Tocmai datorită conotaţiei 
sale mercantile Messina găzduia consulate, comunităţi străine stabile, întreprinzători 
şi subalternii lor, ataşaţi ai transporturilor, mici armatori, căpitani de echipaje, pe 
scurt o lume complexă alcătuită din multe profesii în care intrau agenţi străini de 
diferite niveluri. Fiecare ţară se ocupă de situaţia conaţionalilor aflaţi şi aceştia sub 
stăpânirea puternicei furtuni şi, tocmai datorită prezenţei lor, ştirea teribilului seism 
se amplifică până la a deveni preocupare împărtăşită, durere comună. Ziarele redau 
cu amănunte ştirile referitoare la reprezentanţii corpului diplomatic implicaţi în 
dezastru. La cancelaria imperială din Berlin nu sunt veşti despre consulul german 
la Messina, şi există îngrijorări pentru soarta sa (Le Temps), chiar dacă din fericire 
se va şti mai târziu că s-a salvat. Consulul francez, monsieur de Pommayrac, fiul 
şi fiica sa au murit în dezastru, iar soţia sa, aşa cum anunţă o scrisoare oficială, se 
află la spitalul din Milazzo grav rănită. Consulul britanic, Ogston, reuşeşte să se 
salveze împreună cu fiul său, dar moare soţia sa (The Times), în timp ce consulul 
american Cheney moare împreună cu soţia sa. În hotelurile oraşului şi-au pierdut 
viaţa şaptezeci de oaspeţi englezi şi treizeci germani.

La un moment dat, autorităţile anunţă că lipsesc oameni care să poată îngropa 
cadavrele şi medici pentru a îngriji răniţii (Le Temps): «Un grand nombre de personnes 
viventes sont encore sous les décombres. On entend sortir des gémissements et des 
appels désespérés. On craint que le déblayement n’aille pas assez vite pour empêcher 
une épidémie. On prend des grandes precautions à ce sujet. L’eau manqué, toutes les 
conduits on été rompues. L’obscurité dans les rues est complete». Prin intermediul 
presei descrierile tragediei se multiplică la infinit trezind puternice emoţii, uneori 
polemici feroce şi critice, alteori miloase şi înţelegătoare. În poveştile martorilor 
cuvintele nu se repetă niciodată, ele reprezintă expresia fricii fiecăruia, care devine 
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treptat frică colectivă, astfel încât descrierile pe de o parte asemănătoare sunt în 
acelaşi timp diferite. Fie cu detalii realiste, înfiorătoare, fie cu descrieri miloase, 
cea mai mare parte a oamenilor implicaţi în acea mare suferinţă se simt uniţi, ca şi 
cum între supravieţuitori nu ar mai fi graniţe, între bogaţii de dinainte şi săracii de 
acum, amândouă categoriile având nevoie de ajutorul generos al voluntarilor care 
încearcă să contribuie în privinţa urgenţelor materiale şi datorită totalei lor rătăciri. 
Sens civic, afecţiune, atenţie pentru cei mai slabi cântăresc în acea situaţie de anarhie 
care a declanşat instinctele cele mai joase, determinând naşterea unei mari acţiuni 
de fraternitate. Ea vine din orice parte a lumii ca răspuns direct sau indirect, în 
timp ce din afară se adună banii de care este nevoie în acea situaţie de urgenţă, iar 
din interior se continuă săpăturile pentru a-i ajuta pe cei rămaşi sub dărâmături. 
Gerolamno Mercalli, profesor de vulcanologie pe lângă universitatea din Napoli, în 
data de 3 ianuarie susţine că mai pot exista persoane în viaţă îngropate sub resturile 
caselor lor. După treisprezece zile sunt găsiţi un băiat de cinci ani, o fetiţă de trei 
ani, un băiat de nouă ani, un om având alături cadavrele soţiei şi fiilor, un altul 
care rămâne în viaţă patruzeci de zile între ruinele unei cafenele pentru că a reuşit 
să se hrănească cu dulciuri şi băuturi din local. Dar poveştile sunt numeroase, sunt 
salvaţi oameni care au rămas pentru mult timp în subteran unde au găsit să mănânce 
cîteva bucăţi de brânză, portocale, vin, în timp ce noi replici ale cutremurului, pe 
lângă faptul că răspândesc panica, dărâmă şi ultimele ziduri rămase în picioare.

