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NOTA REDACŢIEI 
Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul 

IX de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al 
celor de jos, colaboratori şi cititori, să continuăm. Pentru 
că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care 
necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. 

Prin urmare, odată intraţi în acest an, al nouălea, 
se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a 
mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale 
şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de 
valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt. 

La o privire generală, ne apare adevăr indubitabil 
că publicaţia „Gândul Anonimului” în acest răstimp, cum 
necum a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice 
început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura 
colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi, dar care ţintesc 
consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, 
experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o 
activitate stăruitoare şi dezinteresată. 

Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care 
se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi 
dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria 
tematică. 

În continuare redăm sumarul bilanţ fie şi sub 
formă de inventar a celor publicate până acum, lăsând 
aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după 
cum urmează: 
1) Publicaţia „Gândul Anonimului” a ajuns la nr. 40, cu 

un tiraj ultim de 400 exemplare şi un număr variabil 
de pagini. În conţinutul acestora s-a publicat proză 
scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o 
condiţie, de la nr. 1 – 24 au fost suportate exclusiv 
de membrii fondatori şi alţi susţinători. 

2) SALA COLOANELOR – ANTOLOGIE de proză 
scurtă şi poezie, 3 volume cu acelaşi titlu, editate 
succesiv în anii 2004, 2005 şi 2007 (250 exemplare 
fiecare, cu peste 120 pagini). În cuprinsul acestora, o 
selecţie din articolele trecute prin purgatoriul publi-
caţiei Gândul Anonimului, corectate şi adăogite 
alături de altele inedite, Editura BREN Bucureşti.  

3) Cărţi de autor, care şi-au găsit finalizarea şi mai ales 
editarea sub auspiciile mediului cultural promovat 
de Cenaclul „Anonimul” şi publicaţia sa „Gândul 
Anonimului”: 
a) ”Profesor Nicolae Mazere – Un destin asumat“, 

209 pagini, 300 exemplare, cu o prefaţă de Dan 
Gîju (redactor şef la „Observatorul Militar”), 
postfaţa de părintele prof. Nicolae Popescu, autor 
col. (r) Ion Mazere-Luneanu. Editura BREN 
Bucureşti, 2007. Costul suportat de autor şi par-
ţial de părintele prof. Nicolae Popescu şi dr. ing. 
Gheorghe Indre, câte 500 lei. Distribuite gratuit. 

 b)  ”MASACRUL DE LA LUNA” – septembrie 
1848, ediţie omagială la 160 de ani de la neferi-
citul eveniment, 224 pagini, 400 exemplare. 
Autori: col. (r) Ion Mazere-Luneanu şi dr. Gelu 
Neamţu (Cluj), prefaţa de prof. univ. dr. Ioan 
Bolovan (Cluj). Editura PERFECT, Bucureşti, 
2008. 

 c)  ”COMUNA LUNA – ISTORIE. Trăinicie şi 
adevăr pe Valea Arieşului”. Autor: col. (r) Ioan 
Mazere-Luneanu, cu o elaborată prefaţă de dr. 
ing. Gheorghe Indre, un punct de vedere al 
părintelui prof. Nicolae Popescu şi o postfaţă 
scrisă de prof. Dan Nicolae, 434 pagini, format 
mare, 320 exemplare. Editura PERFECT 
Bucureşti, 2008.  

d)  În manuscris au rămas cărţile FOCUL SACRU 
(proză) şi PIRAMIDA (poezii), autor Teodor 
Dobre, din care unele fragmente au fost 
publicate în cele 3 antologii amintite. 

Trebuie să remarcăm progresul incontestabil în 
evoluţia calitativă a conţinutului publicaţiei noastre. 
Născută ca un document modest cu valoare preponderent 
culturală de stimulare a talentului şi interesului mem-
brilor cenaclului pentru creaţia literară şi artistică, 
Gândul Anonimului a reuşit să crească şi să dobândească 
şi o dimensiune ştiinţifică şi informativă ilustrată de 
articole de valoare cum sunt cele reprezentate în acest 
număr de: interviul cu istoricul Ioan-Aurel POP, membru 
al Academiei Române. De asemenea în acest număr 
dublu publicăm poeme şi texte scrise de poetul Lucian 
Gruia şi o rubrică nouă de incursiune în lumea folclorului 
transilvan.  

