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              LANSAREA DE CARTE – 24.08.2008  

.... evenimentul cultural major pe plan local in Comuna Luna a coincis cu – Întâlnirea 

cu  Fiii Satului 2008, organizata de primărie cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj, 

îmbogăţind zestrea tradiţional-istorică a Comunei cu rememorarea  unor acţiuni, fapte 

jertfe  si date din trecut, reliefate prin lansarea cărţilor menţionate mai sus si 

reamintite sătenilor locali si nu numai. 

 La succesul  si reuşita cultural-artistică  a întâlnirii şi-au mai adus contribuţia 

interpreţi valoroşi de muzică, Ansambluri Folclorice şi formaţii de dansuri populare, la 

care au participat ca spectatori sătenii locului, fii satului sosiţi de pretutindeni şi 

invitaţi. 

Punctul de rezistenta, noutate si inedit al evenimentului, firesc la constituit lansarea 

cărţilor : 

- Comuna Luna istorie. Trăinicie si adevăr pe Valea Arieşului. 

-    Masacrul de la Luna septembrie 1848. 

cărţi care vin să întregească efortul multor ani de căutări ale autorului – col. (r) Ion 

Mazere – Luneanu consătean prin născare, pe care le oferă cu dragă inima satului 

natal respectiv sătenilor si memoriei neîntinate a înaintaşilor, care au plătit scump 

secole la rând cu sudoare, obide si de atâtea ori cu jertfe pentru a fi stăpâni pe 

tăpşanul lor de pământ, cu păstrarea tradiţiilor strămoşeşti, limba si credinţa pentru a 

fi si a rămâne ceea ce sunt - români neaoşi - luneni de la Luna. Asupra acestor cărţi 

vom zăbovi mai mult deoarece deja fac ecoul unor comentarii diverse în articole de 

presă pe care le prezentăm aidoma mai jos să rămână  ca o recunoaştere a valorii 

cărţilor amintite. 
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EVOCĂRI 

 
BUN VENIT FII AI SATULUI 

                                                                

 
  Primar Aurel GIURGIU  

Locul venirii pe lume, este mostenirea 
care ne apartine absolut, il transmitem 
copiilor, nu se poate imprumuta, lua, 
indiferent de schimbarile care se abat asupra 
noastra. Ce urmeaza dupa nastere, este o 
desfasurare de materie si spirit pe niste 
coordonate ale spatiului si timpului. 

In acest cadru universal, din mitul stelar 
si legenda plesuvului ,,LUNA", ia fiinta 
aceasta asezare cu nume special, parca 
destinat pentru o evolutie astrala, localitatea 
Luna. 

Pe harta Romaniei, ne situam in cetatea 
Ardealului, portiunea numita Campia 
Transilvaniei, partea de sud-vest a acesteia. 
Vatra si hotarul satului au ca ax central apa 
Ariesului, care a oferit oamenilor ceea ce 
acesta a mesterit mai bine, o lunca si niste 
terase, pe care ne miscam zilnic. Acest rau al 
dacilor, aurit, are ape vesnic nelinistite, care 
parca vreau sa ne aminteasca, de mania si 
necazurile unor oameni duri, dar drepti, 
obisnuiti cu necazurile- motii. Desigur, 
binefacerile raului, taina inceputului, ii tin pe 
luneni atat de legati de cuibul 
zamislirii...Comuniunea oamenilor si a 
Ariesului nu se sfarseste aici. Maria sa 
imparte hotarul, in doua trupuri 
mari:'PESTE APA si DINCOACE DE APA, 
care ofera toata gama de terenuri agricole cu 
pamanturi variate, insorite, dar mai ales 
vrednice de a fi lucrate, fiindca merita. 

Daca urmarim legatura cu vecinii observam 
ca si aceasta este bine evidentiata, in sensul 
ca, prin mijiocul asezarii trece drumul 
European 60, national 15 si alte artere 
judetene sau comunale. 

Malul drept al Ariesului, este mai inalt, 
cu terase drepte si taiat de paraiasele Curtii, 
Gradinoaia, care in coborarea lor, formeaza 
dealurile satului: dealul Curtii, al lui Frezas, 
al lui Rad Gavrila, al lui Deac, Tintirimului, 
Morii si altele. 

Malul stang cuprinde lunca manoasa a 
Ariesului, flancata la est de Coasta Lunii. O 
inaltime uniforma de peste 300 de metri, 
linia orizontului de rasarit, nu numai 
geografic, ci si copilaresc. Ea este arealul cu 
paduri- Mare, Mica, Giurgisului, pasuni si 
vii.                     

In planul indepartat, dincolo de terase, 
se afla Muntii Trascaului, care ne atrag si ne 
trimit acel dar dumnezeiesc foarte pretios, 
izvoarele cristaline, reci care se despletesc in 
suvite argintii, bolborosind spre unda aurie a 
Ariesului, apa, de o calitate impresionanta. 

La aceste minunate daruri, pe parcursul 
istoriei au fost atrasi o multime de 
concurenti, care doreau sa ocupe si sa 
foloseasca aceste  avantaje naturale. Ne 
gandim aici, la LEGIUNEA A CINCEA 
MACEDONICA, care si-a construit 
resedinta la Potaissa (Turda), populatiile 
migratoare: huni, avari, gepizi, 
tatari.Bastinasii locului insa, au stiut sa 
rezolve problemele, uzand de arma 
inteligentei, tolerantei, omeniei, singurele 
leacuri contra dezradacinarii neamului.Au 
putut astfel sa se adapteze permanent, si in 
acest fel, sa-si pastreze limba, obiceiurile, 
felul de a gandi, dupa sute de ani de 
dominatie straina. 

Vechimea, continuitatea populatiei, in 
acest spatiu transilvan, se pierd in negura 
vremii. Marturia cea mai plauzibila, este 
pastrarea prin secole a numelui localitatii - 
LUNA, LUNA DE ARIES sau traducerea in 
maghiara LONA, care nu s-a schimbat 
niciodata. 
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Documentar, prima inscriere a 
localitatii dateaza din 1270, cand regele cel 
tanar al Ungariei, Stefan, printr-o scrisoare 
de danie, ofera lui Petru si lacob din Gerend 
(Luncani), mosiile Lona (Luna), Hodrev 
(Hadareni), drept multumire pentru 
contributia acestora la luptele din apropierea 
Budapestei. Pamantul si oamenii apartineau 
cetatii Turda din acea vreme. 

Din documentele ulterioare, ii aflam pe 
stramosi in lupta pentru apararea autonomiei 
Transilvaniei, rascoala de la Bobalna, lupta 
impotriva nobililor maghiari alaturi de 
Horea, Closca si Crisan, pentru dreptul ca 
natie de sine statatoare la Revolutia din 
1848-1849, la refuzul de a da recruti 
guvernului maghiar, fapt soldat cu 30 de 
morti, la adunarea de la Blaj pentru 
desfiintarea iobagiei si improprietarire, la 
miscarile memorandiste, la primul razboi 
mondial: morti 45 de luneni, la Marea 
Adunare de la Alba - lulia pentru unirea cu 
tara de la l Decembrie 1918, la al doilea 
razboi mondial, unde jertfa lunenilor se 
cifreaza la 50 de suflete. 

Cu toate incercarile sau jertfele trimise lui 
Dumnezeu, oamenii acestor locuri au iesit 
caliti, neinfranti, continuand pe drumul stiut 
de ei. 

Venirea regimului comunist, ii supune 
altor cazne - cotele, colectivizarea. Cei mai 
saraci sau cu pamant putin se angajeaza la 
fabrica de sarma Campia Turzii. Aparitia 
acestei clase muncitoare, duce la ura si 
vrajba intre oamenii satului.                                                           

Planul economic aduce dezvoltarea 
asezarii intre cele doua razboaie mondiale. 
Asa ca apar multe pravalii si multi 
mestesugari. 
Scoala, isi aduce contributia incepand cu 
anul 1787, cand invatamantul era 
confesional, facut de preot iar mai tarziu se 
transforma in invatamant laic. Se amplifica 
interesul pentru invatatura. Copiii si tinerii 
de la Luna ajung la licee, facultati, mai intai 
ai celor instariti, care puteau plati taxe, mai 
tarziu se deschide pentru toti care aveau 
interesul pentru invatatura, pe principiul 
sanselor egale.  

Din trairea si impactul locurilor 
specifice cu oamenii, a rezultat un profil de 
fiinta adaptata la aceste realitati,-luneanul. 

La Luna, brazdele netede, negre.-lungi 
ascund cenusa atator anonimi ai 
evenimentelor, care au urzit destinul 
satenilor in cei 737 de ani de atestare. 
Aceasta evolutie tesuta tainic in acest areal 
disputat cu alte neamuri - maghiari, secui, 
sasi, a dat un om cu calitati psihice si morale 
aparte. 

Ca toti ardelenii, lunenii mai intai sunt 
tacuti, interiorizati, inchisi, se exprima 
retinut, rezervat, nu accepta combinatiile 
grabite, judeca de multe ori pana actioneaza 
odata. Cultul muncii pamantului, dragostea 
de pamant, se mai pastreaza doar la 
populatia de varsta a treia, care inca da 
dovada de o harnicie "deplasata" de la 
normal. Tinerii au devenit mai plastici, mai 
cosmopoliti, rezultanta a principiului 
democratic al liberei circulatii. Totusi inca 
suntem conservatori, curiosi, fricosi in fata 
noului, schimbarii, pana observa ca nu le-au 
fost lezate interesele vitale, sunt. omenosi si 
iscoditori, malitiosi, simpatici, colaboreaza 
cu rezerva si devin greu prietenosi. In 
schimb, cand isi ofera cuiva prietenia, 
aceasta devine durabila si neconditionata. 
Fac haz de necaz. 

In ultimii ani exista o evolutie pro-
europeana, care a dus la abandonarea 
trecutului. Momentan se cer eforturi pentru a 
pastra traditiile, obiceiurile, sa nu devenim 
imitatori. 

Acest loc parca ales de Dumnezeu, din 
Campia  Transilvaniei, nu cunoaste 
cutremure, inundatii, secete, alte calamitati, 
deci se cer oameni buni, toleranti, care sa 
imbrace haina Europei democratice, 
civilizate, inteligente. 

In final, va uram sa va simtiti foarte 
bine printre consateni, sa nu uitati locul 
natal, sa faceti totul pentru a instaura la 
Luna, Europa cu mentalitatea ei superioara! 

Va multumesc pentru ascultare! Numai 
sanatate, bucurii, rezultate care i-ar multumi 
pe stramosi! 
    Luna  24 August 2008              
  Cu stima,                                                               
AUREL GIURGIU 
                                                                       
PRIMAR  Com.LUNA 



 
 

O CARTE DE SUFLET  
                                    Motto 

                                                                Când pleci, să te-nsoţească piaza bună, 
                                                                Ca un inel sticlind în dreapta ta, 
                                                                Nu şovăi, nu te-ndoi, nu te-ntrista. 
                                                               Purcede drept şi biruie-n furtună. 
 
                                                              Când vii, păşeşte slobod, râzi si cântă. 
                                                              Necazul tău îl uită-ntreg pe prag. 
                                                              Căci neamul trebuie să-ti fie drag 
                                                              Si casa ta să-ţi fie zilnic sfântă. 
 

                              Tudor Arghezi 

 
Dr.Ing. Gheorghe INDRE 
Când domnul colonel în rezervă Ion Mazere 
–Luneanul  mi-a făcut onoarea de a mă ruga 
să scriu o opinie despre superba carte 
”Comuna Luna istorie . Trăinicie şi adevăr 
pe valea Arieşului”, am acceptat de la 
început fără nici o ezitare îndemnat de 
entuziasmul meu debordant şi am făcut 
această promisiune pentru a contribui şi ea 
la menţinerea şi alimentarea convingerii 
domniei sale că lucrarea dumnealui de 
căpătâi trebuie dusă la bun sfârşit, că 
misiunea nobilă şi dificilă pe care şi-a 
asumat-o şi eforturile făcute de-a lungul a 
zeci de ani, cu răbdare, cu pasiune, cu 
dăruire, cu inteligenţă creatoare şi curaj 
trebuie să se finalizeze în produsul cultural 
pe care astăzi îl dăruieşte cu bucurie şi 
mărinimie cititorilor săi care nu sunt puţini 
dar mai presus de toate îl oferă consătenilor 
şi urmaşilor lor ca pe o mărturie a valorii şi 
a  adevărului vieţii trăitorilor în vatra 
strămoşească a satului natal. 

  A existat o perioada în istoria 
zbuciumată a sângerosului secol  XX în care 
autorităţile din România vremii au sprijinit, 
au încurajat şi au stimulat scrierea de 
monografii ale localităţilor ţării.  Chiar dacă 
această acţiune avea o puternică dimensiune 
propagandistică ea  a determinat multe 
spirite omeneşti să se înhame adeseori la un 
efort peste puterile lor dintr-un nobil 
sentiment al datoriei faţă de părinţi faţă de 
strămoşi  şi adeseori dintr-o determinare 
interioară ce depăşeşte orice explicaţie 
raţională. Această pornire de a descoperi 
tainele trecutului ţâşnea, pentru aceşti 
oameni,  ca un izvor nesecat alimentat din 
acumularea de fapte şi întâmplări trăite şi 
petrecute de înaintaşi, majoritatea lor sortite 
uitării, datorită incidenţei lor 
nesemnificative asupra mersului istoriei, 
datorită faptului că erau legate de existenţe 
comune de oameni modeşti ce nu contau în 
luarea marilor decizii ce pot marca evoluţia 
lucrurilor şi devenirilor pe acest pământ, 
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această determinare însă deriva şi din 
imensa  dragoste a acestor oameni de casa 
părintească , de locurile natale, de valorile 
indestructibile ale copilăriei în care au 
descoperit lumea sub pavăza ocrotitoare a 
părinţilor şi bunicilor. Eforturile pe care le 
făceau de documentare şi cercetare a 
trecutului, de descoperire a adevărurilor 
despre viaţa înaitaşilor lor se desfăşurau cu 
mai multă sau mai puţină rigoare, cu mai 
multă sau mai puţină metodă, cu mai multă 
sau mai puţină profunzime şi se concretizau 
în final într-o construcţie epică schematică 
gândită în laboratoarele de propagandă al 
căror scop nedeclarat era acela de a  scoate 
în evidenţă superioritatea prezentului epocii 
şi a valorilor sale asupra perioadelor trecute 
marcate de suferinţă şi nedreptate socială.  

De la o asemenea abordare 
schematică menită să genereze ceea ce 
oficial se numea monografia localităţii până 
la cartea Comuna Luna Istorie . Trăinicie şi 
adevăr pe valea Arieşului este o cale lungă. 
Chiar dacă iniţial eforturile autorului au 
plecat de la fenomenul menţionat anterior, 
rezultatul obţinut dovedeşte că încă de la 
primele sale preocupări autorul a considerat 
fereastra deschisă de regimul vremii spre 
trecut ca pe o ocazie de a se bucura de 
libertatea de gândire şi investigare permisă 
sub acoperirea oferită de răspunsul la un 
comandament al autorităţii.   

Beneficiind de prestanţa sa de ofiţer 
superior al armatei Române  om respectat şi 
cu mare credibilitate, pentru  a-şi realiza 
visul personal secret de a desţeleni trecutul 
satului natal pentru a-i scoate în valoare 
bogăţia diversitatea şi forţa , autorul a pus la 
bătaie toate resursele de care dispunea  
farmecul personal remarcabil, o rafinată 
ştiinţă a comportamentului , capacitatea 
ieşită din comun de a dialoga cu oamenii pe 
înţelesul lor, inteligenţa, rezistenţa fizică şi 
psihică şi o impresionantă capacitate de 
efort exprimată în puterea de muncă. A 
început să străbată sistematic şi cu mare 
perseverenţă drumul bibliotecilor şi 
arhivelor, a stat de vorbă cu oameni din 
toate categoriile sociale care prin 
cunoştinţele , memoria şi experienţele lor şi 
ale familiilor lor puteau oferi informaţii 
valoroase, raze de lumină capabile să 

ilumineze cotloane întortocheate şi 
întunecoase ale trecutului sau ale fiinţelor 
omeneşti legate de istoria satului.  