Atât în ceea ce priveşte adunarea de fonduri cât şi asupra calcului morţilor, 
evaluările dintre forţele politice opuse nu pot fi decât diferite. Aşa cum s-a spus, 
pe lângă problemele specifice legate de tragica împrejurare, cutremurul devine 
un punct central în cadrul luptei politice, atât în cadrul înfruntării interne dintre 
guvern şi opoziţie, cât şi în contextul internaţional în care se afirmă confruntarea 
dintre ideile liberale de progres şi schimbare şi poziţiile conservatoare şi clericale, 
ostile faţă de noile echilibre, acestea fiind împotriva schimbărilor economice şi 
sociale care pătrund în societatea europeană transformând-o. Despre toate acestea 
sunt mărturie titlurile ziarelor, care amplifică diversele teorii legate de acestea, 
arătând cum rolul presei este de acum puternic nu doar în informarea dar şi în 
acţiunea de direcţionare a opiniei publice. În ziarele conservatoare nu lipsesc 
referirile la cutremur considerat ca fiind o pedeapsă divină; conceptul se regăseşte 
în paginile intelectualilor, în cuvintele preoţilor, în poziţiile obscurantiste ca răspuns 
la noile propuneri ale ştiinţei. Ziarul spaniol La Vanguardia ajunge să stabilească o 
legătură între gândirea iluministă şi respectiva catastrofă: aşa cum prima a presupus 
o degradare morală şi spirituală prin afirmarea raţiunii şi a negării elementului 
metafizic, aşa şi cutremurul a dus la „devastación” materială geografico-fizică. În 
timp ce ziarele monarhice amplifică în mod repetat opera meritorie a reginei Italiei 
- nu întâmplător foarte iubită de messinezi, care i-au dedicat o statuie în oraş - 
punând în evidenţă sosirea crucişătorului cu care perechea regală ajunge la locurile 
dezastrului, precum şi valoare militarilor, alte ziare de orientare socialistă critică 
aspru guvernul şi suveranul. Opoziţia nu priveşte doar politica. În plan idelogic, 
politic, religios, ştiinţific cutremurul devine pretext pentru a-i opune pe conservatori 
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progresiştilor într-o luptă în care nu sunt excluse loviturile. În ceea ce priveşte 
dezbaterea ştiinţifică, poziţiile oamenilor de ştiinţă sunt contrastante în funcţie 
de convingerile lor şi de orientarea ideologică. Literaţi, filosofi, teologi se înfruntă 
într-o querelle profesională, umană, sociologică. Credincioşii se întreabă unde este 
Dumenzeu şi aduc în prima linie înţelegerea spirituală a lumii, incriminând ştiinţa, 
pe care alţii o consideră vinovată că nu a ştiut să ducă până la sfârşit dominaţia sa 
asupra naturii.