Colaboratorii care au publicat în „Gândul 
Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2010 îi redăm 
în ordinea alfabetică: 

Andrei Constantin, student, Ardutean Alexandra, 
elevă, Baciu Vladimir, pictor, Bălăei Ioan grl. lt.(r), Bercea 
Victor, profesor – preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară 
”Avram Iancu”, Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), 
Baciu Livia, profesor, Câmpia Turzii, Boariu Cornelia, 
elevă, comuna Luna, Catone Mircea (postume), Ciobanu 
Puiu Florea, col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, 
redactor al revistei „Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, 
profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, Dobre Teodor, 
mmp – membru fondator, Dobre Marin, inginer (pensionar), 
Dobre Ramona – studentă, Dorobanţiu Adina, pensio-
nară, Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. 
ing., Giurgiu Aurel, primar com. Luna – Cluj, Gheorghe 
Tudora, pensionară, Gângă Aurelia, pensionară, Indre 
Gheorghe, dr. ing. – Director „Transelectrica” Bucureşti, 
Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în 
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cerce-
tător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, 
Mazere Patricia, elevă, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea 
Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, 
Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în 
toate numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Prodan 
Dumitru aviator (r), Scurtu Ioan prof. univ. dr, Scutelnicu 
Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), 
Vaduva Gheorghe Grl. Bg.(r) dr., Vintilă Nicu avocat, 
prof. univ. dr. 

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în 
lumea umbrelor: 
§ Teodor Dobre – 5 aprilie 2006 
§ Suciu Ion – 30 noiembrie 2008 
§ Vatrici Mircea – 23 august 2010 

Dumnezeu să-i odihneacă! 
Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul 
colaboratorilor, sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna şi al sponsorului nostru Energobit SRL, pe care îi aşteptăm cu 
aceeaşi plăcere şi cărora le mulţumim anticipat. (I. MAZERE) 
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Proză scurtă şi fragmente 
 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
Î N T O A R C E R E   Î N   T I M P 

Sătenii de altădată şi acum 
  

Motto:  
Cu lumea trebuie să fii dornic să 
te cheltuieşti risipindu-ţi fiinţa. 

Emil CIORAN 
 

V 
Tradiţie şi destin 

 
Omului i-a dat Dumnezeu viaţa, iubirea şi 

libertatea de care să se folosească după legile 
scrise şi nescrise ale tradiţiei umane verificate, 
acceptate şi respectate în ani de convieţuire. Şi ce 
mod de a-ţi arăta recunoştinţa faţă de El ar putea fi 
mai folositor decât a împărtăşi semenilor din 
aceste daruri sufleteşti cu aceeaşi dragoste spiri-
tuală. Deoarece, aşa cum spunea cineva, „Dumnezeu 
nu cere nimănui mai mult decât poate”, adăugăm 
noi, sincer şi dezinteresat s-o facă în contextul 
socio-material şi moral în care îşi exprimă 
existenţa, fără veleităţi necuvenite, ori mai grav, 
ipocrite. 

Normal ar fi ca oamenii instruiţi şi sinceri să 
lumineze calea mulţimilor în folosul coerenţei si 
demnităţii umane. Fără a opune sau suprapune o 
categorie socială alteia, ori etnie este si mai grav, 
fie ea politică, administrativă, juridică, de ordine 
civică, naţională, militară… 

Practica a dovedit şi dovedeşte însă că la 
categorii sociale cu grad diferit de instruire – 
personalitatea intrisecă, corectitudinea, cinstea, 

demnitatea apar în procesul muncii concrete, 
verificate şi consolidate în ani de muncă şi con-
vieţuire socială şi a tradiţiei preluate de la părinţi, 
adesea mai puternică decât legea. Deoarece omul 
simplu, şi nu numai, care produce valori materiale 
sau de altă natură, sunt cu mult mai utile societăţii, 
decât vorbăria de doi bani. 