O analiză critică a cărţii ne permite 
să reliefăm câteva dimensiuni principale a 
căror observare nu necesită neapărat 
calificare în domeniul pretenţios al criticii 
literare specializate. 

Prima dimensiune care surprinde 
cititorul este întinderea cărţii, volumul şi 
varietatea  foarte mari de date şi  informaţii 
procesate pentru a obţine reflectarea cât  mai 
corectă a unui trecut ce se întinde peste 730 
de ani de atestare documentară. O analiză 
statistică exactă făcută cu mijloacele folosite 
în tehnica tipografică ne relevă faptul că 
lucrarea conţine 432 de pagini, 131386 de 
cuvinte, 676850 de caractere (litere şi semne 
de punctuaţie), 6542 de paragrafe şi 15679 
de rânduri. Sigur că această nu pare a spune 
nimic la prima vedere dacă cel care o vede 
nu ţine cont de faptul că tot acest text a fost 
scris de mână o dată sau unele fragmente de 
mai multe ori într-un trudnic efort de 
aplecare asupra paginii albe pentru a  
materializa ideile gândurile, părerile şi 
concluziile autorului, pentru ale organiza 
într-un mesaj coerent, inteligibil, 
convingător şi emoţionant prin autenticitatea 
şi veridicitatea trăirii înţelesurilor lui  de cel 
care l-a scris pentru a-l dărui cu generozitate 
cititorilor săi. Dacă ar fi să luăm în 
considerare numai această muncă titanică de 
redactare l-a care obligatoriu trebuie 
adăugate eforturile de dactilografiere , 
selectare şi corectare a paginilor am avea o 
primă imagine a mărimii nobilului efort de 
creaţie depus de domnul colonel Ion 
Mazere. 

O a doua dimensiune pe care o 
considerăm de mare relevanţă pentru 
valoarea ştiinţifică a cărţii este dată de 
preocuparea permanentă a autorului pentru 
adevărul celor afirmate, dovedit pe bază de 
documente şi mărturii scrise sau nescrise ale 
faptelor şi întâmplărilor relatate, ale 
situaţiilor sociale, politice sau religioase, ale 
atitudinilor şi comportamentelor 
personajelor pomenite în carte, de la marii 
puternici ai vremurilor, împăraţi, regi, înalţi 
prelaţi şi feţe bisericeşti,  demnitari, nobili şi 
aristocraţi , militari şi funcţionari ai statului, 
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intelectuali laici, preoţi şi alţi slujitori ai 
bisericii, până la cei mai umili ţărani, 
meşteşugari,  şerbi, iobagi, pălmaşi cerşetori 
sau alte categorii marginalizate. Fiecare din 
cele 12 capitole cu caracter istoric sunt 
urmate de o lungă listă de referinţe 
bibliografice constituite din lucrări de istorie 
publicate şi elaborate de mari savanţi, 
autorităţi în materie dar şi de un mare număr 
de documente originale inedite căutate cu 
multe eforturi în numeroase fonduri 
arhivistice din ţară de la Arhivele statului 
din Bucureşti, arhivele Marelui Stat Major 
al Armatei arhivele de la Blaj, Cluj Napoca, 
Turda, Târgu Mureş, Sibiu, ş.a. precum şi 
din numeroasele, registre bisericeşti şi 
Biblioteci vizitate. Zeci şi poate sute de kg 
de documente au fost ridicate şterse adeseori 
de colbul gros şi înecăcios care le acoperea 
pentru a fi apoi parcurse cu mare răbdare, cu 
mare ştiinţă pentru a redacta fişele şi 
conspectele ce au constituit materia brută a 
acestei cărţi. Cercetarea această este o 
muncă de mare calificare care se face de 
regulă în echipe de cercetători specializaţi 
pe epoci şi categorii de probleme a căror 
competenţă şi experienţă a trebuit să fie 
acoperită de munca perseverentă şi 
neobosită a unui singur om care avea pe 
lângă această nobilă activitate, o profesie nu 
simplă cu griji şi mari răspunderi şi în plus 
şi o familie cu toate cerinţele şi problemele 
ei.  

Dar ceea ce trebuie remarcat este că 
nu numai mărturiile şi izvoarele scrise pe 
hârtie au fost considerate, registrul lor de 
mare diversitate este completat cu 
descifrarea înţelesului unor inscripţii pe 
piatră vestigii ale unor foste construcţii din 
aria comunei sau din construcţia bisericii 
din sat. Interpretările date de autor acestor 
texte demonstrează o inteligenţă vie 
creatoare şi o mare putere de înţelegere şi 
corelare a datelor şi faptelor care pot să 
aducă lumină asupra semnificaţiilor 
nerostite sau nescrise explicit din motive 
bine determinate de contextul socio-politic 
al vremii. În toate aceste documente este 
reliefată setea de libertate şi independenţă a 
sătenilor din Luna o demnitate aparte care a 
fost întreţinută, cultivată şi îmbogăţită şi 
pentru a cărei păstrare şi apărare lunenii nu 

au pregetat să facă eforturi materiale sau 
mult deasupra acestora, sacrificii eroice cum 
au fost cele consemnate în legătură cu mari 
frământări sociale din Transilvania. Dintre 
acestea amintim răscoala, din 1759-1761 
condusă  de călugărul Sofronie din Cioara, 
răscoala lui Horea, evenimentele tragice de 
la 1848, marcate de implicarea activă a 
lunenilor şi de jertfe de sânge cum au fost 
cele din 1848. 

A face cercetare istorică pe un spaţiu 
geografic de mare întindere cum este 
Transilvania, România, Europa etc. este o 
provocare deoarece multitudinea de fapte, 
evenimente, interese, evoluţii, trebuie 
ordonată şi selectată pentru a obţine 
interpretări  obiective riguroase din punct de 
vedere ştiinţific care să poată  reflecta cât 
mai corect realităţile vremii şi devenirile lor 
în timp. Dar a face cercetare istorică pe o 
arie geografică foarte restrânsă cum este cea 
a comunei Luna este o la fel de mare 
provocare ea seamănă cu pătrunderea în 
adâncime pe un spaţiu în care evenimentele, 
faptele întâmplările sunt mult mai puţine ca 
număr şi mult mai modeste ca importanţă 
pentru evoluţia generală a societăţii 
omeneşti. Cercetătorul în această situaţie 
trebuie să descopere faptele relevante în 
maldăre de evenimente mari forând în roca 
vremii pentru un detaliu aşa cum minerul 
trebuie să înlăture munţi de steril pentru a 
descoperi aurul adevărat strălucitor şi 
durabil peste timp. Această încercare şi 
strădania necesară  împlinirii ei necesită 
mult curaj şi multă perseverenţă dar 
satisfacţia obţinută este că oameni aparent 
anonimi cum sunt zecile chiar sutele de 
ţărani pomeniţi cu precizie în carte devin 
personaje istorice ce poartă parcă deasupra 
frunţilor lor o aură protectoare acesta este 
modul în care în sufletul meu de fiu al 
satului reverberează textul şi conţinutul 
acestei cărţi, chiar dacă dintr-o perspectivă 
axiologică  culturală  în istoria culturii 
române contribuţia ei este cea a firului de 
nisip din mortarul catedralei sau a pietrei 
neînsemnată culeasă de pe drum pentru a fi 
şi ea valorificată în fundaţia catedralei care 
ar putea reprezenta simbolic prin măreţia şi 
forţa ei măreţia forţa şi trăinicia culturii 
române. 
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Abandonând exaltarea cuprinsă în 
aceste aprecieri şi revenind descrierea 
acestei a doua dimensiuni menţionate 
anterior şi pe care aş denumi-o consistenţa şi 
soliditatea argumentării  afirmaţiilor trebuie 
să remarcăm că textul este acompaniat de un 
număr de 85 de Anexe cu extrase din 
documente între care străluceşte ca un 
giuvaer de mare preţ cuvântul de apreciere 
şi de salut adresat Lunenilor, în ultimele sale 
zile de existenţă pământească, de 
Academicianul Iorgu Iordan una dintre cele 
mai proeminente figuri ale culturii şi şţiinţei 
româneşti din secolul XX. Autorul nu uită 
însă să menţioneze că din lipsă de spaţiu 
Anexele publicate reprezintă doar o selecţie 
din documentele culese şi cercetate care se 
află la dosarul acestei lucrări, şi vor putea fi 
consultate dacă efortul nobil de aprofundare 
şi îmbogăţire a cercetărilor făcute va tenta 
pe cineva în viitor. 

Cea de a treia dimensiune importantă 
a cestei cărţi este dimensiunea emoţională 
rezultată din implicarea sufletească  
investită de autor. Dintre toate obiectele 
create de mâna şi mintea omului cărţile se 
disting deoarece închid între coperţile lor o 
fărâmă din sufletul şi viaţa autorului ca o 
sămânţă capabilă să rodească în mintea 
cititorului fapt care ne dă în opina noastră 
dreptul să vorbim despre sufletul cărţii 
ridicând acest obiect la rangul de materie 
însufleţită. Descendent al unei modeste 
familii de ţărani din Luna colonelul în 
rezervă Mazere Ion a  scris această carte 
dintr-un nobil sentiment al datoriei, din 
iubirea sa infinită pentru  satul natal. În 
textul cărţii teritoriul satului împrumută 
neexplicit dimensiuni magice, este perceput 
ca exercitând o atracţie greu de explicat 
raţional, o atracţie care a fascinat mulţi 
stăpâni dornici să-şi îmbogăţească 
proprietăţile cu avuţiile comunei dar care 
prin nivelul ei de dezvoltare în economia 
vremii, prin faptul că moşia Luna  era 
deţinută de Ştefan Josica cancelarul lui 
Sigismund Bathory, (primită din partea lui 
Sigismund după pedepsirea nobililor 
complotişti ce au încercat să îl asasineze 
printre care era şi Ion Gerendi stăpânul 
castelului din Luncani şi al moşiilor din jur 
printre care şi Luna) a ajuns să fie cunoscută 

şi de marele Voievod erou unificator de ţară 
Mihai Viteazul.  Aceasta este dovedită în 
lucrare prin referirea unui document de mare 
preţ o scrisoare a lui Mihai Viteazul datată 
iunie 1595, către Ştefan Josica în care : 
“Mihai Viteazul se referă la discuţiile 
purtate cu căpitanul Gheorghe Palaticz, sol 
a lui Sigismund Bathory. Cu acest prilej 
Mihai îl asigură pe Ştefan Josica, 
cancelarul Transilvaniei de toată 
bunăvoinţa, cu condiţia de a fi ajutat şi el de 
principele Transilvaniei. De asemeni, -
înştiinţează că va trimite ca reprezentat la 
nunta principelui pe fiul său Nicolaie 
Pătraşcu. Îl mai roagă pe cancelar să 
intervină pentru a obţine de la principele 
Transilvaniei un castel, sau o moşie . Luna 
sau alta mai mare, unde să se poată retrage 
cu familia şi o parte din boierii credincioşi, 
în caz de insucces împotriva turcilor.” În 
paginile cărţii sunt definite exact contextul 
istoric şi condiţiile politice în care a fost 
redactată scrisoarea. Nu se sţie dacă Mihai 
Viteazul a ajuns sau nu vreodată la Luna 
deoarece nu mai sunt documente sau 
mărturii care să dovedească acest fapt. 

După ultima sa bătălie victorioasă 
purtată la Gurăslău în drumul său spre 
Făgăraş şi spre Ţara Românească marele 
Voievod şi-a stabilit tabăra pe platoul de 
lângă Turda trimiţând iscoade să inspecteze 
drumul pe Valea Arieşului ce trecea prin 
Luna.  
 În aceste condiţii autorul cărţii 
imaginează şi descrie credibil scena 
asasinării marelui Voivod într-o tulburătoare 
manieră personală ce face parte din ceea ce 
noi numin sufletul cărţii : ”Sigur rămâne şi 
faptul că, Gheorghe Basta, în meschinăria 
sa invocând alibiul unei trădări, a dat ordin 
colonelului Pezeu care trimite o companie 
de valoni sub conducerea ofiţerilor Jaiqaes 
şi Martague să-l aresteze pe Viteazu 
domnitor al românilor. Astfel în dimineaţa 
zilei de 9 august 1601 când secerişul era în 
toi î̋n uşa cortului fiind somat Mihai a spus 
˝BA  ̋şi nu s-a predat ucigaşilor lui Basta (5 .̋ 
Şi n-a mai avut timp în faţa trădării decât să 
facă un tur de orizont cu mâna pe secure 
poate în cădere, cât putea cuprinde din 
pământul Transilvaniei în ultima clipă a 
vieţii. Un tur de Orizont în care ochilor săi 
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mari înainte de a-i închide definitiv, nu i-a 
scăpat credem Coasta cu Pădurea şi 
pământurile comunei Luna aflate la un pas, 
spre care a tins, dar n-a mai putut ajunge 
decât cu ultima privire”.  
 Că lucrarea este o carte de 
suflet o dovedeşte şi tentaţia autorului de a 
sări peste secole de a abandona firul 
cronologic al faptelor, istoric înregistrate, 
pentru a ilustra transmiterea obiceiurilor 
regulilor şi tradiţiilor prin descrierea 
acestora folosind comportamentul unor 
personaje din secolul XX contemporane lui. 
Este foarte bine reliefată această tentaţie în 
pasajul care vorbeşte despre îndatoririle şi 
sarcinile judelui sătesc, în evul mediu, 
referitoare la păstrarea ordinii publice şi la 
paza comunei a căror păstrare este reflectată 
de comportamentul paznicului comunal din 
copilăria şi adolescenţa sa evocat cu farmec 
de mare povestitor, cu simpatie şi cu o 
anumită doză de umor discret în fragmentul 
ce urmează şi care se întinde peste arcul de 
timp al câtorva secole: ”Judele se ocupa de 
organizarea pazei şi liniştea comunei prin 
straja instalată pe timpul nopţii, formată din 
„boactări”, oameni de serviciu plătiţi de 
obşte. Probabil şi atunci, ca mai târziu, 
boactării se recrutau din săracii comunei, 
asemănător nostimului „boactăr Cionica”, 
el rămânând proverbial între cele două 
războaie mondiale, prin debilitatea sa fizică 
şi autoritatea ce o afişa la intrarea în post, 
cu ciomagul său respectabil, purtat când 
subsuoară, când pe umăr, în care avea 
multă încredere, iar alţii frică mai mult 
decât faţă de o armă. De sărbători, ospeţe, 
aldămaşuri şi alte prilejuri de voie bună, 
judele se afla în mijlocul şi alături de 
consăteni, perpetuând obiceiurile locale 
moştenite din bătrâni. În general, nu se 
întâmpla nimic deosebit în sat fără să 
implice într-un fel sau altul autoritatea 
judelui”. 
 În sfârşit, fără nici o pretenţie de a 
epuiza multitudinea de semnificaţii ce se pot 
desprinde din conţinutul cărţii, o a patra 
dimensiune care nouă ni se pare relevantă şi 
meritorie este dimensiunea literarară, 
artistică, potenţată şi  alimentată de talentul 
de mare povestitor al autorului. Există în 
această lucrare, cu tot caracterul ei ştiinţific 