Între oamenii de ştiinţă se deschide o dezbatere asupra importanţei seismologiei 
şi a geodinamicii, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi cu referire la implicaţiile 
pe care aceste ştiinţe pot să le aibă asupra vieţii umane, urmate de discuţii pasionate 
asupra originilor, asupra dezvoltării şi asupra circumstanţelor cutremurelor. Chiar 
dacă, aşa cum afirmă specialiştii, activitatea seismică a pământului este veche, 
informaţiile necesare cercetării ştiinţifice aparţin ultimelor secole (Fernand Braudel, 
atunci când face diferenţa între timpurile istoriei, nu întâmplător consideră timpul 
geologic ca pe un timp lung, aproape imobil, faţă de timpurile medii sau scurte ale 
istoriei şi ale sociologiei). Percepţia cutremurului ca şi fenomen fizic este diferită 
în funcţie de epocile istorice şi de cadrul cultural la care se referă, de mijloacele pe 
care le au la dispoziţie pentru a-l interpreta, deci a cunoştinţelor de care dispun. Şi 
dacă cutremurele cele mai de demult îşi găsesc explicaţia în dimensiunea metafizică 
prin care acestea nu sunt văzute ca evenimente naturale ci ca manifestaări diabolice, 
între secolul al XVI-lea şi al XVII-lea persistă punctul de vedere aristotelic conform 
căruia seismele au drept cauză presiunea vaporilor subterani. Apoi, începând cu 
Iluminismul, care avusese dreptate în legătură cu componenta metafizică, dezvoltarea 
gândirii ştiinţifice realizează noi previziuni introducând analize şi perspective 
inedite de-a lungul unui proces evolutiv care afirmă valoarea cercetării ştiinţifice 
şi profesionalizarea ştiinţei. Între secolul al XIX-lea şi al XX-lea, studiile de 
seismologie au un nou impuls prin naşterea primelor instituţii publice, precum 
observatorul vezuvian din 1841, cu primele recunoaşteri pe plan academic şi prin 
sistematizarea datelor relative la istoria cutremurelor. Încet, încet seismologia se 
separă de vulcanism, de care a fost legată din punct de vedere istoric, şi atenţia se 
concentrează pe diferite zone geografice marcate în istoria lor de fenomene telurice. 
Cu această ocazie istoria geologică a Calabriei şi a Siciliei ajunge pe primul loc şi 
fenomenele care se întâmplă sunt studiate în mod diferit faţă de ceea ce au permis 
cunoştinţele din trecut. Cu toate acestea, abordarea ştiinţifică nu este repede 
percepută de toţi oamenii, astfel încât în timp ce specialiştii urmăresc noi piste, în 
mentalitatea colectivă se conservă cunoştinţe vechi şi superstiţii. În prima parte a 
secolului XX cercetătorii au afirmat că Europa şi Africa au fost legate de un teritoriu 
care apoi s-a scufundat, rămânând la suprafaţă insulele Malta şi Gozo. Tot în legătură 
cu existenţa acelui teritoriu, este şi descoperirea din Sicilia şi Malta a unor fosile 
africane de elefanţi şi hipopotami, carea trăiau împreună cu actuala faună meridională 
a Europei. În acelaşi sens este relevată repercursiunea seismului în diverse puncte 
de pe glob, mai ales că se înregistrează fenomene curioase în diferite părţi ale lumii. 
De la Geneva se transmite prin telegraf ziarului Correspondencia de España 
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informaţia prin care se face cunoscut că, cu câteva săptămâni înainte, în lacul de 
lângă oraş s-au întâmplat fenomene curioase: apele au fost foarte agitate, ca şi cum 
în profunzime s-ar repercurta o forţă imensă din crusta terestră; pentru două zile 
apele s-au înălţat şi au coborât cu o variaţie de treizeci de centimentri, ca şi cum ar 
fi fost vorba de fapte precursoare ale zgomotoaselor cutremure din Messina şi Reggio 
Calabria, care s-au întâmplat la distanţă de trei săptămâni, tocmai timpul necesar 
pentru ca mari cantităţi de vapori ce s-au acumulat în cavităţile mantalei solului 
terestru, mişcându-se prin terenuri permeabile, să ajungă în punctul cel mai slab 
în care să se descarce. În această mişcare subterană, gazele şi vaporii au acumulat 
o puternică dilatare rupând crusta terestră în Strâmtoarea Messinei, şi La Vanguardia 
spune că o situaţie similară s-a întâmplat cu puţin timp înainte de cutremurul din 
San Francisco din 1905. Un alt fenomen neobişnuit s-a întâlnit în apele golfului 
Mexic, unde a fost văzută o întindere de apă de culoare galbenă ce mirosea puternic 
a sulf, ce putea fi pusă în legătură cu puternica activitate seismică din Strâmtoarea 
Messinei. Încă în noaptea de 13 ianuarie, observatorii din nordul Italiei continuă 
să înregistreze mişcări. Nu sunt nici victime, nici daune materiale, cu toate acestea 
în toată peninsula lumea este neliniştită şi atribuie o importanţă extraordinară, 