Poate aceştia chiar şi judecă adesea mai 
bine, mai înţelept, mai practic, decât, unii ţuţeri 
suspuşi sau aleşi, rupţi de realitate, ori tributari 
altor interese; sau a mercantelismului în vogă care 
tinde să devină măsura oricăror valori şi etice. Ca 
o blasfemie a realităţii grav tulburate, fără a putea 
intui când şi cum se va limpezi. Pe baza acestor 
consideraţii, precizează Deleanu – încerc ceea ce 
urmează ca o urmare la episodul anterior – 
AGONIA. 

După clipele disperate, destule chiar drama-
tice, petrecute de ţăranul Batu pe Groptilă unde 
firescul şi nefirescul imaginat şi-au dat întâlnire, nu 
se mai cunosc prea multe lucruri despre el şi 
enigma dispariţiei sale, fie spus, fără urme notabile. 

Unii cârcotaşi cu interese ciufelnice lan-
sează tot felul de opinii mai mult pentru a-i blama 
memoria pe seama unor scăpări, că cine nu mai şi 
greşeşte în viaţă; dar când omul nu mai este noi îl 
vorbim numai de bine, restul să rămână pe seama 
lui Dumnezeu să le judece. 

Pe măsură ce timpul trece, problema sătea-
nului nostru devine mai amuzantă – zvonurile şi 
scornelile de rău şi bun augur întreţin tot soiul de 
povestiri, parte idilice sau fantastice, chiar şi cele 
mai discutabile din tinereţe devin plăcute la limita 
între real şi poveste. 

 Urmaşii lui Batu, parte din tineretul obştei, 
a început să-i preia cântecele fredonându-le 
ocazional, pe măsură ce problema lui se comenta 
pro şi contra, sau probabil tocmai de aceea, după 
dictonul – orice reacţie naşte contrariul ei. 

 Treptat, treptat, printre tinerii satului şi-a 
făcut apariţia spontan la nunţi, hora satului sau alte 
simple sindrofii, hai să îi zicem aşa – o modă 
ţărănească Batu – că şi la ţară, în mediul sătesc 
apar modele (vedete) de valoare specifică tradiţiei 
lor, fără de care viaţa spirituală a sătenilor ar fi 
mult mai săracă, ca să nu spun că n-ar fi fost deloc. 
Că nu rezist, repet, să nu aduc în actualitate câteva 
modele (vedete) locale în domeniul folclorului 
evidenţiate prin joc popular, cântece din bătrâni, 
de dor şi of, chiuituri, strigături, snoave cu iz 
moralizator şi alte practici tradiţionale. 

Baza lansării modelelor săteşti o constituia 
hora satului, dar mai cu seamă nunta ţărănească, 
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cel mai complex eveniment local prin mulţimea 
participanţilor, suma experienţelor spirituale prac-
ticate în trei momente separate în timp şi parti-
cipanţi pe categorii de vârstă, cu posibilitatea să-şi 
poată da măsura talentului fiecare. De unde rezultă 
că tradiţia sătească patriarhală şi canoanele biseri-
ceşti foarte influente în trecut au contribuit decisiv 
la închegarea şi consolidarea familiei şi a obştei 
săteşti greu încercate de greutăţi destule chiar 
dramatice, inerente, ori conjuncturale, indepen-
dente de ei. 

– Primul moment al nunţii l-a constituit – 
steagul – (acum dispărut) numit aşa după numele 
dat de “stegori”, 2-4 tineri rudenii ori prieteni cu 
mirii, care pregăteau steagul cu panglici multi-
colore şi zurgălăi pentru a însoţi în ziua următoare, 
duminica, în joc mirii. Tot stegorilor le revenea 
sarcina să organizeze jocul de sâmbăta seara, în 
ajunul nunţii, la casa mirelui, uneori dublat şi la 
casa miresei unde participau tinerii necăsătoriţi, 
unii cu iubitele, alţii în intimitatea serii, propice, 
atunci legau idile cu fetele invitate de stegori şi 
consolidate la steagurile următoare. Participarea la 
steag era liberă, fără alte obligaţii decât joc şi voie 
bună în amintirea mirilor. 