dominant şi o valoare estetică şi culturală 
incontestabilă. Modul de prezentare a 
satului şi al locuitorilor lui , a clădirilor şi 
locurilor cu semnificaţie în istoria seculară a 
comunei dar şi modul în care indirect şi 
neexplicit uneori sunt ilustrate aspecte ale 
gospodăriilor ţărăneşti din Luna ne trimite 
cu gândul la asocierea centrului curţii casei 
natale cu locul în care  Axa Lumii (Axis 
Mundi) înţeapă pământul în avântarea ei 
spre cerul înalt şi albastru pe care îl leagă 
prin existenţa ei imaginară de pământ aşa 
cun osia căruţei leagă roţile paralele ce ce 
permit şi înlesnesc mişcarea.  În jurul 
acestei axe pornită spre infinit din curtea 
casei părinţeşti se învîrte şi se dezvoltă în 
cercuri tot mai largi întreaga existenţă a 
locuitorilor satului unii dintre ei ajungând pe 
orbite îndepărtate la mii de km cum au fost 
cei care sub presiunea vremurilor au emigrat 
în America, şi în spaţii sociale situate mult 
deasupra punctului iniţial de plecare, care 
rămîne însă fix şi imposibil de schimbat ca 
un dat personal definitoriu şi inconfundabil 
aşa cum autorul  precizează în cuvintele  
pline de substanţă şi smerenie adresate 
consătenilor săi pe prima filă sub semnul 
Motto-ului ce ilustrează semnificaţia 
lucrării.  
 Nu este lipsită de interes şi 
considerăm că trebuie menţionată strădania 
de a ilustra ecoul întâmplărilor relatate cu 
legendele pe care ele le-au născut şi care se 
regăsesc în folclorul local, culese de autor şi 
imortalizate în paginile cărţii. 
 Există bineînţeles şi limite ale cărţii 
care trebuie subliniate şi menţionate pentru 
o echilibrată evaluare. În primul rând ea nu 
acoperă toată istoria comunei ci numai 
perioada 1270-1918 din raţiuni bine 
determinate. Istoria contemporană se 
dovedeşte a fi mult mai complexă şi mai 
greu de ilustrat într-un număr limitat de 
pagini, deoarece ea abundă de mărturii 
scrise, de  un volum mult mai mare 
desumente a căror relevanţă şi coreuta  
evaluare pentru perioade de zeci de ani 
depăşeşte adeseori puterile unui singur om 
chiar dacă este vorba cum spuneam anterior 
de o arie geografica de mici dimensiuni 
restrânsă la teritoriul comunei Luna. Din 
perioda secolului XX care a urmat după 
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1918 autorul s-a oprit totuşi asupra anului 
1944, an de cotitura istorică, în care mersul 
normal al societăţii s-a frânt şi începând cu 
care tot sistemul de valori culturale, 
religiose,  politice, sociale sau individuale a 
fost schimbat şi reordonat în raport cu 
comandamentele politice ale noului regim 
social politic instaurat în Romînia. Pentru 
autor care în 1944 avea 20 de ani, ieşise din 
adolescenţă, faptele şi evenimentele 
petrecute au şi o importantă componentă 
memorialistică, anul 1944 este anul în care 
al doilea război mondial a atins cu aripa 
morţii şi teritoriul comunei Luna făcând 
victime nevinovate dintre locuitorii civili. 
Acest an are şi semnificaţii legate de 
consemnarea eroismului lunenilor care au 
luptat pe fronturile celor 4 ani de război 
distrugător. Militar de carieră om instruit cu 
un înalt simţ al datoriei faţă de ţară, capabil 
să înţeleagă dimensiunea umană şi patriotică 
a sacrificiului pe câmpul de bătaie colonelul 
în rezervă Ion Mazere nu putea să nu se 
aplece cu grijă asupra acestui episod. 
 Se pune întrebarea mai mult retorică 
este sau nu importantă această limitare a 
investigaţiei în timp? Din punctul de vedere 
al acestei cărţii considerăm că nu , dar din 
punctul de vedere al comunei răspunsul este 
evident da este foarte importantă şi revine 
misiunea generaţiilor actuale şi a celor 
viitoare să continue efortul domnului 
colonel pentru a dovedi că aceşti 738 de ani 
de istorie şi continuitate au rodit pe pămîntul 
fertil şi binecuvântat al comunei şi rodul s-a 
concretizat şi în calitatea umană produsă, în 
marele număr de personalităţi remarcabile şi 
de mare valoare care prin munca şi 
activitatea lor au făcut şi fac cinste 
înaintaţilor noştri.  
 În încheierea acestui sumar cuvânt 
înainte aş vrea să mă opresc pentru o clipă 
asupra motto-ului sub semnul căruia l-am 
gândit. Versurile argheziene constituie 
conţinutul bijuteriei literare care este 
poemul Inscriţie pe o uşă. Prima strofă este 
inscripţia din interior pe care să o citeşti la 
plecarea de acasă şi să o ai în minte în tot 
parcursul  indiferent cât de lung sau de 
istovitor ar fi drumul până la întoarcere. Cea 
de a doua strofă este inscripţia de afară de 

dincolo de prag pe care să o citeşti şi să o 
urmezi de fiecare dată la sosire. Domnul 
colonel Mazere cu această carte revine acasă 
după un drum lung parcurs. De la momentul 
primei ieşiri pe uşa casei părinteşti au trecut 
peste 80 de ani iar astăzi se reîntoarce cu 
toate durerile şi necazurile uitate vindecat de 
toate rănile şi loviturile inerente primite de 
la viaţă cu zâmbetul pe buze şi seninătate în 
priviri ocrotit de dragostea sa de neam şi de 
ţară. Fiind vorba despre o aşezare din inima 
Transilvaniei simţim nevoia în acestă 
încheiere să cităm  în completarea acestui 
motto şi un scurt poem scris de marele poet 
contemporan Ion Dodu Bălan care 
reprezintă şi el o fermecătoare meditaţie 
supra reîntoacerii la origini:  
 
    «  Pe lungul drum tăiat de roţi  

Se-ntoarce-n sat o amintire 
Lăcate o adastă-n porţi 
Şi flutur-o nedumerire  
Peste-un drumeag tivit cu nuci 
Ce urcă-n dealul plin de cruci! 
 
Unde sunt ochii ce priveau 
Din scutece şi leagăn seara  
Când frunzele din pomi cădeau 
Şi luna-n cer ardea ca para? 
 
Să fie oare stele sus  
Pe bolta cea senină 
Sau glod din tainicul ascuns  
Ţărână din ţărână.”       

 Consider că prin această lucrare 
comuna  Luna se îmbogăţeste cu un dar fără 
de preţ care ar trebui să constituie o mândrie 
pentru toţi locuitorii ei actuali dar şi, aşa  
cum spuneam,  un îndemn la apărarea 
valorilor acestei străvecchi aşezări, la 
păstrarea şi îmbogăţirea lor, dar şi la 
angajarea de a le face cunoscute lumii prin 
continuarea eforturilor începute meritoriu şi 
admirabil de autorul cărţii şi transformarea 
acestor eforturi în tradiţie şi obligaţie pentru 
urmaşi. 
 
Dr. Ing Gheorghe Indre  
Membru al Cenaclului “Anonimul”                                                
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Col. (rez.) Ion  Mazere Luneanul 
 
Iubiţi consăteni şi stimaţi invitaţi, 
 
Încerc această expunere pro modo din 
oficiu, cu sentimentul că probabil este 
ultima destinată unui asemenea scop rar 
lansarea de carte, salutându-vă pe toţi după 
datina locală – Doamne ajută! 
Deci, să începem cu începutul, amintind că 
ne aflăm în timp la un an distanţă de la 
prima lansare de carte pe plan local – zis şi 
făcut – dovadă cărţile de faţă, promise, ca 
să ne aflăm azi cam în aceeaşi formulă şi 
loc - satul natal, un irezistibil punct de 
atracţie pentru toţi lunenii pe unde or fi 
plecaţi cu treburi, ei rămân puternic marcaţi 
de dorul întoarcerii la origine, la izvoare. O 
relaţie sufletească greu de redat în cuvinte. 
Iată-ne deci reîntâlniţi în condiţii impecabil 
pregătite de primarul Giurgiu Aurel, vicele 
Ceclan V. şi consilieri, cărora le mulţumim 
sincer. 
Noi folosim – Întâlnirea fiii satului 2008, 
căutând să-i mărim prestigiul şi avutul 
tradiţional istoric al comunei cu o nouă 
lansare de carte, eveniment cultural local şi 
nu numai, major, considerat de noi chiar 
istoric, ţinând seama de următoarele date: 

- Cartea, Masacrul de la Luna, 
septembrie 1848, cu 224 pagini este 
un volum omagial editat la 160 de 
ani, peste câteva zile, de la tragicul 
eveniment, care dintr-o scăpare a 
istoricilor, evenimentul a rămas 
puţin sau deloc cunoscut în detaliu 
şi aşezat pe locul cuvenit în 
panoplia revoluţiei paşoptiste în 
Transilvania. Reparaţie pe care o 

încercăm noi acum. Se poate aşa 
ceva, dragi consăteni                                                                                              
! De ce nu cu cele peste 400 de 
volume scrise pe baza 
documentelor inedite de arhivă şi 
puse la dispoziţia istoricilor şi celor 
interesaţi. 

Valoarea cărţii constă tocmai în 
publicarea pentru prima dată în volum 
dosarul de cercetare în întregime. Chiar 
dacă autorităţile maghiare cu cinism au 
urmărit mai degrabă justificarea 
acţiunii militarilor în forţă, 
descoperirea modului de organizare a 
românilor, agitatorii şi conducătorii 
răsculaţilor pentru a-i pedepsi, fără să 
menţioneze cel puţin numele sau 
numărul victimelor şi a răniţilor, lacună 
completată de presă diferit şi 
incomplet. În dosarul de cercetare s-a 
găsit în schimb un manifest scris de 
conducătorii locali, singurul cunoscut, 
rămas de pe timpul revoluţiei, atunci 
act de acuzare, iar acum act care ne 
onorează trecutul. 
Autorii: col. (r) Ion Mazere şi dr. Gelu 
Neamţu, prefaţa de dr. Ioan Bolovan, 
profesor universitar Cluj. 
A doua carte poartă un titlu predestinat 
– Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi 
adevăr pe Valea Arieşului 434 p.  
Autor col. (r) Ion Mazăre - Luneanul, 
cu o ilustră prefaţă scrisă de dr. ing. 
Gheorghe Indre  şi un punct de vedere 
de părintele prof. Popescu Nicolae, 
postfaţă de profesor Dan Nicolae, toţi 
uniţi printr-o solidă filiaţie locală. 

Motto 
“Sapă, numai sapă, sapă 
Până dai de stele-n apă” 
                Lucian Blaga  
 

DIN TRECUTUL LOCAL NEÎNTINAT, 
PREDISPUS UITĂRII – IZVOR PENTRU 

NEUITARE 
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Aceste două cărţi şi cea de anul trecut – 
Un destin asumat – formând o trilogie 
istorică le oferim cu dragă inimă 
Comunei natale Luna, respectiv 
sătenilor şi memoriei neîntinate a 
înaintaşilor, care de atâtea ori în secole 
de existenţă, au plătit scump, cu 
sudoare, obide şi sânge apărarea gliei 
pe care îşi perpetuau speţa, limba, 
credinţa şi dorul de libertate, după cum 
am notat chiar pe prima pagină într-o 
formă testamentară, citez: 
Locul naşterii este proprietatea de o 
valoare aparte prin care ne legitimăm 
originea şi începutul, de fapt este unica  
proprietate de moştenire care aparţine 
fiecăruia în mod absolut şi după 
trecerea în veşnicie, deoarece aceasta 
nu poate fi dată nici urmaşilor, nu poate 
fi nici vândută sau luată indiferent de 
schimbări, care ne cere să-i respectăm 
şi să-i cultivăm valoarea intrinsecă, 
cum o şi fac în cele ce urmează. 
Restul, trecutul cu tarele lui a fost 
prezent predispus uitării, prezentul va fi 
trecut pândit de aceeaşi soartă, iar viaţa 
cu canoanele ei, cum necum vrei, se 
perpetuă în viitor „panta rhei”. 
Strădania clădeşte, speranţa ne menţine, 
iluzia ne înşeală, păcatul ne condamnă, 
uitarea risipeşte, iar scrisul adună. 
Eu nu moştenesc nimic în plus, decât 
osânda ispitei, liber asumată, de a 
aduna cât pot, ce-a mai rămas neuitat 
din trecut pentru voi şi urmaşi. Încheiat 
citatul. 
Mă opresc la atâta cu privire la cărţile 
în discuţie, de prezentarea cărora s-a 
ocupat mai în detaliu colegul Gheorghe 
Indre; eu să nu omit câteva intimităţi 
nescrise. 
În primul rând să mulţumesc lui 
Dumnezeu că m-a ţinut în viaţă să-mi 
văd truda de ani editată şi pusă în 
circulaţie bibliofilă, iar de se cuvin ceva 
merite, indiferent care, în egală măsură 
aparţin şi consăteanului Gheorghe 
Indre, fără de sprijinul căruia tehnic, 
moral şi material azi nu am fi asistat la 
lansarea cărţilor de faţă, poate altădată 
sau sine die. 

Remarcăm de asemenea rolul preoţilor 
Popescu Nicolae şi Iura Vasile, a 
săteanului cunoscut local Tata Ilă, 
Reteşan Simion şi col. (r) Suciu Ioan, 
coleg de armă şi consătean după tată, 
printre puţinii sinceri mereu aproape de 
autor. Părintele Iura asumându-şi în 
plus sarcina incomodă de-a găsi 
sponsori. 
Prin urmare cărţile fiind în parte 
sponsorizate amintesc principalii 
donatori în afară de cei care preferă 
discreţia: 
§ Primăria comunei Luna prin 

primar şi vice: 3500 lei 
§ Ing, Teodor Hăşmăşan 

(Independenţa Sibiu): 2000 lei 
§ Holdchim Gligoreşti: 1500 lei 
§ Minodora Luca cu soţul Mircea: 

1000 lei 
§ De asemenea, Mărginean 

Mihăiţă şi Asociaţia Agricolă 
Spicu şi Arieşul cu câte 500 lei, 
în total 12 sponsori nominalizaţi 
în anexă la lucrarea Comuna 
Luna - Istoric. 

Cu privire la lansarea cărţilor – de ce 
acum şi nu altădată. 
Precizez că indiferent de context şi 
pretext lansarea de carte presupune 
oricând pentru autori şansa mult dorită 
a muncii creative finalizată, emoţii 
nestrăpânite şi un strop de bucurie 
trecătoare, în rest iluzii. A, şi niscai 
bagatelizări a unora, că fără ... nu se 
poate, dacă mă gândesc că în peste 25 
de ani rar am avut ocazia să 
împărtăşesc din preocupările  mele pe 
plan local, prima dată prin 1987 unui 
grup de săteni rămaşi mărturie (foto de 
la pag. 339 - fotograf Ocolişan Bazil) şi 
în 1990 din oficiu la prima întâlnire fiii 
satului, regret că niciodată nu mi s-a 
oferit ocazia mai pe îndelete la Căminul 
Cultural sau la şcoală, deşi am dorit, 
dar n-a fost să fie. Nu-i bai! vorba 
luneanului, deh... Mult mai târziu, cu 
ocazia altei întâlniri fiii satului 
părintele Iura la slujba duminicală din 6 
august 2006 a avut iniţiativa să-mi 
ofere ocazia să vorbesc despre comuna 
Luna în biserică, puţin obişnuit dar 
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incredibil: am fost aplaudat ca la 
spectacol! Momentul spiritual şi 
emoţional a fost crucial constituind 
punctul de întâlnire a preocupărilor 
mele cu sensibilitatea sufletească şi 
competenţa intelectuală ale inimosului 
consătean Gheorghe Indre prezent la 
slujbă, care în final a dus la editarea în 
numai doi ani a ultimelor 3 cărţi ale 
căror manuscrise au rămas mulţi ani pe 
poliţele Primăriei şi a şcolii în aşteptare 
din „n” cauze, de care nu-mi place să 
amintesc, doar de sunt întrebat. 
M-aş fi oprit aici cu intimităţile dacă 
recent nu întâlneam două persoane care 
m-au pus pe gânduri, solicitând 
respectuos un punct de vedere la 
Masacru de la Luna, domnia sa după ce 
laudă cartea precizează – Nu pot da 
scris opinia, să nu provoc polemici cu 
Academia Maghiară – Ce să cred?! 
Simbolurile atât de venerate de români 
să aibe acum valori perverse? Nu se 
poate! Ar fi tragic ca eroii noştri din 
’48 acum într-o Românie pretins 
suverană şi după 160 de ani să fie 
sortiţi să rămână moral sub culpa 
adversarului de atunci. Nu se poate...!! 
Solicitând opinia altei persoane ritos 
mă întreabă – Cui folosesc acestea? Că 
intraţi în UE şi NATO altfel se pun 
problemele. Ce să zic! De mi-ar folosi 
numai mie şi merită osteneala, dar 
folosesc Comunei care a scris pagini de 
istorie cu jertfa celor 30 de săteni căzuţi 
la datorie „pe miriştea după Curte”, în 
marginea de sus a satului pentru 
drepturi seculare şi folosesc istoriei 
poporului român care nu începe şi nu se 
termină cu UE şi NATO ci vine, vine 
din bezna vremurilor şi va continua cât 
românii sunt români, stăpâni pe 
tăpşanul lor de pământ şi pe spaţiul în 
care s-au format. Ca să fiu bine înţeles 
citez: “Trecutul este poarta viitorului”, 
spunea marele cărturar Bogdan 
Petriceicu Haşdeu. Fără trecut cunoscut 
şi recunoscut omul e nimeni, iar o ţară 
e nimica. 
Sper să nu fie mulţi care din neştiinţă 
sau interese meschin slugarnice 
încearcă să minimalizeze trecutul sau 