uneori chiar exagerată, cutremurelor din ultima noapte. Situaţia generală este 
precară, în parte şi datorită timpului rău care întârzie sosirea ajutoarelor.. Unii 
geologi, care au atribuit catastrofa cedării solului submarin, încep să creadă că 
recentele cutremure pot avea o origine vulcanică. În prima parte a anului 1908, 
când nimeni nu ar fi putut să prevadă ceea ce se va întâmpla, trei mari ziare - La 
Vanguardia, Le Temps şi The Times - publică articole pe această temă comunicând 
teoriile abatelui Theophile Moreux, autor între altele a două opere (Le problème 
solaire, 1900 şi Le tremblements de terre, 1909), care susţinuse că manifestările 
vulcanice, mai cu seamă cutremurele, se „simţeau” în jurul marii linii de fractură 
a globului, şi că cutremurele cele mai accentuate se produceau în general la trei ani 
după manifestarea maximă a petelor solare, adăugând: «Astăzi ştim unde se vor 
întâmpla cutremurele şi care vor fi regiunile seismice. Cunoaştem fenomenul în 
diferitele epoci? Această problemă se studiază de mult timp, astăzi mă opresc asupra 
unor aspecte pentru o primă concluzie. Fără îndoială că există perioade de deosebită 
activitate vulcanică şi seismică; pentru a ne convinge de aceasta, este suficient să 
citim ziarele. Ştirea despre un cutremur este urmată de altele analoage chiar pe 
parcursul a mai multor săptămâni. Iată câteva exemple recente: septembrie 1905, 
uşoare cutremure în sud-est; imediat se întâmplă cutremure violente în Japonia; 
mişcarea care a început în Franţa, se accentuează în Calabria şi în Florenţa; Vezuviul 
se trezeşte dintr-odată; la fel şi Etna; fenomenul se repetă după câteva luni în 
America; în martie 1906 mişcările nu încetează, se manifestă cutremure în Formosa 
şi în India. Vezuviul erupe şi la puţin timp după aceea este distrusă capitala 
Californiei; aproape în acelaşi timp se înregistrează patru cutremure în Dresda, 
Stromboli aruncă lavă, în Islanda se trezeşte vulcanul Hecia şi un puternic cutremur 
loveşte Chile. Se vede deci că acesta este o perioadă de perturbări seismice, exactă 
repetiţie a celor înregistrate în 1903 când s-a întâmplat erupţia „Muntelui Pelado” 
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din Martinica». Conform unei teorii neobişnuite pe care Moreux o consideră infantilă, 
un curent de lavă lichidă, ce parcurge mii de chilometri în subteran, produce aceste 
cutremure în mai multe puncte în acelaşi timp; în schimb, după părerea sa, 
simultaneitatea acţiunii indică că in anumite momente acţionează o cauză seismică 
care constă în presiunea periodică de-a lungul liniilor minore de rezistenţă, bine 
cunoscute de geologi. Dar dacă se manifestă o periodicitate, este necesar să se 
înţeleagă căror legi este ea supusă. Pe baza statisticilor care înregistrează cutremurele 
continue, pământul se cutremură mai mult iarna decât vara, intensitatea sa este de 
trei ori şi jumătate mai mare în anotimpul rece decât în cel cald, se întâmplă un 
număr mai mare de cutremure în timpul nopţii decât ziua, dimineaţa mai mult 
decât după amiaza. Conform abatelui, dintre toate fenomenele care concură la 
distribuirea periodică a seismelor, electricitatea atmosferică ocupă primul loc, astfel 
că marile manifestări electrice şi magnetice sunt datorate soarelui: «De aici se deduce 
că cauza fenomenelor este exterioară pământului şi că soarele joacă un rol important 
în periodicitatea fenomenelor vulcanice şi în cutremure. Dovada este uşoară! Se 
ştie că activitatea solară este redusă la fiecare 11 ani, erupţiile se întâmplă cu o mai 
mare frecvenţă atunci când activitatea soarelui este mai slabă. Această lege este cam 
aceeaşi din 1610, dată la care s-a început studierea petelor solare. În ceea ce priveşte 
mişcările seismice, acestea se manifestă mai cu seamă când activitatea solară se 
schimbă, când creşte s-au când scade... În anul 1905 activitatea soarelui, aflată la 
punctul său maxim, scade brusc; de aici cutremurele violente. Trebuie să ne pregătim 
să vedem repetându-se fenomene vulcanice şi seismice foarte intense». Şi Moreux 
nu împărtăşeşete optimismul celor care vor să-i liniştească pe francezi în legătură 
cu stabilitatea solului oraşului Paris, pentru că, după părerea sa, întreaga Franţă se 
află lângă o linie de fractură, aşa cum mărturisesc vulcanii din Auvergne, lângă 
depresiunea mediteraneeană. Din această cauză trezirea vulcanismului în regiune 
va fi inevitabilă şi teribilă. Viitorul rezervă mari surprize: «Poate că nu este departe 
ziua în care canalul Mânecii se va uni cu Mediterana» susţine, pronosticând că până 
la acel moment diverse cataclisme vor transforma solul şi vulcanii masivului central. 