– Al doilea moment era cununia religioasă, 
duminica în biserică, la sfârşitul slujbei cu partici-
parea celor prezenţi şi alţii sosiţi anume în alai cu 
mirii şi naşii. Costumaţia mirilor era cea tradiţio-
nală de sărbătoare la care mireasa mai adăuga un 
modest voal (foto pag. 6). După cununie însurăţeii 
cu naşii însoţiţi de muzică în alai mai mare 
porneau spre casa mirelui, pe parcurs chiuituri şi 
strigături unele şi cu iz sarcastic. În prag la socrii 
mari intra în rol starostele cu poveţele şi snoavele 
adecvate, concomitent chiuiturile continuau cu 
referire şi la socri, de regulă soacra era luată în 
primire: Miresuţă, fată, măi/ ochii mari şi verzi ai 
tăi/ i-a uns maică-ta cu clei/ să-mi rup capul după 
ei.// Soacră mare, soacră mare fii voioasă, ieşi 
afară/ ieşi afară cu o floare,/ că-ţi aduc scărmă-
nătoare.// Miri de dragostea voastră /o-nflorit un 
pom pe coastă,/ o-nflorit şi n-o rodit/ c-o crezut că 
v-aţi urît,/ o rodi poate-n curând... Alţii stropeau 
mirii cu apă şi boabe de grâu simbol al belşugului. 

După masă jocul, hora satului se muta în 
ograda mirelui, cu precizarea că cel care face jocul 
apare în frunte cu steagul, repetat, alături de 
mireasă până seara. Steagul, atunci, scuturat si 
jucat în ritmul muzicii, cu clingheritul de zurgălăi, 
creau nuntaşilor pe lângă voia bună şi o stare 
emoţională mai aparte. Ce i-a determinat pe luneni 
să desfăşoare şi nunta sub simbolul steagului lor 
anume, credem noi numai tradiţia îndelungată care 
i-a unit şi la nuntă ca la luptă pentru a fi şi a 

rămâne ceea ce sunt. Prezenţa sătenilor nelimitată 
era determinată şi de o atracţie aparte ce constituia 
lada miresei, ladă ce se expunea pe un car 
împodobit anume, ca pentru expoziţie, pe care se 
plasau 12 lepedeie (cuverturi de pat) ţesute din 
lână în iţe multe şi culori diferite, aranjate 
suprapus la o distanţă de 15-18 centimetri de jos în 
sus, să i se vadă fiecăruia ţesătura, coloritul şi 
tivitura cu dantelă croşetată de mireasă. Deasupra 
stivei de lepedeie se expuneau trei rânduri cu câte 
trei perini fiecare şi câte o periniţă deasupra(12) cu 
căpătîie cusute cu arnici multicolore în forme 
geometrice. În ladă: ţol, tindeie, merindări pentru 
învelit hrana la lucrul câmpului şi un număr de 
lepedeie albe ţesute din cânepă de aşternuturi 
pentru paturi. Preocuparea şi măiestria fetelor 
tinere în realizarea ţesăturilor şi cusăturilor pe 
lângă satisfacerea nevoilor curente şi respectul 
pentru frumos au îmbogăţit arta populară, fapt 
constatat la primul concurs românesc după Unirea 
Transilvaniei cu Ţara, pe plasa Câmpia Turzii, la 
15 iulie 1923, lunenii câştigând la ţesături şi 
cusături; din 3 premii a 50 lei, unul a fost câştigat 
de Iustina Tulai; iar din cele 10 premii a 40 lei, 
patru au fost câştigate de: Gheorghina Giurgiu, 
Maria Căluşer, Ileana Hada şi Lucreţia Urcan din 
Luna. În competiţie au intrat atunci şi copii 
apreciaţi după dezvoltarea lor şi portul naţional 
definit de frumuseţea hainelor, prilej cu care din 
Luna au fost premiaţi 3 copiii: Căluşer Iuliu  
(al Diacului), Mărginean Alexandru (al lui Gugulici) 
şi Păcurar Tănase (al lui Catagole). Întrecere 
rămasă acum de domeniul trecutului uitat. 