să-l folosească ca un preş pentru 
festivităţi conjuncturale, după cum bate 
vântul, ori mai grav ca o ţoală pentru 
acoperit ruşinea lipsei de demnitate. 
Dacă tot am ajuns până aici cu 
interpretarea diferită a schimbărilor 
insistent clamate de UE şi NATO, fiind 
fără îndoială necesare pentru a face faţă 
concurenţei într-o economie 
globalizată, nu ne opunem să se facă 
având în vedere în primul rând 
interesele şi rolul săteanului cu 
păstrarea în esenţă a tradiţiilor locale şi 
cointeresare, liantul care ţine obştea 
unită să nu se împrăştie ca făina 
orbului. Dar să nu ne facem că nu 
vedem unele anomalii ce bântuie deja 
prin sat, specifice şi altora, care sapă la 
temelia stabilităţii. 
Şi ar mai fi ceva de spus cu schimbările 
ce bat la poarta comunei noastre cerute 
prin restructurări pe toate planurile, că 
nu rezist să nu parafrazez un fragment 
(după Dan Gâju – Poligonul cu ţinte 
moarte, publicat în Observatorul 
Militar nr. 22/2008) cu referire la 
restructurările din armată, ca să 
ocrotesc orgoliul local, însă cu ricoşeuri 
specifice şi în domeniul civil prin 
sublinierile ce urmează: 
- Aşadar după cum se ştie de anul 

trecut în armată adio recruţi, adio 
cătănie, vor rămâne cântecele de 
plecare la oaste, nu întâmplător mai 
multe în Ardeal şi acestea în cădere 
liberă şi desigur vor rămâne ţintele 
pustii în poligoanele de tragere rând 
pe rând predate agriculturii, iar 
agricultura cui.... Iar mă opresc. 

Poate câteva  ţinte mai norocoase vor 
ajunge într-o instituţie pentru conservat 
tradiţiile militare gen Muzeul Satului 
sau Ţăranului Român şi acestea pe 
ducă. În ultimă instanţă ţintele vor 
ajunge la biserică alături de scutul Sf. 
Gheorghe fost militar, care a preferat 
moartea dictată de fariseii şi satrapii 
vremurilor, existenţi şi azi în diferite 
funcţii, decât să renunţe la convingerile 
şi tradiţiile moral-creştine. 
Şi fără să vreau ceva mi-a străpuns 
imaginaţia unor temeri înfricoşătoare, 
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vezi Georgia, Irak, Afganistan, Kosovo 
şi alte „zone calde” când din 
nepriceperea unor conducători politici 
sau lipsă de prevedere ori lipsă de 
personalitate ori prea creduli în 
promisiunile altora, ţinte pot deveni 
copiii copiilor tăi, copile în poligonul 
de Garnizoană România. Poligon cu 
ţinte din ce în ce mai pustii de azi, iar 
puii omului mioritic ar putea fi luaţi în 
cătare de eunuci, mameluci, bazbuzuci 
sau argonauţi paraşutaţi cu farfuriile 
zburătoare şi doborâţi precum ţintele 
acelea de PFL erau spulberate de 
soldaţii generaţiilor mele, iar în locul 
lor vor apare cruci tot mai multe cruci, 
iar poligoanele de pregătire militară vor 
deveni cimitire private. 
Alte vremuri! 
Şi totuşi sperând să fie mai bine printre 
crucificaţi, printre aşezări umane încă 
locuite, altele părăsite, mai apar 
vlăstare tinere plătite să completeze 
rândurile armatei rămase după 
restructurare gata de luptă în condiţii 
noi la cererea UE şi NATO pentru 
misiuni şi dincolo de graniţele ţării 
împotriva unui inamic numit terorism 
aflat peste tot şi nicăieri, greu de 
identificat.   
Fiindcă veni vorba de terorism, mai 
nou cel bazat pe atentate sinucigaşe, 
intrat brutal în practica unora şi în 
vocabularul uzual, cu conotaţii atât de 
perfide: de la nebunie, fanatism, 
frustrări socio-economice, fatalism, 
misticism, patriotism, eroism, martiriu 
şi tot atât de diferit explicat, justificat şi 
susţinut, ori combătut în funcţie de 
interese, doctrine morale şi dreptul 
pretins al unor indivizi, grupuri sociale 
sau ţări. Nu intrăm în detalii, spaţiul şi 
timpul nu ne permit. De aici, probabil 
pe un alt plan nu este departe de adevăr 
dacă ţinem seama şi de opinia unui 
sociolog specialist în confruntări 
sociale, că – în sinea fiecăruia instinctiv 
există “un mic-mare terorist” 
corespunzător caracterului intim, 
interese, poziţia social-economică şi 
puterea pe care o deţine în societate. 

Întrebarea rămâne: cum poate fi astfel 
identificat  “teroristul”, “teroriştii” 
numai arătând cu degetul şi etichetând 
ad-hoc pe alţii “aflaţi peste tot şi 
nicăieri”,  fără a-ţi tăia craca. Şi, tot atât 
de greu de anihilat terorismul de pe 
poziţii false de tip Quijotist în 
confruntări atipice în care “teroriştilor” 
mai degrabă li se motivează sporul şi 
vehemenţa, când numai morţii, 
mutilaţii şi distrugerile materiale aduc  
cu un război clasic, care, acum – nu-ii 
nici război, nici pace – dar se trage cu 
gloanţe de război iar ţintele nu sunt de 
PFL i, sunt vii, sacrificându-se fără jenă 
oameni, pe de o parte „terorişti”, foşti 
cu ani în urmă patrioţi, când interesele 
aceloraşi o cereau, iar de partea opusă 
cad patrioţi fără nici o noimă, care pot 
fi taxaţi ulterior terorişti. Exemple 
avem.... că încurcate mai sunt căile 
adevărului, când manipularea 
mulţimilor, în era tehnicii moderne, 
face casă bună cu minciuna. Păcat. Iar 
mă opresc. 
Şi rogu-vă iubiţi consăteni, ultimul 
episod luaţi-l ca o simplă poveste cu 
tâlcul ei. 
Dacă m-ar întreba cineva care este 
legătura între povestea amintită cu 
armata şi comuna Luna – Păi asta e că 
este pe undeva, dar mai bine încercaţi 
Dvs. să suprapuneţi planurile prin 
extrapolare şi veţi constata că armata a 
cam terminat restructurarea şi cum 
orice activitate presupune costuri 
trecând prin chinurile facerii şi refacerii 
cerute, cu costuri care s-au achitat 
prompt, dacă luăm ca exemplu eşalonul 
A.4 Cluj din zona noastră care devine 
C.4, iar din 15 iunie a.c. D.4, cu multe 
U şi UM desfiinţate şi foarte multe 
cadre competente care ţinteau spre 
vârful piramidei s-au văzut puşi pe liber 
plătind schimbarea cu urmări socio-
economice şi morale pe care numai ei 
le ştiu cu adevărat. Dacă efortul merită 
ne va dovedi viitorul, dar ceea ce a fost 
nu va mai fi. 
Concomitent la Luna, ca să răspund la 
întrebare, bănuiesc că restructurarea 
agriculturii cu ramurile ei bază 
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economică mai are ceva cale de 
parcurs, iar despre câştig şi costuri ne 
va povesti un sătean peste câţiva ani, nu 
azi. Dar atenţi în epoca atomului, a 
computerelor, TV şi internetului, care 
au revoluţionat mişcarea pe toate 
planurile în aşa măsură încât 
schimbările structurar social-economice 
şi chiar istorice sunt prea grăbite să se 
mai împiedice de destine individuale 
sau de grup, care nu ţin cadenţa cu 
ritmul mersului înainte impus. 
În concluzie doresc să închei ca şi anul 
trecut pe o notă lirică cu câteva versuri 
nu anonime ci personale din – Poezia - 

AŞ VREA 
Aş vrea să făuresc o cale bătută 

Prin deşertul uitării 
Spre străbunele glorii despre care 

Puţini aezi mai cântă 
Să rămână reper marcat în cuvinte 

Cu creta căruntă 
Aş vrea să înlătur din cale bolovani 

Ce trândăvesc pe verzi covoare 
Cu târnăcop, tocul inspirat local 

Şi-o vale călimara 
Aş vrea multe scrise şi nescrise dar 

Lasă mai degrabă 
Socot că-i prea multă linişte la 

Noi în ogradă 
Abordând viitorul cu un  braţ beteag 

Şi baza de chirpici 

Când vegetează-n muşuroi sau pleacă-n 
Pribegie prea multe furnici 

Aş vrea împovărat de ani şi cazne câte 
Purtate-n cârcă  neştiute 

Să înclin balanţa vremii spre 
Bătrânele redute 

Dar oricât mă zbat şi vreau 
Profundele dureri par mute 

Atâtea patimi ce au sfârşit 
În plâns şi dor 

Pământul le mai ştie rostul 
Cu sfârşitul lor 

Şi vieţi jertfite prădate cu nemiluita 
Pe altar la zei 

Ce-au mai rămas să le cultiv 
La căpătâiul lor de lei 

Aş vrea să vă mai las din ce-am 
agonisit 

Un dar spre amintire 
Păstrat cu greu în inima ce tot  
mai slab îngână 

Copilărosul chip cu vise 
Potolite-n joacă 

Acuma nins de brumă 
Cu pleoapa ostenită strecurând  

A vremilor FURTUNĂ! 
 
Col. (r) Ion Ghe. Mazere 
Membru fondator al Cenaclului 
Anonimul şi al publicaţiei Gândul 
Anonimului 
Luna, 24 august 2008   

 
 

EVENIMENT MEMORABIL ÎN ISTORIA COMUNEI LUNA 
 

 
                   Profesor Nicolae DAN  

Toţi cei ce suntem acum în această sală 
trăim un moment ce va rămâne înscris la loc 
de cinste între evenimentele memorabile din 
istoria comunei Luna. La numai un an de la 
lansarea cărţii “Profesor Nicolae Mazere, 

UN DESTIN ASUMAT”, avându-l autor pe 
Col.(r) Ion Mazere-Luneanul, suntem 
fericiţii participanţi la lansarea altor două 
valoroase scrieri ale acestui neobosit 
consătean: “COMUNA LUNA, ISTORIE- 
Trăinicie şi Adevar pe Valea Arieşului” 
precum şi “Masacrul de la Luna, septembrie 
1848”. La această a doua carte, referitoare la 
masacrarea celor 30 de luneni, este coautor 
şi domnul professor Gelu Neamţu de la 
Cluj. 

 In poezia “Epigonii”, poetul 
nepereche, Mihai Eminescu, elogia 
osteneala lui Bolliac, cel care “canta iobagul 
ş-a lui lanţuri de arama” precum şi a lui 
Negruzzi care “sterge colbul  de pe cronice 
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bătrâne”… Asemeni acestor doi înaintaşi, 
domnul colonel (r) Ion Mazere pune în 
paginile carţilor ce se lansează astazi fapte 
petrecute pe durata a şapte secole de către 
vrednicii nostri înaintaşi: preoţi, învăţători, 
ţărani, ţărani iobagi. Autodidact, bazându-se 
pe tradiţie şi documente prăfuite prin arhive, 
scoate la lumina suferinţele şi eroismul celor 
ce au sfinţit aceste locuri, înnobiland ideea 
de sat romanesc. Cercetează documente rare 
la Biblioteca Academiei Romane, la Cluj, 
Turda, Blaj, Sibiu, Alba Iulia, Tg. Mures, 
Iasi, la Ministerul Apărării Naţionale, date 
arheologice pentru a dovedi existenta şi 
continuitatea românească aici, pe Valea 
Arieşului. Nimic nu este exagerat, totul se 
bazează pe realităţi consemnate în 
documentele vremii. 

 Ce vom afla lecturând aceste două 
carţi? 

 Mai întai ca la 1270, regele maghiar 
a donat moşia Luna fiilor unui oarecare 
Samson din Grind (Luncani) ca apoi , în 
decursul vremii, stăpâni pe pamantul 
lunenilor să fie nu mai puţin de 16 nobili 
dintre care doar unul locuia la Luna. 

 Demn de citit cu luare-aminte este 
capitolul referitor la datoriile iobagilor. 
Acestea erau către nobili, către stat, etc. şi 
constau în bani ( florini de aur), apoi dijma 
(1/10 din toate semănăturile), “datul” cum 
era de Craciun= butoi cu vin, caş, un clapon, 
femeile să toarcă 2 kg. de cânepă şi să ţese 
10 coţi de panză etc. Miko Miclos din Aiton 
cerea 160 găleţi de must din totalul de 400 
de găleţi etc. 

 Urmau slujbele (robota) impuse 
bieţilor oameni. Văduva baronului Kemeni 
cerea: 3 săptămâni cu vitele plus 6 
săptămâni cu braţele apoi să-i fie transportat 
grâul, fânul, lemnele pe distanţe de zeci de 
kilometri (de la Luna la Stolna, Aiton, 
Mihalţ etc.) 

 Greu de suportat erau obligaţiile 
către stat care ca valoare echivalau până la 
preţul a 2 boi. 

 Obligaţiile militare se întindeau pe 
durata a 5-6 ani. Un oarecare “HORNOI” a 
stat ascuns ca să scape iar după ce a fost 
prins a făcut 12 ani de cătănie. 

 Din cauza atâtor apăsătoare datorii, 
iobagii nu mai puteau suporta şi uneori 
fugeau şi trăiau prin munţi, pe unde apucau. 

 Se impune să găsim un raspuns, o 
explicaţie la asemenea nemiloase forme de 
umilire a ţăranului iobag. Un eventual 
răspuns (o explicatie) găsim în drama 
istorică  “Zorile” de St. O. Iosif. In timpul 
dialogului dintre preotul revoluţionar de la 
1848 şi comitele Arpad de Nyari acesta nu 
suporta ca părintele , aflat în închisoare, să 
se refere la nevoia de drepturi pentru neamul 
românesc şi exclama cu aroganţă: “neamul 
vostru? neam de iobagi, bun cu voi la plug 
să tragi”... De asemenea pareri erau 
stăpâniţi, acesta era crezul baronilor şi-apoi 
bazaţi pe legi medievale concepute chiar de 
către reprezentanţii lor în dieta exploatau 
nemilos satele de iobagi. 

Ca fiu de ţăran, nǎscut într-o familie 
obişnuitǎ, cu mulţi copii şi trǎindu-şi din 
plin copilǎria în atmosfera tradiţionalǎ a 
satului Luna,  Ion Mazere (azi colonel în 
rezervǎ.) s-a identificat din fragedǎ vârstǎ cu 
tot ce putea sǎ însemne satul natal. 