Aminteşte oamenilor că stabilitatea „scoarţei” terestre este un cuvânt lipsit de 
fundament raţional şi concluzionează spunând că totul trece, totul se trensformă, 
nu este nimic stabil şi materia se află într-o stare de perpetuă transformare.

În acest timp la Messina se încearcă debarasarea dărâmăturilor, se găsesc 
documentele arhivei şi preţioasele manuscrise greceşti care aparţineau bibliotecii, 
pentru care ministrul Instrucţiei publice dispune o custodie oportună. Este regăsit 
şi tezaurul catedralei şi resturile mozaicelor, care vor fi conservate cu grijă, dar 
se pierde materialul ştiinţific legat de studiul pe care profesorul Sanfelice de la 
Universitate îl desfăşura asupra cancerului. Scenele de distrugere fizică şi morală 
care au fost povestite pătrund în imaginarul colectiv încât sunt rechemate în orice 
context, de pildă într-o bucată de costum: un ziar conservator se îndreaptă împotriva 
femeilor neruşinate care, pentru a se lua după moda pariziană, abandonează orice 
pudoare şi pentru a afirma propriile convingeri aminteşte demnitatea messinezelor 
care, îngropate sub dărâmăturile nenorocitului oraş, au preferat să rămână sub ruine 
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decât să iasă dezbrăcate aşa cum fuseseră surpinse de cutremur (La Vanguradia). 
Într-adevăr, acea catastrofă a cutremurat sufletele. Politica explodează în asprele 
polemici care se consumă în obişnuitul contrast între guvern şi opoziţie, dar este 
mai cu seamă acea enormă durere a colectivităţii cea care predomină. Fiecare 
din acei oameni, femeile, copii, merită respect pentru vieţile lor rupte sau chiar 
şterse. Se reface superstiţia, niciodată adormită, care se hrăneşte din frica atavică 
faţă de evenimentele naturale distructive, se întorc visele premonitoare, chiar şi 
profeţiile vechi care de-a lungul istoriei devin un instrument mai mult sau mai 
puţin conştient de încurajare, dar au şi un conţinut teologic care are în vedere 
destinul final al omului şi al universului şi tinde să conducă fenomenele naturale 
într-o matcă a unui desen divin, şi deci într-un spaţiu religios. Lungul drum al 
omenirii care afirmase forţa gândirii filosofice şi politice, valoarea imaginarului în 
literatură, în artă, în muzică, pare că se opreşte brusc. Marile cuceriri ale ştiinţei 
se frâng în faţa neadecvării organizării care nu permite distribuirea hranei trimise 
cu promptitudine de solidaritatea venită din partea unor ţări îndepărtate, care nu 
reuşeşte să îndepărteze molozul pentru a face accesibile străzile pentru a înlesni 
ajutoarele, care nu este capabilă să oprească speculaţiile şi escrocheriile înfăptuite în 
dauna celor care au suferit atât. Acea catastrofă schimbă soarta comunităţii implicate, 
răscolind destinele acestora, nimic nu mai este ca înainte, supravieţuitorii percep în 
ce măsură acea tragedie este ireversibilă, se simt ca şi deportaţi pe acele nave care 
se însărcinează să-i conducă aiurea, într-o parte de lume care declanşează noi frici, 
acea a necunoscutului şi a lipsei de viitor pe care nu reuşesc să-l întrevadă. Soarta 
este tragică, atât pentru cine este constrâns să se îndepărteze şi este extirpat din 
unica realitate pe care a cunoscut-o, cât şi pentru cei care rămân în acel scenariu 
de moarte.