– Al treilea moment, începând de duminica 
seara până dimineaţa, nunta continua cu invitaţii: 
masa, joc şi darul într-o formă inedită, femeia juca 
mireasa învârtind-o de 3-4 ori, iar soţul punea 
darul, de care nu se făcea caz şi nici nu se nota 
suma de nimeni ca în zilele noastre. Atunci nunta 
era nuntă, mai săracă ce-i drept material, dar mai 
bogată în spirit tradiţional şi sinceritate, ca nuntaşii 
să poată savura plăcut alaiul nunţii şi să îşi 
dovedească în voie talentul nativ; că i-a mers 
vestea lui Nemeş Gheorghe, a lu` Nemeş Gavrilă 
care la o nuntă în joc rupea un rând de pingele la 
încălţări, sau „Pontosul” pe numele adevărat Urcan 
Constantin a lu` Holanu care prin figurile în jocul 
bărbătesc prestate cu multă artă ţărănească numite 
local – ponturi – şi-a atras porecla de Pontosul. 
Jocul lunenilor a fost remarcat şi la concursul 
amintit din 1923, când la Jocuri populare din 3 
premii de 100 lei lunenii obţin: un premiu cu jocul 
Căluşerii din Luna şi din 5 premii de 50 lei, lunenii 
obţin 3 premii – feciori şi fete de la Luna pentru 
jocul Maramureşana, ponturi şi învârtita 
românească. 
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De pe timpurile acelea a rămas o amintire 
plăcută despre un sătean poreclit „Majorul”, pe 
numele său adevărat Fetită Petru. Om sărac dar 
dotat cu voce mare de rapsod popular, un fel de 
Alexandru Grozuţă al lunenilor, de nelipsit la orice 
nuntă cu soţia sa Barbara pentru a întreţine voia 
bună pe gratis şi Paraschiva lui Floaria al lui Todor 
cu chiuiturile şi strigăturile sale la nuntă, creaţii 
populare nescrise, păcat că nu au fost culese de cei 
îndrituiţi s-o facă. De unde se cere imperios un 
muyeu sătesc local pentru a se aduna şi conserva 
valorile materiale şi spirituale tradiţionale rămase 
din trecut, până nu e prea târziu. 

De asemenea, în postura de staroste, badea 
Ionaş a lui Valeria ori Batu erau nelipsiţi la nunţi 
cu snoavele şi cântecele lor. Uneori Batu apărea cu 
prietenii, de regulă toamna când fierbea vinul şi se 
făcea ţuica, în escapade pe Groptilă, pe vale la 
Badea Mateaş Sârbu sau sub Coastă la badea Ionaş 
a lu` Valeria Piţula cu preparate specifice satului, 
miel haiducesc învelit în lut şi copt în jar, peşte la 
ţăcălie de la Dodu Plescaru şi câte şi mai câte, 
udate cu vin de pe Coasta Lunenilor şi descântate 
cu cântece bătrâneşti de dor şi ducă. 

Urmează generaţia a doua, până în anul 
1950, de mari meşteri în arta jocului popular: fraţii 
Hăşmăşan Teodor şi Cornel, verişorii lor, 
Hăşmăşan Teodor şi Simion (Cioncu), Fetiţă Ioan, 
tatăl învăţătorului Fetiţă, Aurar Bela şi Ionu 
Dochii şi Fetiţă Gheorghe a lui Chişca, ambii 
morţi pe front. 

Modelele, elitele în arta populară locală 
subliniate mai sus şi altele puteau fi date uitării 
dacă fabulaţiile în jurul vieţii lui Batu şi ortacii săi, 
oameni simpli dar cu personalitate şi inteligenţă 
nativă-matură, nu se comentau atâta, pro şi contra, 
şi care ne-a ispitit dorinţa să intervenim.  