 Trecutul, ca şi prezentul, acestui cuib 
de românism i-a fost şi îi este pasiunea , 
dusǎ pânǎ la patimǎ, într-o longevivǎ şi 
fructuoasǎ existenţǎ. Indemnul poetului- 
filosof, Lucian Blaga: “Sapǎ numai sapǎ, 
sapǎ pânǎ dai de stele-n apǎ...” i-au fost şi îi 
sunt hranǎ în cǎutarea adevǎrului istoric cu o 
tenacitate de invidiat. Orice sursǎ de 
informare, din diverse arhive uitate de lume, 
indiferent de efortul care s-a cerut pentru 
aceasta, au fost cercetate cu rǎbdare pânǎ la 
punerea în luminǎ a faptului istoric. Aşa se 
face cǎ la realizarea cǎrţii anexele determinǎ 
cititorul sǎ nu punǎ ncidecum la îndoialǎ 
afirmaţiile autorului. Cu migalǎ s-a aplecat 
şi asupra unor episoade mǎrunte din viaţa 
comunitǎţii cǎreia i-a fost şi îi este devotat 
în totalitate. Mândria de a fi “lunean”  şi-o 
trǎdeazǎ imediat ce l-ai provocat cu o 
întrebare despre satul Luna şi oamenii de 
aici. E vorba de un patriotism local, 
justificat prin faptele eroice, timp de secole, 
în care lunenii s-au implicat. In multe cazuri 
ai impresia cǎ o forţǎ nevǎzutǎ i-a fǎcut pe 
locuitorii de aici: preoţi, învǎţǎtori, ţǎrani 
iobagi sǎ se situeze în primele rânduri ale 
luptei pentru dreptate socialǎ şi libertate 
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naţionalǎ. Nu a fost eveniment de 
importanţǎ majorǎ de la care lunenii sǎ fi 
lipsit. Voi exemplifica în rândurile ce 
urmeazǎ prin fapte atestate în documentele 
vremii.  

 La 1784, în dorinţa de a scǎpa de 
iobǎgie, sate întregi se înscriau în oastea lui 
Horea. Preoţii primeau formulare. Lunenii s-
au înscris la Agârbici unde funcţiona 
comanda escadronului de dragoni. Au 
început sǎ se considere liberi de iobǎgie, sǎ 
nu se mai supunǎ nobililor, sǎ nu-şi mai 
plǎteascǎ îndatoririle iobǎgeşti. (Dupǎ 
spusele lui Horea nu trebuia sǎ se mai 
supunǎ decât împǎratului). In fruntea 
mişcǎrii se afla judele satului, Dic Vasile lui 
Simion. Acum Luna devenise punct de 
legǎturǎ între satele de pe Mureş şi cele din 
Munţii  Apuseni...  

 In pregǎtirea adunǎrii de la Blaj, 
clericul Vasile Nemeş avea sarcina de la 
Aron Pumnul sǎ rǎspândeascǎ manifestul 
prin care oamenii erau chemaţi sǎ vinǎ la 
adunare. Preoţii şi învǎţǎtorii se situau în 
fruntea mişcǎrii, rǎspândind manifestul 
multiplicat la Blaj. Cu toate piedicile puse 
de autoritǎţi oamenii au fost prezenţi la 3/15 
mai pe Câmpul Libertǎţii  unde, într-un glas, 
au cerut “desfiinţarea iobǎgiei şi 
împroprietǎrirea iobagilor, fǎrǎ 
rǎscumpǎrarea pǎmântului”. Reprezentanţii 
lunenilor au fost preotul Nicolae Luneanul, 
judele sǎtesc Boar Toader şi iobagul Fetiţǎ 
Sandu. Dieta din Transilvania s-a vǎzut 
nevoitǎ sǎ voteze legea desfiinţǎrii iobǎgiei 
la 29 mai 1848. Pe lângǎ prevederea 
menţionatǎ mai înainte mai erau o serie de 
revendicǎri dintre care menţionǎm: 

recunoaşterea limbii române; 
biserica românǎ sǎ fie egalǎ în drepturi 

cu celelalte; 
înfiinţarea de şcoli româneşti, de 

gimnazii, seminarii preoţeşti şi a unei 
universitǎţi; 

respingerea unirii Transilvaniei cu 
Ungaria etc. 

Dieta de la Cluj a respins asemenea 
cereri iar românii continuǎ protestele. La 
Mihalţ husarii secui ucid 12 protestatari sub 
privirea lui Banffi Micloş. Lunenii se opun 
recrutǎrii în armata lui Kossuth L. iar satele 
din jur se solidarizeazǎ cu ei şi vin în ajutor. 

La marginea satului, dinspre nord, cei 6000-
8000 de români întâmpinǎ compania 
comandatǎ de cpt. Adler  şi  plutonul de 
husari venit de la Bǎdeni. Intrarea armatei în 
comunǎ este blocatǎ. Se duc tratative. O 
delegaţie formatǎ din Fetiţǎ Sandu, Suciu 
Ioan, Rad Mihǎilǎ, Vlad Vasile (luneni) la 
care s-au adǎugat Neamţu Ştefan din 
Luncani şi Cismaş Gligore din Gligoreşti, 
prezintǎ cpt. Baumagarten un manifest de 
protest din care reţinem cǎ “suntem gata mai 
bine sǎ murim decât sǎ dǎm soldaţi 
domnilor”... S-a tras asupra mulţimii. 
Rezultatul , 30 de morţi şi un mare numǎr de 
rǎniţi rǎmaşi pe mirişte în dupǎ amiaza zilei 
de 12 septembrie 1848. Femeile au fost 
prezente în toate fazele luptei. 

 In timpul Memorandumului din 1892 
, un rol deosebit l-au avut Simion Nicoarǎ 
(învǎţǎtor),  Iosif Coltor,  Gheorghe Bucşa şi 
Simion Pop(preoţi), Giurgiu Ilie, Radu 
Constantin şi Hidişan Petru (primari) cǎrora 
li se adaugǎ profesorul Niculae Mazere de la 
Bucureşti care militeazǎ pentru drepturile 
românilor prin “Liga culturalǎ”.  

 Procesul pus la cale pentru 
condamnarea memorandiştilor îl determinǎ 
pe învǎţǎtorul Simion Nicoarǎ sǎ se afirme 
ca un mare patriot, un luptǎtor înflǎcǎrat. 
(Vezi pledoaria ţinutǎ în faţa curţii cu juri de 
la Cluj).  

 In jurul lui S. Nicoarǎ s-au grupat 
majoritatea învǎţǎtorilor din zona Turzii. 
Acest grup se solidarizeazǎ cu dr. Ion Raţiu 
în urma devastǎrii casei acestuia din Turda 
de cǎtre huligani unguri. Acest fapt este 
declarat de S. Nicoarǎ “africanismele de la 
Turda”. Glasurile lui S. Nicoara şi Niculae 
Mazere sunt ecoul aspiraţiilor colectivitǎţii 
de ţǎrani din Luna. 

 La 1 Decembrie 1918 , la Alba Iulia, 
şi-au pus semnǎtura pe actul unirii şi lunenii 
Pop Gavrilǎ (protopop) şi Pintea Ioan 
delegat de “Societatea universitarilor români 
Inocenţiu Micu Clain” din Blaj. Pe lângǎ 
aceştia au mai fost la Alba Iulia încǎ cel 
puţin 15 luneni dintre care menţionǎm 
învǎţǎtorii Pintea Nicolae, Nicoarǎ Simion 
şi Mazǎre Ilie şi sǎtenii Giurgiu Traian, 
Hada Tǎnasie, Moldan Ioan, Reteşan 
Simion, Giurgiu Petru Osvada ş. a. 
 



18 
 

 Lista lunenilor, înrolaţi în lupta 
pentru demnitate şi libertate în timpul 
evenimentelor majore ce au urmat, ar putea 
continua cu un lung şir de nume,  

 
consemnate de autorul cǎrţii cǎruia i se 

justificǎ pe deplin mândria cǎ este lunean, 
descendent al unei demne şi eroice aşezǎri 
româneşti. 

 Bogǎţia de date, completate de 
mulţimea extraselor din documentele 
vremii, sunt dovada unei munci istovitoare 
din partea domnului colonel (r.) Ion Mazere, 
pe parcursul multor ani. Cartea şi autorul ei 
fac cinste comunei Luna pe mǎsura faptelor 
înaintaşilor. Se naşte întrebarea: cum a fost 
cu putinţǎ ca o aşezare de ţǎrani iobagi sǎ 
“nascǎ” atâtea personalitǎţi? Rǎspunsul îl 
avem clar dacǎ urmǎrim unde şi cu 
contribuţia cui s-au format. Si constatǎm cǎ 
pânǎ la terminarea primului rǎzboi mondial, 
aproape fǎrǎ excepţie, fiii de ţǎrani au fost 
alumnii(elvii) şcolilor din Blaj, acele 

“Fântâni al darurilor”, de la care s-a adǎpat 
intelectualitatea româneascǎ vreme de trei 
secole. Aceştia se întorceau de regulǎ pe 
meleagurile natale ca preoţi şi învǎţǎtori, 
animaţi de spiritul protestatar ardelenesc 
specific la profesorii şi tineretul acelor şcoli. 
In scurt timp ei se impuneau ca lideri nu 
numai spirituali dar şi politici, fiind 
apreciaţi, respectaţi şi urmaţi de cǎtre 
mulţimile aflate sub o vremelnicǎ şi 
nedreaptǎ stǎpânire. 

 Cartea de faţǎ vine ca un dar 
deosebit de preţios pe care autorul îl face 
acelora dintre care s-a ridicat, şi nu numai, 
cuprinzând informaţii foarte preţioase, de 
interes mult mai larg decât cel sugerat prin 
titlu. Lectura unei asemenea cǎrţi hrǎneşte 
sufletul omului într-o “slǎvitǎ aducere-
aminte”. 

 
Nicolae Dan 
profesor pensionar-LUNA 
 

 
                   

 
Lansarea cărţilor la LUNA                                   

 
 

 
Casa specifică comunei LUNA 
 

 
Felicitari pentru autor 

 
 

 
Profesorul Nicolae Dan la lansarea 
cărţilor                                                                 
   



 

Profesor Victor BERCEA 

Aşa apare în documentele vremii numele 
localităţii Luna(Arieşului) din judeţul Cluj, 
cuvântul „vila” având, după  C. Giurăscu, 
înţelesul de „sat, uneori, târg.” 
      În mod fericit, locuitorii acestui sat se 
bucură, începând din această vară, 
respectiv din luna august 2008, de o 
excelentă lucrare monografică „Comuna 
Luna Istorie” având subtitlul: „ Trăinicie şi 
adevăr pe Valea Arieşului”, scrisă de un fiu 
al satului, Col.(r) Ion Mazere-Luneanu. Am 
avut bucuria participării la lansarea acestei 
cărţi în 24 august 2008, acasă la Luna, cu 
ocazia manifestării culturale „Fiii 
Satului”organizată de Primăria şi Consiliul 
local din Luna, cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Cluj.  
     Cartea este rodul  trudei de peste 20 de 
ani a luneanului Ion Mazere, fericit acum  
că poate  oferi consătenilor săi  această 
„mărturie a valorii şi a adevărului vieţii 
trăitorilor în vatra strămoşească a satului 
natal”. În efortul său a fost determinat de 
dragostea şi respectul faţă de satul său, de 
oamenii săi dar şi de sentimentul datoriei 
faţă de părinţi şi strămoşi cu gândul la cei 
care vor asigura continuitatea vieţii în acest 
spaţiu transilvan de profundă trărire 
românească. Cu un motto inspirat ales din 
Tudor Arghezi „Nu-ţi voi lăsa drept bunuri 
după moarte/ Decât un nume însemnat pe-
o carte.../” autorul se adresează 
consătenilor săi astfel: „LOCUL naşterii 
este proprietatea personală unică prin care 
ne identificăm originea şi începutul şi 
singurul ce aparţine fiecăruia în mod 
absolut şi după...deoarece acesta nu se 
poate da, vinde, sau lua indiferent de 
schimbări, care obligă să-i respectăm 
valoarea.” 
 Aşezată pe Drumul Naţional 15, Cluj-
Napoca - Târgu Mureş, pe malul drept al 
Văii Arieşului- „coloana vertebrală a 

satului”, comuna Luna a fost atestată 
documentar în anul 1270 -„Terra vacua et 
habitatoribus carens Lona vocata”-  într-o 
scrisoare de danie a lui Ştefan, ”regele cel 
tânăr al Ungariei şi voievod al 
Transilvaniei, prin care se donează lui 
Petru şi Iacob din Gerend (Grind-Luncani) 
moşiile Lona(Luna) şi Hodrev(Hădăreni) 
pentru slujbele aduse regelui în luptele din 
Isauzig(sat aproape de Budapesta).” Cu 
migală, seriozitate şi pasiune, cercetătorul 
Ion Mazere Luneanu a studiat atent, în 
adâncime, documente, evenimente, fapte şi 
întâmplări ce se refereau la spaţiul 
delimitat al satului Luna şi al satelor 
aparţinătoare comunei de azi ce-i poartă 
numele. După cum reiese şi din titlu, este o 
carte de istorie care s-a clădit pe trăinicia 
adevărului şi cuprinde două părţi: Partea 
întâi: 1270-1918 şi Partea a doua: 1918-
prezent. Nu voi îndrăzni abordarea critică a 
acestei lucrări importante pentru istoria 
noastră, a românilor, prin bogatul său 
conţinut documentar , diversitatea 
izvoarelor, valoarea bibliografiei alese, ci 
mi-am propus să ne oprim puţin la 
evenimentul tragic petrecut în această 
localitate în anul 1848, la 12 septembrie. 
Este vorba de „Masacrul de la Luna”, care 
este şi titlui celei de-a doua cărţi a lui Ion 
Mazere Luneanu, scrisă împreună cu 
istoricul clujean Gelu Neamţu, apărută la 
editura Perfect, Bucureşti, 2008, lansată tot 
în aceeaşi zi de vară ocazionată de 
întâlnirea lunenilor. Lucrarea se bazează pe 
documente autentice descoperite de autor la 
Arhiva Naţională a Direcţiei Judeţene Cluj, 
într-o interpretare a cercetătorului Gelu 
Neamţu, recunoscut şi apreciat pentru 
obiectivitatea sa. 
 „Cazul” se referă la fapte reale ce nu pot fi 
contestate pentru că prezintă adevărul 
istoric fără să„demitizeze” sau să 

 
 
 

LA VILLA LUNA 
Lumină pe arieş 
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„speculeze faptele petrecute”. În „Prefaţa” 
cărţii, profesorul universitar doctor Ioan 
Bolovan ne spune că „Povestea acestei 
bătălii este una eroică dar şi romantică. Ea 
trebuie bine cunoscută de urmaşii celor 
viteji”. Aşa se explică şi demersul meu de 
a readuce la cunoştinţa cititorilor şi în 
atenţia cercetătorilor această pagină de 
istorie transilvană, în acest an când, iată, 
socotim 160 de ani de la Revoluţia din 
1848, de la Adunările Naţionale de la Blaj. 
Măcelul de la Mihalţ din 2 iunie 1848 şi cel 
de la Luna din 12 septembrie 1848, 
constituie momente de referinţă în cadrul 
mişcării revoluţionare a românilor care, cu 
siguranţă, au marcat  convocarea celei de-a 
III-a Adunări Naţionale de la Blaj din 15 
septembrie 1848,  grăbind declanşarea 
războiului civil, război devenit unul de 
eliberare socială şi naţională pentru români. 
     La 30 mai 1848, sfidând dorinţele 
românilor, Dieta feudală de la Cluj, a 
proclamat uniunea Transilvaniei cu 
Ungaria. Pe fondul conflictelelor locale 
generate de lupta ţăranilor pentru 
înlăturarea iobăgiei se remarca foarte  clar 
opoziţia românilor faţă de uniunea 
provinciei româneşti la Ungaria, convinşi 
fiind că vremuri grele vor veni peste ei. 
Aşa s-a şi întâmplat: Legea recrutării 
propusă de Kossuth Lajos, la 11 iulie 1848, 
aprobată de guvernul ungar  
prevedea,”înainte ca legea să fie 
sancţionată de împărat”, mobilizarea unui 
contigent de 200.000 de ostaşi „meniţi a 
lupta în principal împotriva aspiraţiilor de 
eliberare naţională a sârbo-croaţilor şi a 
celorlalte naţionalităţi nemaghiare.” 
Trebuie precizat faptul că locuitorii din 
Luna Arieşului participaseră în 1784 la 
Răscoala lui Horea, fapt consemnat de 
autorităţile comitatului Turda care au 
denunţat Guberniului acest lucru. Din 
ancheta ordonată de comitele suprem al 
comitatului Turda, Thorotzkai Miklos, din 
documentele de arhivă de la Budapesta dar 
şi din relatările presei din acea perioadă s-a 
reuşit, prin strădania autorilor lucrării 
„Masacrul de la Luna”, să fie prezentat 
întregul scenariu al acestei mişcări de 
rezistenţă a lunenilor la care au participat 
locuitorii satelor din jur: Luncani, Cheţani, 