Calabria, de asemenea distrusă, apare mai puţin vizibilă decât Messina privind 
proiecţia internaţională. Autorităţile asigură vizita rituală, soseşte regele, care poate 
că lovit de deznădejde, adresează o particulară rugăminte ministrului Giolitti pentru 
a nu fi uitate micile localităţi izolate, soseşte ducele de Aosta, care a fost însărcinat cu 
conducerea ajutoarelor, împreună cu aghiotantul său major cu care vizitează Palmi, 
Seminara, Sant’Eufemia însoţit de inspectorul general al ministrului de Interne şi 
de alţii care în acele zile erau în misiune la Palermo. Reggio Calabria este aproape 
distrusă, şi se calculează că supravieţuitorii nu sunt mai mult de un sfert din întreaga 
populaţie. Serviciul sanitar se desfăşoară în cadrul companiei sanitare din Roma şi 
a Crucii Roşii din Neapoli, care se ocupă de răniţi, care sunt aşezaţi provizoriu în 
grădina Umberto I, sau duşi pe navele spital, în timp ce pentru cei mai puţin răniţi 
medicii ruşi şi englezi instalează un spital la staţia de producere a curentului şi un 
altul la chestură. Oraşul este lugubru, înspăimântător, peste tot se aud gemete ale 
muribunzilor şi voci care cer ajutor, încep să se simtă degajările pestilenţiale din 
cauza putrefacţiei cadavrelor. Unele ziare, franceze, româneşti, canadiene dedică 
mare spaţiu tocmai zonei calabreze. Pentru mai multe zile după cutremur, echipe 
navale parcurg coasta în căutarea eventualelor victime, pentru ca apoi să încerce 
să-i ajute pe cei care mai sunt în viaţă. Corespondenţii presei străine, mai mult decât 
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de victimele dezastrului se ocupă de supravieţuitori. Trimisul special al ziarului Le 
Temps, ajuns în zona Bagnara, este surprins nu doar de daune, cât mai cu seamă 
de oameni, care sunt afectaţi de teroare, par zăpăciţi, incapabili de acţiune, pradă 
evenimentelor: «Il sont hébetés, les yeux fixes, incapables d’un effort quelconque, se 
laissent trainer comme des troupeaux. J’ai interrogé quelques uns des moins affolés 
pour avoir le récit vecu de la catastrophe: tous aisent des choses contradictoires, 
mais chacun a été frappé par l’accident dont il a personellment été victime». Bilanţul 
material este devastant, şi progresiv se descoperă că sudul Calabriei este distrus, 
întregi localităţi au dispărut cu totul; coasta calabreză pe o lungime de 50 km este 
rasă de pe suprafaţa pământului, dar nu sunt scutite nici localităţile din interior. 
Către Calabria se îndreaptă doctorul Quirico, medic de curte, care este însărcinat 
de către regină să distribuie, în satele de pe coastă şi din munţi unde ajutoarele nu 
ajunseseră, îmbrăcăminte şi albituri confecţionate la Quirinale sub direcţia reginei 
însuşi. De-a lungul vizitei sale, monseniorul Morabito, episcop de Mileto, susţine o 
impresionanată predică, menţionată cu promptitudine de Le Temps: «Am ajuns la 
Palmi unde am găsit ruine, moarte şi distrugere. Pierderile nu pot fi calculate. Vremea 
rea accentuează gravitatea dezastrului. Câteva sute de morţi au fost recuperaţi, dar 
cea mai mare parte se află încă sub dărâmături. La Seminara, la Sant’Eufemia, la 
Sinopoli distrugerile sunt mai mari decât la Palmi. Trebuie trimisă urgent armata, 
pâine pentru înfometaţi, băuturi pentru cei însetaţi. Populaţia este împrăştiată printre 
ruine». Vizita prelatului, preluată de presa londoneză, pătrunde în cea de limbă 
engleză ajungând în Canada, unde Toronto Daily News dă ecou curajului episcopului 
care a condus un grup de credincioşi intraţi în catedrala distrusă pentru a salva 
statuile ce rămăseseră în mijlocul molozului.

La Reggio Calabria, partea de jos a oraşului este distrusă, cea de sus a rezistat 
mai bine dar nu pot fi folosite clădirile rămase în picioare. Chiar dacă problemele 
sunt aceleaşi, numărul mai mic de locuitori şi casele mai mici fac să pară mai 
puţin înspăimântătoare situaţia faţă de Messina, unde ruinele au umplut străzile 
şi incendiile au completat devastarea. Foamea torturează populaţia, fiecare familie 
îşi plânge morţii, cutremurul pare că a anulat diferenţele sociale. Condiţia micilor 
târguri din interior este şi mai rea: izolate, aşezate pe faleze precum Santa Clementina 
d’Aspromonte, aproape de neajuns, aici ajutoarele sunt dificil de dat şi pentru că 
toate drumurile de ţară sunt impracticabile din cauza seismului; la fel de inaccesibilă 
este marea. Ajutoarele trebuie să apuce pe drumuri imposibile, aşa cum povesteşte 
Le Temps, iar unele sate au fost distruse de două ori, mai întâi de cutremur şi apoi de 
valurile mării. Şi ajutoarele care rămân sunt blocate, populaţia, înfometată, este gata 
de orice pentru o bucată de pâine. O expediţie, organizată de societatea voluntară 
de salvare din Viena, cu trei furgoane, o bucătărie şi mari cantităţi de alimente, 
condusă de doctorul Charas, se îndreaptă spre Calabria (Le Temps). «Cutremurul din 
Messina şi Reggio Calabria aparţine teribilei clasificări internaţionale a dezastrelor, 
doar ruine şi cadavre în satele din Calabria», adaugă sensibil la durerea italienilor, 
mai cu seamă calabrezi, ziarul Toronto Daily News. Apoi, încet, viaţa pare că îşi 
revine, o nouă vizită oficială - de această dată a ministrului de Război Casana, care 
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la 16 ianuarie se îndreaptă către Reggio Calabria - atrage atenţia. Speranţa către o 
întoarcere la normalitate se întrevede mai cu seamă prin construcţia unor barăci 
care începe repede datorită marii cantităţi de lemn adunată de Comitetul veneto-
trentin (care este oferit şi de către România) pentru a fi lucrate de către către genişti 
militari şi de către civili. În cartierele mai puţin afectate se reia comerţul şi încep 
să-şi facă apariţia aproape toate mărfurile, unele barăci sunt aranjate ca restaurante 
şi unele biserici îşi încep activitatea lor normală, în timp ce cadavrele nu mai sunt 
aruncate în gropile comune, ci în cimitirul oraşului. Dar şi în acest moment atât 
la Reggio Calabria cât şi la Messina polemicile nu încetează, dimpotrivă ele devin 
mai aspre. Dacă prima fază a fost caracterizată de acuzele la adresa monarhiei 
şi armatei din cauza lipsei de promptitudine a intervenţiilor, şi dacă mai apoi 
materia rivalităţilor a fost aceea a implicării în adunarea de fonduri, în momentul 
refacerii şi reconstrucţiei accentele nu pot fi decât dure. Domină cea mai profundă 
neâncredere, asupra intenţiilor instituţiilor, asupra obiectivelor părţilor politice, 
asupra comportamentelor cetăţenilor care încearcă să profite de situaţie, acel 
râu de bani face poftă tuturor şi nu este uşor să stăvileşti privilegii şi favoritisme 
despre cum să foloseşti banii, şi pentru că oraşele au fost nu doar distruse, dar 
şi prădate, aşa cum afirmă un autor local (Longo): «aţi risipit ciocolata care au 
trimis-o spaniolii, bomboanele şi fructele zaharisite ale americanilor, şuncile, carnea, 
curcanii, îngheţata, untul, cafeaua. Nu aţi dat nimănui ceva. Cutremurul a pus la 
pământ Messina, dar guvernul nu a ajutat-o să se ridice». Înfloreşte o mare cantitate 
de opere în cadrul amplei producţii literare siciliene şi străine asupra cutremurului. 