Hădăreni, Urca, Gura Arieşului, Gligoreşti, 
Grindeni.  Evenimentul de aici este o 
expresie a spiritului nou pe care-l trăiau  
români transilvăneni, integrat spiritului 
european al anului 1848. La 5 septembrie 
1848, comitele suprem de Turda, 
Thorotzkai Miklos, forţează campania de 
recrutare(conscriere şi vizită medicală) 
tocmai în comuna Luna şi în celelalte şapte 
localităţi din jurul acesteia. Rezistenţa 
locuitorilor acestor sate i-a dat peste cap 
planurile şi calculele acestui comite 
suprem, fapt consemnat şi în raportul 
baronului Vay Miklos, comisar regal 
pentru Transilvania. În condiţiile unei 
atmosfere de „agitaţie şi nesiguranţă” 
printre români, şi pe fondul unei adevărate 
terori instituite în comitatul Turda, trei 
comisari pentru recrutare, Kabos Daniel, 
Salamon Joszeff şi Kovacs Joseff , sosind 
la Luna au ordonat sătenilor să se adune 
pentru începerea acţiunii de recrutare. 
Aceştia au refuzat spunând că „aceasta nu 
este porunca împăratului” şi că nu sunt de 
acord să-şi dea fiii în armata „domnilor” 
(adică a foştilor proprietari feudali de 
pământ) ci în armata împăratului şi aceasta 
se va întâmpla doar atunci când vor vedea 
negru pe alb „hârtia cu vulturul bicefal”,  
cu porunca imperială. Ei au amintit şi de 
„înşelăciunea” prin  care Transilvania a 
fost luată de la împărat pentru a o uni cu 
Ungaria împotriva dorinţelor tuturor 
românilor. Comisia a încercat recrutarea şi 
în alte localităţi dar fără succes. Peste tot 
sătenii s-au opus astfel încât, în ziua 
următoare, 6 septembrie,  însuşi comitele 
suprem soseşte la Luna pentru a-i îndemna 
pe săteni să nu se mai opună conscrierii,  
ameninţându-i cu urmări grave dacă refuză. 
S-a convenit o amânare până în 11 
septembrie, după târgul de la Turda. 
Răstimpul acesta a servit ambelor părţi: 
românilor pentru consultări, prin emisari la 
Blaj şi la Sibiu, cu fruntaşii români dar şi  
organizarea conform unui plan unitar de 
acţiune iar pentru comitele suprem să-şi 
pregătească în ascuns forţe de represiune a 
opri  mişcarea  românilor ce lua amploare. 
Lunenii îşi dădeau seama de inevitabilul 
conflict armat   organizându-se pentru o 
rezistenţă serioasă. În locul numit „La 
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Coaste”, un loc strategic, aceştia „adună 
pietre, oblesc coase, ascut sape şi furci„ 
făurind lănci şi alte arme pentru lupta pe 
care o simţeau apropiindu-se. La 11 
septembrie, comitele suprem a revenit la 
Luna, a ţinut un discurs „patriotic” care nu 
i-a impresionat pe români, comisia a înscris 
vreo câţiva recruţi până când unul dintre 
săteni, Vasile Pogăcean, s-a răstit către 
comisie să nu mai înscrie pe nimeni iar 
lunenilor le-a strigat :”Nimeni să nu 
îngăduie aceasta.”. Mulţimea  era pe 
punctul de a se împrăştia când Thorotzkai 
Miklos, cu autoritatea sa de comite suprem 
a reuşit să-i adune iar. Când comisia era 
gata să-şi reia lucrul s-au auzit strigătetele 
femeilor:”Nu vă lăsaţi feciorii să fie 
înscrişi, lăsaţi-i acolo pe domni!”, sau „ Nu 
vă înscrieţi copiii, ieşiţi afară!”. De data 
aceasta mulţimea a părăsit casa preotului 
Iosif Coltor iar comisia a fost nevoită să 
plece. Juzii săteşti au fost avertizaţi de 
comite că în ziua următoare se va trece la 
represalii militare. Ca într-un scenariu de 
film urmează prezentarea stării de agitaţie 
şi de fierbere printre români. „Pe uliţele 
satului, Blag Giurgiu şi Gheorghe Hada 
dau alarma”, îndemnând poporul la 
rezistenţă în faţa ungurilor. Clopotele sunt 
trase în dungă, oamenii se adună  pe locul 
numit  „După Curte”, cu uneltele 
transformate în arme de apărare. Încercarea 
contelui Kemeny Joseff din Luncani de a-i 
linişti pe săteni spunându-le că va interveni 
pe lângă comitele suprem pentru iertare, a 
eşuat. Lunenii nu credeau în promisiunile 
lui :”Nu-l credeţi, spune minciuni, şi el e 
ungur şi ţine cu nobilimea, el vrea numai să 
ne înşele”. Ion Mazere Luneanu dă viaţă 
„filmului” prin dinamica derulării faptelor 
de parca acestea s-ar petrece acum, în faţa 
noastră, permiţându-ne să anticipăm 
secvenţe şi să conturăm firul acţiunii. 
Comuna devine astfel o fortăreaţă, cu 
baricade, grămezi de pietre, pe fondul 
semnalelor date de clopotele bisericilor, cu 
oameni de legătură, emisari. agenţi şi mai 
ales cu ordinea ce domnea în grupurile de 
40 şi 100 de persoane, circa 900 de 
persoane în prima zi şi în jur de 1500 de 
oameni a doua zi, din 8 sate: Luna, 
Luncani, Gligoreşti, Grindeni, Gura 

Arieşului, Hădăreni, Cheţani şi Urca. O 
adevărată armată, din păcate fără arme de 
foc, bine pregătită psihologic, e angajată în 
lupta de apărare. Colonel fiind,  autorul 
cărţii, Ion Mazere prezintă dispozitivul de 
luptă ca un adevărat specialist, folosind o 
terminologie specifică militară, astfel:” 
...misiunea imediată a grupării de apărare 
era de a interzice armatei (ungureşti-n.n.) 
să pătrundă în comună iar misiunea finală, 
aceea de a împiedica recrutarea forţată a 
tinerilor în armata ungară”. Punctul de 
comandă era în casa preotului Nicolare 
Luneanu, unde preoţi de confesiuni 
diferite, ortodocşi, greco-catolici, se 
sfătuiau , apreciau şi interpretau împreună 
veştile şi sfaturile de la Sibiu şi Blaj. Sus, 
în clopotniţa bisericii din Luna era Vasile 
Rusu.  După eşecul comisiei de recrutare, 
din 11 septembrie, comitele suprem 
Thorotzkai Miklos a ordonat execuţia 
militară adunând trupe din Turda: 
regimentul Sivkovich, compania condusă 
de căpitanul Adler, ceata de husari din 
Viişoara comandată de locotenentul 
Csutak, călăreţii secui ai căpitanului 
Baumgarten  şi infanteriştii secui din 
Agârbici şi Câmpia Turzii, 270 de soldaţi, 
cu arme de foc, săbii şi lănci. Ordinul era 
să atace în 11 septembrie seara. S-a amânat 
pentru a doua zi, 12 septembrie. Bătăi de 
tobe, clopote trase în dungă, strigăte şi 
ameninţări iată ce-i aşteptau pe atacatori. 
Ungurii forţează intrarea de două ori iar a 
treia oară, pe la ora 4 după masă  angajează 
toate forţele de care dispuneau  apropiindu-
se la câţiva  paşi de sătenii mânioşi şi 
ameninţători. Au loc tratative cu delegaţii 
sătenilor, vreo 10-15 persoane, în frunte cu 
Sand Fetiţa, numit „comisar al poporului” 
care prezintă căpitanului Baumgarten cel 
mai important document al acestei 
confruntări, „Manifestul-Protest”, semnat: 
„Poporul adunat”:  
„MANIFESTUL PROTEST 
În numele lui Dumnezeu şi al Regelui 
Ferdinand I protestăm ca să nu fim atacaţi 
cu samavolnicie, deoarece noi slujim 
regelui şi luăm arme de la rege, aşa cum s-
a şi promis, dar suntem gata mai bine să 
murim decât să dăm soldaţi domnilor şi să 
murim pentru ei. 
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Poporul adunat” 
       Este un document excepţional care 
poate fi comparat cu documentele 
adunărilor de la Blaj. Soldaţii unguri s-au 
apropiat până la 15-20 de paşi de mulţime, 
unde li se adresează o ultimă somaţie 
sătenilor adunaţi. Aceştia ar fi răspuns: 
”Haideţi aici dacă îndrăzniţi, vă învăţăm 
noi!” S-a ordonat: „Foc şi sabie!”. 5 salve, 
apoi altele... ! Au căzut 15-20 de oameni, 
luptători  români dar şi doi ţărani maghiari 
şi un ţigan , (în anumite documente apare 
cifra de 30 de morţi, cifră prezentată şi de  
„Gazeta de Transilvania” dar şi de „Foaia 
volantă” din 19 septembrie, cu o zi înainte 
de încheierea anchetei). Ciocnirea  
sângeroasă de la Luna era considerată de 
baronul Vay Miklos  drept „semnalul 
răscoalei pe faţă a românilor, care în acest 
moment sunt masaţi la Blaj cu 
miile...”.Generalii austrieci de la Sibiu, de 
la Comandamentul general, au promis că 
nu vor mai pune la dispoziţie trupe fostei 
nobilimi şi funcţionărimii  „setoase de 
răzbunare”. Ca şi la Luna, prima 
revendicare prezentată la Adunarea a treia 
de la Blaj a fost aceea a încetării 
recrutărilor ilegale. 
      Dacă despre măcelul de la Mihalţ, de la 
începutul verii anului 1848, unde au murit 
14 români, plus cincizeci de răniţi, Avram 
Iancu ar fi zis  că „va fi plătit cu sânge”, 
despre confruntarea sângeroasă de la Luna  

nu există informaţii privind atitudinea lui 
Iancu faţa de acest eveniment tragic dar cu 
siguranţă întâmplarea de acolo n-a trecut 
neobservată de acesta care, peste trei zile, 
se afla pe Câmpia Libertăţii de la Blaj,  în 
fruntea moţilor.  
    Ca urmaş al martirilor de la Luna, Ion 
Mazere Luneanu îşi face o mare onoare din 
a lăsa posterităţii această carte de istorie ce 
dezvăluie întâmplări şi fapte, eroism şi 
jertfă , legând trecutul de prezent şi de 
viitor. Ne propunem ca prin Societatea 
„Avram Iancu” să iniţiem un program, prin 
care,  împreună cu Primăria şi Consiliul 
local din Luna Arieşului, să se realizeze un 
monument în memoria  lunenilor 
participanţi la evenimentele din 11 şi 12 
septembrie 1848 şi să înfiinţăm o subfilială 
a societăţii noastre cultural-istorice în 
această localitate,  în cursul  anului  2009. 
De acum înainte vom asocia numele acestei 
localităţi la documentul numit „Manifestul-
Protest” de la Luna şi vom rosti o 
rugăciune în fiecare an, la 12 septembrie, 
pentru odihna celor care s-au jertfit pentru 
dreptate, demnitate şi onoare. 
Pentru ca villa Luna să lumine pe Arieş! 
  Cluj-Napoca, 10 septembrie 2008 
   Prof.Victor Bercea 
  Preşedinte al Societăţii „Avram 
Iancu” din România

 
                 Statuia lui AVRAM IANCU din municipiul Cluj Napoca 

 
 
\ 
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DIN DRAG DE LUNA 
 

 
                          Prof. Livia BACIU (ŢILEA) 
                    Este extrem de greu ca în 
câteva cuvinte să prezinţi o muncă imensă, 
de zeci de ani, de zbatere şi alergătură, de 
emoţii şi de trăiri intense, de renunţare la 
timpul liber. De aceea, eu nu voi vorbi prea 
mult, las cititorilor, ca, lecturând aceste 
cărţi, să descopere multiplele valenţe pe 
care autorul a vrut să le investească în 
scrierile sale. 
                    Încă două cărţi apărute în acest 
an, care au pe copertă numele domnului 
colonel (rez.) Ion Mazere – Luneanu, vin să 
confirme munca asiduă şi truda unui om 
adevărat, muncă de cercetare şi căutare prin 
arhive, de creaţie, încununată de lauri, în 
final. 
                    „Comuna Luna – istorie”, 
partea I, este o oglindă a realităţii din satul 
nostru şi din localităţile învecinate, din 
acele timpuri. Eu o văd ca pe un veritabil 
scenariu de film istoric, cu un personaj 
colectiv – lunenii, bine conturat. Cât despre 
„Masacrul de la Luna”, care prezintă un 
eveniment de la care se împlinesc 160 de 
ani în luna septembrie, aceasta poate sta la 
baza unui film documentar . 
                    Prima carte este structurată în 
16 capitole, fiecare de o mai mare sau mai 
mică întindere (în total 432 pagini), cu sau 
fără subcapitole, dar eu cred că nu în 
numărul de pagini constă importanţa unui 
capitol. Consider că volumul de informaţie 
a avut un rol important în dozarea paginilor 
pentru fiecare capitol. 
                    Parcurgând, cu atenţie, 
paginile acestei lucrări, ne dăm seama că 
ele pot servi, deopotrivă, cercetătorului, 
care află lucruri inedite, de o cruntă 
realitate, despre românii din Ardeal, cât şi 

elevului, pentru care sunt veritabile 
manuale de istorie, care îl pun faţă în faţă 
cu înaintaşii. 
                    Aflăm, de asemenea, despre 
contribuţia lunenilor la marile evenimente 
ale timpurilor prezentate:  răscoala condusă 
de Horea, Cloşca şi Crişan, revoluţia de la 
1848, Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918, cele două războaie mondiale, 
momente în care aceştia s-au remarcat prin 
curaj, cinste, omenie, corectitudine, tărie de 
caracter şi vitejie. 
                    Lor, trebuie să le mulţumim 
noi, cei de azi, pentru felul în care arată 
Luna, pentru ceea ce reprezintă comuna 
noastră. 
                    Mă bucur nespus că am fost 
contemporană cu unii dintre eroii acestei 
cărţi, că     i-am cunoscut personal, ca de 
altfel mulţi dintre cei prezenţi acum, aici. 
Tulai Gheorghe (Bumbără), Giurgiu 
Gavrilă (Biluca), Tulai Laurean şi 
Constantin, ai lui Buta (fraţii străbunicului 
meu, Tulai Ioan), Muntean Irimie, Ana lui 
Neica, Maria Todării, Ana lui Ironim, sunt 
doar câteva nume din numeroasele care 
apar în prima lucrare. 
                    Fac o paranteză, spunând că 
îmi place să cred că la şi alţii intră şi 
străbunicul meu, Tulai Ioan Bătrânul,  al 
lui Buta (născut în 1874, decedat în 1976, 
la 102 ani), care a participat atât la Marea 
Unire cât şi în primul război, ajungând 
până în Italia. De asemenea, tatăl meu, 
Ţilea Emil (Emilu Firii) a fost pe front, în 
timpul celui de-al doilea război, fiind 
împuşcat, fără voie, chiar de un camarad de 
arme, tot lunean, într-o împrejurare 
nefericită, stând, o perioadă mai lungă, în 
spitalul militar din Târgu Jiu, fiind declarat, 
ulterior, veteran de război. 
                    Îl felicit, cu tot respectul, pe 
domnul colonel Ion Mazere, pentru puterea 
de muncă de care încă dă dovadă la această 
vârstă venerabilă cât şi pentru curajul său, 
izvorâte din dragostea de neam şi glie. 
                   Nu îl voi îndemna să continue, 
dearece sunt convinsă că aşa va face, 
cunoscându-i aspiraţiile şi dorinţele, pe 
care însuşi le-a exprimat, la fiecare apariţie, 
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în mijlocul consătenilor săi, după revoluţie, 
de când îl cunosc eu. 
 
                        SAT  DRAG   
Sat vechi, cunoscut de veacuri, de falnici 
răzeşi, 
Solid ancorat pe malul drept al bătrânului 
Arieş, 
Ne-aştepţi an de an, neclintit, ca un bun 
părinte, 
Ca să depănăm, împreună, dragi aduceri-
aminte. 
 
De ani buni, în vară fierbinte, în luna lui 
Gustar, 
Se întâlnesc lunenii veniţi de pretutindeni, 
iar, 
Să-şi vadă fraţii iubiţi, bunicii şi dragii 
părinţi 
Ori să le-audă numele-n biserică, de preot 
pomeniţi. 
 
Mă-ntorc şi eu, din nou, în satul meu natal 
Şi mă opresc, tăcută, în cimitirul de pe 
deal. 
Acolo, mă aşteapt-acum dragii părinţi, 
Ce se-odihnesc vegheaţi şi mângâiaţi de 
sfinţi. 
 

Acasă, mama nu-mi mai iese bucuroasă-n 
prag, 
Să mă primească-n  vechea-i casă, cu mult 
drag, 
Să-mi spună cât de neagră şi-amară-i 
văduvia, 
Să îmi rememorez , cu dragoste, cu ea 
copilăria. 
 
Pe strada unde mai demult eu am copilărit, 
S-au dus lunenii, rând pe rând, dar nu cum 
au venit. 
Anul trecut s-a dus şi mama mea cea dragă, 
Oana 
Să se-ntâlnească, sus pe deal, cu al lui Pilu, 
Sana. 
 
O regretăm cu toţii şi-o pomenim cu drag, 
într-una, 
Pe cea căreia nepoţii-i spuneau toţi, mama 
Luna 
Şi-o căutăm mereu, la cimitir, cu lumânări 
şi flori, 
În zile lucrătoare precum şi-n mândre 
sărbători. 
 
 
            Prof. Baciu (Ţilea) Livia 

 
 

A DAT DUMNEZEU... S-O VEDEM ŞI PE ACEASTA! 
 

 
Preot Paroh Vasile IURA 
 
 Tradiţia locală cu obiceiurile moral 
creştine îmbogăţite cu fapte şi datini 
indubitabile din trecutul indepărtat al 
comunei Luna, scos din uitare prin 
strădania d-lui colonel Ion Mazere- 
Luneanul, care cu aceste două cărţi: 
„Comuna Luna –Istorie-Trăinicie şi adevăr 
pe valea Arieşului”şi „Masacrul de la 
Luna-septembrie 1848”, editate recent şi 

lansate în comuna natală în ziua de 
24.08.2008. 
 Cărţile, după multitudinea de date 
stocate pe bază de dovezi scrise, sunt rodul 
multor ani de căutări prin biblioteci şi 
arhive de la Cluj Napoca, Alba Iulia, Sibiu 
şi Bucureşti, ca să mă opresc la cele mai 
importante. 
 Singur , ajutat mai mult de 
Dumnezeu şi de convingerea personală a 
domniei sale, nu o dată mărturisită verbal, 
citez din memorie „...nimic nu este mai 
preţios şi onorabil pentru oricine indiferent 
de domeniul de activitate, de a lăsa ceva 
mărturii după trecerea în veşnicie-adică nu 
ai făcut pământului umbră degeaba” 
 Iar autorul prin cele două cărţi, lasă 
urmaşilor dovezi istorice de mare valoare 
ale înaintaşilor care au plătit scump preţul 
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trecutului, pentru a fii şi rămâne ceea ce 
sunt. Aceste două cărţi şi cea de anul trecut 
”Un destin asumat”, autorul le oferă 
dezinteresat comunei sale natale respectiv 
lunenilor şi memoriei neîntinate ale 
înaintaşilor pentru a rămâne surse de 
inspiraţie generaţiilor viitoare. 
 Eu ca preot local sunt bucuros că şi 
convingerea mea, un minuscul sprijin 
moral, fiind permanent aproape de autor şi 
de acţiunile sale iar Dumnezeu l-a ţinut în 
viaţă să îşi vadă truda de ani şi ani editată 
şi pusă în circulaţie bibliofilă. Îl felicit pe 
autor pentru tot ce a făcut pentru 
comunitatea locală şi pentru Biserică, în 
sensul că Bisericii i-a destinat în lucrare un 
capitol aparte în care se evidenţiază şi 
contribuţia slujitorilor Bisericii care de-a 
lungul anilor au fost alături de obşte şi în 
fruntea ei dau spre exemplu pe:Protopopul 

Pop Gavril  care a fost delegat cu drept de 
vot deliberativ alături de studentul Ioan 
Pintea Luneanul care au semnat actul unirii 
cu ţara de la Alba Iulia din 1 Decembrie 
1918. 
 Mă bucur că tradiţia obştei locale a 
scoaterii din uitare a faptelor din trecut 
devine pildă de dăruire, care stă la baza 
credinţei noastre ortodoxe alături de Sfânta 
Scriptură. 
 Incă o dată îl felicit pe autor şi mă 
rog bunului Dumnezeu să-i dea multă 
sănătate şi putere de muncă câte zile mai 
are de trăit pe pământ întru binele său şi al 
obştei noastre creştine pentru tot ce a făcut 
şi va dori să facă în viitor. 
 DOAMNE AJUTĂ! 
Semnează Preot Paroh Vasile Iura, la Luna, 
data 12.10.2008 

 
 

EVENIMENT   RAR 
 

PENTRU  MINE ULTIMUL 
 
 

 
 
Col.(r) Ioan SUCIU 
 
 Rog pe prietenul meu, col.r.Ioan 
mazare Luneanul, să scrie câteva cuvinte 
asupra cărora mă opresc fugar, aflat 
paralizat la pat cu puţinele puteri pe care 
memoria mă mai ajută, să le las lunenilor, 
sat în care mi-am trăit anii frumoşi ai 
copilăriei, în fiecare vară la bunici 
(SABO), tatăl lunean cu treburi ajuns la 
Ploieşti. 

 Eu cunosc, poate ca puţini alţii 
întregul material editat în cele două cărţi de 
colegul meu de armă col.r. Ioan Mazăre 
Luneanul, citite şi răscitite în manuscris şi 
chiar am folosit parte din bibliografia sa în 
lucrarea mea monografică a satului Coc 
(Pădureni), de unde se trage mama, ca un 
îndemn la cele văzute că face autorul 
pentru comuna sa Luna. 
 Invitat fiind, am dorit să particip la 
lansarea cărtilor în comuna Luna, satul 
copilăriei mele alături de luneni, pentru 
care am facut deplasarea de la Bucureşti la 
Luna, deşi nu mă simţeam cu sănătatea 
prea bine. Totuşi n-am rezistat să nu mă 
deplasez, find indiferent la riscul asumat. 
Acolo am participat la slujba duminicală şi 
la parastasul, urmat de depunerea de 
coroane la monument, în memoria celor 
căzuţi în războaie şi revoluţii; de unde 
urma să paticip apoi la evenimentul major, 
lansarea cărţii “COMUNA LUNA- 
ISTORIE”. 
                                      “MASACRUL de 
la LUNA”, dar un accident vascular nu mi-
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a mai permis, fiind obligat să fac cale 
întoarsa la Bucureşti pentru ingrijiri 
medicale. 
 Acum mă aflu paralizat la pat şi 
probabil în ultimele zile pe care le mai am, 
voi duce cu mine plăcuta amintire 
”Lansarea cărţilor”, pe care autorul mi le-a 
oferit la Bucureşti, cu sentimental că am 
fost cum şi cât am putut să fiu alături de 
sătenii mei cu care am copilărit, şi de care 
mă leagă cele mai plăcute amintiri. 

 Atât am putut si atât am făcut. 
 De aici de unde mă aflu, felicit pe 
săteni, ca şi pe autor, colegul meu col. r. 
Ioan Mazăre Luneanul, pentru ce au făcut 
ca un exemplu de urmat pentru generaţiile 
următoare. 
 Adio vă zic dragi luneni, adio 
dragul meu coleg. 
 
  Col. R. Ioan  Suciu Membru al Cenaclului 
”Anonimul”

 
 

BUCURIA DE A DĂRUI 
 

 
            Mihai MIRON 
 
 Multe lucruri în viaţă sunt rezultatul 
unor întâmplări sau, uneori, ale unor 
“glume” ale vieţii. Urmarea unei astfel de  
“glume” este şi evenimentul la care 
participăm astăzi: apariţia a două lucrări de 
istorie ale domnului Ion Mazere Luneanu – 
“Comuna Luna. Istorie. Trăinicie şi adevăr 
pe Valea Arieşului” şi, respectiv, 
“Masacrul de la Luna, septembrie 1848”.  
 Desigur se poate pune întrebarea 
cum poate fi apariţia a două cărţi, fapt ce 
presupune mult efort intelectual şi fizic, un 
mare consum de timp şi, nu în ultimul rând 
mijloace băneşti destul de consistente, 
urmarea unei glume.  
 Răspunsul se află în diferenţa pe 
care trebuie să o facem între realizarea 
celor două lucrări, etapa cea mai laborioasă 
şi îndelungată şi tipărirea lor, etapă scurtă, 
dar extrem de dificilă datorită numărului 
mare de factori implicaţi: editor, sponsori, 
distribuţie şi alţii. 
 Autorul a adunat în decursul multor 
ani cu dăruire, cu hărnicie de furnică şi 
meticulozitate de albină documente din 

arhive, a ascultat cu răbdare relatări a 
numeroşi oameni, a cules amintiri, a 
cotrobăit prin biblioteci şi prin orice 
colţişor de unde credea că poate obţine o 
mică informaţie sau măcar un indiciu oricât 
de insignifiant. 
 Nu a făcut-o cu emfază, cu 
agresivitate, nu pentru onoruri sau 
recunoştinţă, ci cu multă dragoste. 
 De câte ori îşi amintea de comuna 
lui natală, de părticica aia de pământ pe 
care făcuse primii paşi, de oamenii printre 
care îşi începuse viaţa, îl cuprindea o 
imensă bucurie, simţea că renaşte, că 
prinde noi puteri, că îi creşte pofta de viaţă. 
Cum nu a întrerupt niciodată legăturile cu 
locul de baştină, treptat s-a conturat un 
gând, o dorinţă, aceea de a transmite şi 
celorlalţi din jur, starea, sentimentele pe 
care le trăia. 
 Nu ştia cum va reuşi să facă acest 
lucru. Visa, spera să scrie o carte, mai ales 
că natura îl înzestrase şi cu harul scrisului. 
Aşa a început să adune informaţii, 
documente, relatări, amintiri, pe care le-a 
sistematizat, le-a prelucrat, închegând nu o 
carte, ci două. 
 Dar vremurile au curs, s-au 
schimbat, iar perspectiva publicării lor se 
îndepărta tot mai mult. Aproape că îşi 
pierduse speranţa. Mai lua manuscrisul şi îl  
mângâia cu dragoste şi cu tristeţe, 
gândindu-se că nu îşi va putea împlini 
visul: să îl vadă tipărit, să îl împartă 
oamenilor şi să îşi ocupe locul pe care îl 
merita. 
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 În momentul când, practic, nu mai 
avea speranţă, a intervenit “gluma” la care 
făceam referire anterior. A fost înfiinţat 
cenaclul “Anonimul”, s-au stabilit alte 
relaţii şi încet, încet i-a renăscut speranţa şi 
pofta de luptă. Visul i s-a împlinit, 
materializându-se într-o carte de 432 de 
pagini cu un conţinut şi o grafică de 
excepţie. O carte de suflet pentru autorul ei, 
pentru toţi locuitorii de azi ai comunei 
Luna, precum şi pentru toţi cei plecaţi de 
aici şi împrăştiaţi prin întreaga lume, dar şi 
o carte cu suflet. 
 Prin multitudinea de fapte relatate, 
de documente prezentate – texte şi 
fotografii -, prin pertinenţa interpretării lor, 
această carte oferă cititorilor posibilitatea 
să stabilească uşor o legătură profundă cu 
înaintaşii, cu moşii şi strămoşii lor 
deoarece în paginile ei îşi află locul atât 
înalţii funcţionari, preoţii, comandanţii, cât 
şi oamenii simpli oricât de neînsemnaţi ar 
fi părut ei. Fiecare este prezentat cu poziţia 
şi cu faptele lui. 
 Bazat pe bogăţia de informaţii 
adunate, autorul face la un moment dat o 
caracterizare a luneanului, ca prototip al 
locuitorului de pe această străveche vatră 
românească: “... luneanul ... este stăpânit de 
o uşoară nuanţă de conservatorism. Aceasta 
derivă din faptul că el păstrează într-o 
formă particulară în străfundul sufletului 
său un aspect primar al instinctului de 
conservare socială. ... Astfel a devenit 
oarecum suspicios la orice schimbare, până 
se convinge că interesele nu îi sunt 
prejudiciate.”  
 Prin această caracterizare autorul 
surprinde o trăsătură esenţială a locuitorilor 
nu numai din comuna Luna, ci din întregul 
areal transilvan, care le-a permis,  în 
decursul timpului, să reziste tuturor 
vicisitudinilor istoriei, să-şi păstreze limba, 
tradiţiile, credinţa, într-un cuvânt 
identitatea naţională.  

 Extrapolând puţin s-ar putea spune 
că în acel conservatorism îşi află izvorul şi 
această carte, pentru că viaţa i-a învăţat pe 
oamenii locului ca înainte de a face 
următorul pas să îl analizeze pe cel 
anterior, iar autorul prezintă 738 de paşi, 
adică 738 de ani de istorie. La început de 
mileniu când vremurile pe care le trăim 
sunt, totuşi, în ciuda aparenţei, extrem de 
tulburi, darul oferit de autor, domnul col. 
(r.) Ion Mazere, lunenilor săi dragi este de 
nepreţuit. Un dar oferit din suflet, cu multă 
dragoste, cu multă bucurie şi cu multă 
speranţă că îi va bucura pe toţi cei de azi 
care îşi respectă înaintaşii şi, prin urmare, 
vor să cunoască cât mai bine trecutul. 
 În acest demers îi ajută şi cea de-a 
doua carte apărută, deloc întâmplător la 
împlinirea a 160 de ani de la un fapt istoric 
mai puţin cunoscut, dar plin de 
semnificaţii, şi anume, “Masacrul de la 
Luna.” 
 Abundând în date, cifre, fapte şi 
documente prezentate în ordine logică şi 
cronologică, cartea este un documentar 
istoric privind acţiunile locuitorilor 
comunei Luna la 12 septembrie 1848 
pentru apărarea demnităţii naţionale şi a 
drepturilor lor naturale, acţiuni în care au 
fost ucişi 12 oameni. 
 Faptele sunt prezentate frust, 
autorul intervenind cu unele comentarii 
doar la prezentarea surselor de unde au fost 
culese informaţiile. Este de menţionat şi 
faptul că în această lucrare este prezentat 
pentru prima dată şi un “Manifest – 
protest” al celor care s-au ridicat cu 
fermitate şi demnitate împotriva 
nedreptăţii. 
 Ca să scrii o asemenea carte fără să 
fii istoric, îţi trebuie o mare determinare şi 
cunoscându-l bine pe autor, cred că aceasta 
nu putea izvorâ decât din “bucuria de a 
dărui”.                                                                                                                          
Mihai Miron 
Membrul al Cenaclului ”Anonimul”
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RESPECTUL FAŢĂ DE TRECUT 

 
                    
,, Nu-ti voi lasa drept bunuri dupa moarte 
    Decat un nume insemnat pe-o carte” 
                                        T Arghezi 

 
   Aceste cuvinte care strălucesc în 
tulburătorul, testament” lăsat de marele 
poet T Arghezi au constituit un minunat 
indemn la neuitare pentru domnul Colonel 
(r) Ion Mazare- Luneanu care se intrece cu 
iubire de locurile natale oferindu-ne doua 
minunate carti  ,,Comuna Luna-istorie” si ,, 
Masacrul de la Luna” . 
  Autorul nu se opreste asupra 
peisajelor naturale pe care le poti intalni la 
tot pasul ci cu o minutioasa atentie pune in 
prim  plan chipul locuitorilor din satul 
Luna si alte sate din jur din vremurile 

indepartate pline de evenimente istorice de 
framantari si schimbari petrecute. 