Faptele epice reluate de literatura populară sunt răspândite de cântăreţii populari 
în pieţe, nepăsarea cu care a fost înfruntată urgenţa, corupţia, clientela. Acesta este 
adevărul cu gustul său amar, împărtăşit de marea majoritate a oamenilor, chiar dacă 
complicaţiile politicii locale şi internaţionale şi a celei interne a ţării se amestecă 
cu interese multiple şi contrarii; la acestea se adaugă accentele antimeridionaliste 
clare sau subânţelese, obiectivele diferitelor categorii şi a urii dintre oameni, dictate 
de raţiuni personale. Deşi unii autori pun accentul mai cu seamă pe nevoia de 
colaborare în reconstrucţia oraşelor distruse de cutremur, certurile asupra distribuirii 
fondurilor celor ce au nevoie şi asupra atribuirii primelor locuinţe în lemn sunt 
inevitabile. Conflictul priveşte chiar oportunitatea de a reconstrui oraşul în acelaşi 
loc sau nu, pentru că în conformitate cu părerea unora, ar fi un inutil sacrificiu să se 
facă faţă cheltuielii reconstrucţiei unui nou oraş, într-un loc atât de expus seismelor 
care cu siguranţă se vor repeta. O altă querelle este cea analoagă asupra reconstrucţiei 
universităţii, care are drept adversar personaje de mare anvergură precum Gaetano 
Salvemini, ce a scăpat în mod miraculos din cutremur (în care din nefericire îşi 
pierduse familia), care pare să se încăpăţâneze împotriva ateneului messinez în 
cadrul căruia predă, susţinând că trebuie să fie „mutat” la Bari. Desigur, ne miră că un 
militant socialist, meridionalist, se aruncă cu atâta hotărâre împotriva unei instituţii 
care ar fi putut să ajute acea regiune de sud, care fusese doborâtă de nenorocire, 
pentru a-şi găsi o speranţă pentru viitor prin formarea profesională a tinerilor care 
ar fi contribuit la dezvoltarea societăţii. Dar acesta este situaţia! Profesorul vrea 
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desfiinţarea universităţii, nu iubeşte Messina şi nu iubeşte Neapoli (Boatti), unde 
a încercat să fie chemat în zadar şi unde, conform părerii sale, nepotrivit altcineva 
ocupă catedra la care aspiră el. Poziţia sa se alătură durei campanii de presă care 
creşte în jurul chestiunii.

În sfârşit, o mare sensibilitate arată, aşa cum este natural, literaţi şi poeţi de 
diferită apartenenţă care, în orice limbă, găsesc modul de a celebra pentru o 
viitoare memorie, acel teribil eveniment natural care a devenit tragedie colectivă 
transfigurându-l în imaginar. Din Germania până în Ungaria, din Paris la Istanbul, 
orice răsuflare ideală se hrăneşte din acele sugestii care au determinat suflul poeziei.

În concluzie, se poate spune, fără îndoială, că cutremurul care a lovit atât de 
puternic oraşele Messina şi Reggio Calabria în zorile zilei de 28 decembrie a fost 
una dintre cataclismele cele mai distructive din întregul secolul al XX-lea, dar în 
acelaşi timp el a şi dovedit, pentru prima dată în istoria omenirii, cum opinia publică 
internaţională, prin mobilizarea ei imediată, poate interveni în diferite feluri pentru 
a limita dăunele provocate de o natură necruţătoare.