 Oferindu-ne documente inedite, 
fotografii ale diferitelor persoane care au 
trait pe aceste meleaguri, unele dintre ele 
aducand contributii importante prefaceri 
sociale petrecuta in aceasta zona. Sunt 
evocate figuri de eroi care sau jertfit in 
razboaie, oameni modesti care s-au opus cu 
toata tăria declanşării războiului nevrând 
să-si lase copii să se inroleze. 
   Adevarată carte de istorie ,, 
Comuna Luna” ne poartă cu gândul la ani 
de zbucium, de confruntari cu ungurii, de 
asuprire si nedreptate. 
   Aşa cum subliniază autorul,, 
trecutul este predispus uitării” dar domnul 
Colonel (r) Mazare Ion ne arată prin aceste 
lucrări că nu trebuie să uităm nimic din 
ceea ce aparţine trecutului nostru din care 
ne cladim cu toţi viitorul. 
 
                                                                                     
Învăţătoare Cornelia IUGA                                                                          
Membră a Cenaclului Anonimul 

 
 
 
                                                          FILE DE ISTORIE              

 
Gl. Mr. (r) Gheorghe CREŢU 
 
 Pe colonelul ( r )  Ion Mazare, care 
intretimp si-a adunat in notite si apelativul 
LUNEANU l-am apreciat si il apreciez in 
mod deosebit pentru neastamparul sau si 
dorinta de a scoate din lada de zestre a 
neamului romanesc, nestemate care prin 
stralucirea lor dovedesc ca venim din 

timpuri ireversibile si ne indreptam spre 
vesnicie. 
 De curand am primit de la domnia sa o 
preafrumoasa carte intitulata ,, COMUNA 
LUNA ISTORIE „ avand ca subtitlu  ,, 
Trainicie si adrevar  pe Valea Ariesului” . 
O fresca a comunei transilvane LUNA 
situata pe Valea Ariesului, comuna a carei 
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istorie se pierde in negura timpului si pe 
care fiecare generatie  i-a adaugat noi 
nestemate. 
 Intr-o marturisire a sa colonelul ( r) Ion 
Mazare ne dezvaluie ca intelegand ,, 
datoria de a confirma prin ceva trecerea 
prin viata” a investigat un numar 
impresionant de ani in arhivele prafuite de 
vreme pentru a scoate la lumina obarsia si 
trecutil comunei sale natale. 
 Aceste cautari n-au fost zadarnice pentru 
ca in final a rezultat un diamant frumos 
slefuit sub forma cartii la al carui titlu ne-
am referi si care ne demonstreaza fara 
tagada ca istoria acestei comune, proprie 
majoritatii celor situate in arealul 
Transilvan s-a cladit pe vointa locuitorilor 
de a conserva, perpetua si apara 
romanisnul. 
 Am descoperit intre filele cartii marturisiri 
deosebite despre modul in care luneni, 
invingand vitregiile vremurilor mai 
departate sau mai apropiate, au invatat sa 
traiasca in unitate si armoniedovedinduse 
in acelasi timp pastratoare consecventi ale 
valorilor faurite in cei 4738 de ani de 
existenta a acestei asezari. 
 Pentru a reda cu acuratete diferite aspecte 
ce tin de istoria Comunei Luna autorul si-a 
impartit  lucrarea in doua parti prima dintre 
acestea abordeaza perioada 1270 (atestarea 
documentara a comunei ) pana la 1918 
cand are loc unirea transilvaniei cu tara. 
Cea de a doua parte cuprinde perioada de 
dupa 1918. 
 Intre cele doua parti nu exista o delimitare 
neta, ele se intrepatrund permanent ceea ce 

da de fapt şi o anumită unitate lucrării. 
Întregul arsenal de aspecte ale cărţii este 
amplasat în permanaenţă în contextul 
economic social, politic şi de altă natură 
regional, naţional, europena care dă şi mai 
multă consistenţă conţinutului acesteia. 
  Nu vom încheia fără a aminti că tot în 
acest an colonelul (r) Ion Mazăre împreună 
cu Gelu Neamţu au scos de sub tipar 
lucrarea „MASACRUL DE LA LUNA – 
septembrie 1848”. Aceasta din urmă pune 
la îndemâna cititorilor dar şi istoricilor, 
fapte şi date de un dramatism sfâşietor a 
evenimentelor de la LUNA, ca rezultat al 
refuzului româniklor de a recunoaşte unirea 
forţată a Transilvaniei cu Ungaria şi a 
refuzului locuitorilor comunei de a face 
parte din armata imperială ceea ce a condus 
la confruntare în urma căreia au rezultatt 
morţi şi răniţi dar şi oameni aruncaţi în 
temniţă pentru că s-au ridicat să-şi apere 
pământul şi drepturile lor legitime. 
  Cele două lucrări ce poartă semnătura 
colonelului (r) Ion Mazăre – Lunenau ce au 
ca obiect comun LUNA din judeţul Cluj nu 
au ignorat nici un moment tăria şi filozofia 
de viaţă a lunenilor prin a cărei forţă şi 
sacrificiu această aşezare românească a 
rezistat şi a .... în timp.Meritul autorului 
este cu atât mai mare  cu cât dedică cele 
două valoroase cărţi împlinirii a 160 de ani  
de la Revoluţia paşoptistă şi a 90 de ani de 
la făurirea României Mari. 
 
      Gl. De Brigada( r )dr. Gheorghe Cretu 
Secretarul revistei – Rezerva Ostirii 
Romane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN 
1848 

MASACRUL DE LA LUNA 

 
Drd. Vasile LECHINŢAN 
A apărut recent, sub semnătura reputatului 
cercetător al Revoluţiei Române din 1848–
1849, istoricul Gelu Neamţu şi a unui 
inimos intelectual din zonă, Ion Mazere-
Luneanu, cea mai completă monografie1 a 
momentului de excepţie al mişcării 
naţionale paşoptiste – rezistenţa de la Luna, 
din zona Arieşului, cu tragicul masacru 
săvârşit atunci asupra românilor. 
Evenimentul de la Luna a marcat atitudinea 
revoluţionarilor români din Transilvania, 
grăbindu-i să se adune la Blaj, la cea de-a 
treia adunare, care a hotărât înarmarea 
românilor şi a făcut pe mulţi să se înroleze 
în armata lui Urban, la Năsăud. 
 În istoriografia română s-a scris 
despre grozăvia întâmplată la Luna în 
septembrie 1848, începând cu marele om 
de cultură George Bariţiu. Astăzi avem 
însă o monografie exclusiv dedicată 
evenimentului, bazată pe o solidă 
documentaţie inedită din Arhivele 
Naţionale Cluj, şi anume, în principal 
audierile de martori făcute de oficialităţile 
administrative ungare imediat după 
masacru, inclusiv adresele însoţitoare 
acestui document şi alte câteva acte din 
epocă. 
 Se cunoaşte în linii mari tragicul 
tribut plătit de luneni şi de locuitorii din jur 
în acest moment greu al Revoluţiei 
Române, fiind ucişi, la 13 septembrie 1848, 
în jur de 30 de ţărani. Ei au fost cei care au 
stat în fruntea mişcării de rezistenţă 
împotriva înrolării forţate în armata lui 
Kossuth, cel care, prin atitudinea lui 
teroristă contra românilor transilvăneni 
                                                
1 Gelu Neamţu, Ion Mazere–Luneanu, Masacrul de la 
Luna, septembrie 1848, Bucureşti, 2008 

voia ca poporul român să se supună 
idealurilor sale himerice de maghiarizare şi 
de apărare a intereselor revoluţiei ungare 
pusă în contradicţie evidentă cu interesele 
revoluţiei române. A fost o ridicare 
curajoasă şi demnă a lunenilor şi a câtorva 
sate din jur împotriva legii de recrutare, 
oamenii adunându-se să înfrunte 
ameninţările şi forţa trimisă contra lor de 
autorităţile maghiare. Cu o ingenuitate 
specifică ţăranului, ei nu credeau că se va 
ajunge să se tragă cu armele de către 
agresori. Şi, din păcate, nu este nici prima, 
nici ultima dată când oameni care 
demonstrează public împotriva unei 
împilări sunt atacaţi cu arme de foc. Dacă 
vreun istoric va scrie o lucrare cu astfel de 
exemple petrecute în spaţiul european, cu 
siguranţă că nu poate omite momentul 
luptei pentru libertate de la Luna, care are 
acum o carte bine documentată. Românii 
adunaţi pe câmpul de la Luna din 
septembrie 1848 nu voiau cu nici un chip 
să se supună legii de recrutare şi să 
slujească astfel pe împilatorii “domni” 
stăpâni de moşie. Tragedia şi reacţiile 
românilor revoluţionari a speriat totuşi pe 
conducătorii maghiari din guvern, pentru 
că nu după mult timp, legea recrutării 
obligatorii a fost abrogată. Astfel minunata  
rezistenţă de pe câmpul de la Luna a fost 
totuşi o victorie, plătită din păcate cu greu 
tribut de sânge. Aşa cum remarcă şi prof. 
univ. dr. Ioan Bolovan semnatarul Prefeţei, 
autorii “prezintă adevărul istoric frust, fără 
mistificări, denaturări şi falsificări”. De 
altfel şi momentele de cruzime sunt 
descrise cu obiectivitate.  
 Este o lucrare deosebit de valoroasă 
prin contribuţia documentară inedită şi prin 
expunerea ştiinţifică şi pertinentă a 
evenimentelor, o carte aşteptată de 
cercetătorii Revoluţiei Române de la 1848–
1849 din Transilvania, de cercetătorii 
istoriei naţionale precum şi de cei ce se 
apleacă asupra istoriei luptei pentru 
libertate din spaţiul naţional şi european, în 
general. 
 

 
 

Vasile LECHINŢAN
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Prima pagina » Cultură » Cartea de duminica  

 Ziarul JURNALUL NAŢIONAL 
Anul XV Numărul 47988 
 

 

07/09/2008      
de Sebastian S. Eduard  
Luna aceasta se împlinesc 160 de ani de la Masacrul de la Luna. 
Puţine cărţi de istorie mai comemorează acest eveniment...  
Luna aceasta se împlinesc 160 de ani de la Masacrul de la Luna. Puţine cărţi de istorie 
mai comemorează acest eveniment...  
Noi însă vă oferim două lucrări, scrise de Col. (Rez.) Ion Mazere – Luneanu: “Comuna 
Luna – Istorie” şi “Masacrul de la Luna” – ultima lansată pe piaţă la sfîrşitul lunii 
august.  
O monografie a unui loc încărcat de istorie de pe Valea Arieşului şi povestea masacrului 
de la 1848 sînt subiectele celor două volume. Lucrarea “Masacrul de la Luna. 
Septembrie 1848”, de Ioan Mazere şi Gelu Neamţu, reia tradiţia comemorării celor 
40.000 de victime ale Revoluţiei de la 1848 prin publicarea acestui amplu studiu ce este 
totodată şi o contribuţie valoroasă la istoriografia românilor din Transilvania. În 
general, lucrarea se bazează pe documente autentice descoperite în arhive şi traduse 
pentru prima dată din limba maghiară. În esenţă, evenimentele de la Luna s-au produs 
ca rezultat al refuzului românilor de a recunoaşte unirea forţată a Transilvaniei cu 
Ungaria şi efectul acesteia, noua lege de recrutare introdusă de Ungaria şi pe teritoriul 
Transilvaniei. Au urmat răscoala şi represiunea ei, în urma cărora au fost omorîte zeci 
de persoane. 
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Primăria comunei LUNA                                             Biserica din comuna LUNA 
 

                     
Căminul cultural din LUNA                                         Şcoala din comuna LUNA 
 
 

          

Articol apărut în yiarul Făclia la Cluj 
Napoca în 28 noiembrie 2008 pagina 12 
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OBSERVATORUL MILITAR nr.36/2008 pag 16 

Col. (r) Traian BUCURENCIU 
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Afluirea tăranilor din satele din jur şi schema Dispozitivului de 
luptă de la LUNA din după amiaza zile de 12 Septembrie 1848 

înainte de masacru- Scara 1:25000 
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Articol  « NAŢIUNEA » 

 
FILE INEDITE DE ISTORIE  
Gheorghe Creţu 
 

De curând, în Editura Perfect-Bucureşti, au apărut două cărţi cu o încărcătură 
emoţională deosebită. Una intitulată „Comuna Luna Istorie”... având ca subtitlu 
„Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului”, iar cealaltă „Masacrul de la Luna- 
septembrie 1848”. 

Prima dintre lucrările amintite se constituie într-o frescă a comunei transilvane 
Luna situată pe Valea Arieşului, comună a cărei istorie se pierde în negura timpului şi 
pentru care fiecare generaţie i-a adăugat noi nestemate. 
Într-o mărturisire a colonelului (r) Ion Mazere-Luneanu autorul celor două frumoase  
cărţi ne dezvăluie ca înţelegând „datoria de a confirma prin ceva trecerea prin viaţă” a 
investigat un număr important de ani în arhivele prăfuite de vreme pentru a scoate la 
lumină obârşia şi trecutul comunei sale natale. 

Aceste căutări n-au fost zadarnice pentru că în final au rezultat două diamante 
frumos şefuite sub forma celor două cărţi. 
Istoria comunei Luna, proprie majorităţii celor situate în Transilvania, s-a clădit pe 
voinţa locuitorilor de a conserva, perpetua şi apăra românismul. 

Am descoperit între filele lucrării „Comuna Luna Istorie” mărturisiri deosebite 
despre modul în care lunenii învingând vitregiile vremurilor, mai depărtate sau mai 
apropiate au învăţat să trăiască în unitate şi armonie, dovedindu-se în acelaşi timp 
păstrători consecvenţi ai valorilor făurite în cei 1738 de ani de existenţă ai acestei 
aşezări. 
Pentru a reda cu acurateţe diferite aspecte ce ţin de istoria comunei Luna, autorul şi-a 
împărţit lucrarea în două părţi. Prima dintre acestea abordează perioada 1270 
(atestarea documentară a comunei) până la 1918 când are loc Unirea Transilvaniei cu 
ţara. Cea de a doua parte cuprinde perioada de după 1918. 

Între cele două părţi nu există o delimitare netă, ele se întrepătrund permanent 
ceea ce dă de fapt şi a anumită unitate lucrării. Întregul noian de aspecte ale cărţii este 
plasat în permanenţă în contextul economic, social, politic şi de altă natură regional, 
naţional, european, care dau şi mai multă consistenţă conţinutului acesteia. 
Cea de-a doua lucrare „Masacrul de la Luna” -septembrie 1848- la alcătuirea căreia a 
participat şi istoricul Gelu Neamţu pune la îndemâna cititorilor, dar şi istoricilor, fapte 
şi date de un dramatism sfâşietor a evenimentelor de la Luna petrecute cu 160 de ani 
în urmă ca rezultat al refuzului de a recunoaşte unirea forţată a Transilvaniei cu 
Ungaria şi a refuzului locuitorilor comunei de a face parte din armata imperială ceea 
ce a condus la confruntarea în urma căreia au rezultat morţi şi răniţi dar şi oameni 
aruncaţi în temniţă pentru că s-au ridicat să-şi apere pământul şi drepturile lor 
legitime. 

Cele două lucrări ce poartă semnătura domnului colonel (r) Ion Mazere-
Luneanu ce au ca obiect comuna Luna din jud. Cluj nu au ignorat niciun moment tăria 
şi filosofia de viaţă a lunenilor prin a căror forţă şi sacrificiu această aşezarea 
românească a rezistat şi s-a înălţat în timp.  
Meritul autorului este atât mai mare cu cât dedică cele două valoroase cărţi împlinirii 
a 90 de ani de la făurirea României Mari şi a 160 de ani de la revoluţia paşoptistă. 
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Redacţia revistei şi membri Cenaclului Anonimul urează tuturor cititorilor 
noştri Sărbători Fericite  cu pace, linişte şi bucurie , un an mai bun decât cel 
acre a trecut cu împliniri, prosperitate şi sănătate şi sănătate însoţite şi de 
urarea tradiţională: 

 
 

 
 

O parte dintre membrii cenaclului ”Anonimul” Bucureşti 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fundalul paginilor scrise de autori 
”Gânditorul de Auguste Rodin” 