Acum pauză... Fireşte lumea se schimbă şi 
oamenii de-a valma chiar într-un ritm năucitor, iar 
din cele notate mai sus despre nuntă şi elitele locale 
la un moment dat, remarcaţi pentru farmecul lor 
care au făcut epocă, nu trebuie înţeles că dorim să 
ne întoarcem la furca şi fusul de tors, dimpotrivă, să 
atingem o fază superioară a evoluţiei care 
deocamdată întârzie. Şi dorim ca în viitor, mai mult 
decât acum, plăcutul, intimitatea, sinceritatea, 
talentul nativ sau cultivat al oricui să aibă libertatea 
de exprimare nesiluite de mercantilismul actual în 
vogă care pune stăpânire şi pe „rugă”. 

 
Groptila 

 
Revenim la problema simbolică Batu, cu ai 

săi, care evocaţi des prin modul lor de viaţă 
apropiat formei oamenilor simpli, de fapt le 
înfrumuseţează existenţa, adesea, diametral opus 

realităţii, cum se mai întâmplă şi le învăluie ultima 
parte a vieţii în abstract ca şi dispariţia lor obscură 
când omul fizic nu mai contează, după cum nu a 
contat prea mult nici înainte, ci prin amintirea 
faptelor vieţii lor. 

Şi totuşi, ca un om imparţial nu poţi înţelege 
de ce nu se găseşte cineva care să pună în 
circulaţie adevăruri elementare mai veridice despre 
soarta lui Batu în particular şi a ţăranilor în general 
la un moment istoric dat lăsând curs liber fanteziei 
cu ce le poate mintea şi interesul fiecăruia. Dacă 
nu pentru altceva, măcar pentru a se pune capăt 
speculaţiei şi vorbăriei de doi bani pe seama lui, a 
lor, din partea neaveniţilor. 

Ultimul indiciu material concret rămas de la 
Batu sunt copiii şi aceştia împrăştiaţi pe unde o fi, 
casa părintească unde s-a născut şi brişca cu 
plăselele în solzi de peşte cu lama ştirbă, găsită 
întâmplător lângă şipotul din Groptila, dovada că 
în ziua cu pricina a ajuns cel puţin până acolo. 
Apoi firul urmelor sale materiale rămase s-a 
întrerupt lăsând loc presupunerilor intuite. 

El, anonimul, cu ai săi ortaci, dar oameni 
concreţi aparţinând vieţii locului, a apărut şi a trăit 
într-o atât de familiară obşte, nouă născuţi, la ţară, 
dar plecaţi cu treburi la oraş, încât imaginea lor 
rămâne să ne însoţească continuu, deoarece ne 
vine greu dacă nu imposibil să credem că ei au fost 
şi acum nu mai sunt; că au putut şi au făcut atâtea în 
viaţă, din care prea puţine pentru ei înşişi. De ce? 

Vremurile... bată-le vina, cu faliţii lor care 
apar ca ciupercile după ploaie şi,har Domnului, 
supun orice şi pe oricine, spunea cineva, şi nu ne 
îndoim că exemple sunt... 

Ca o tardivă recunoştinţă până în prezent a 
ţăranului Batu pe locul unde a fost găsită brişca 
amintită cineva a înfipt în pământul reavăn o 
bucată de scândură desprinsă dintr-un gard vechi, 
ovalizată la partea superioară ca o elice de avion 
frântă, fiind aviator în cătănie, pe care a scris 
cineva cu smoală „BATU-ţăran”. Dacă a dispărut 
cu timpul acel simbolic „monument” cum apar şi 
dispar atâtea vrute şi nevrute, imaginează-ţi-l 
trecătorule prin viaţă şi pe lângă locul amintit ca să 
te opreşti o clipă să poţi reflecta asupra unor 
vremuri, veacuri şi oameni cu păsurile lor care au 
mai trecut pe acolo iar acum nu mai sunt decât 
amintiri încă neuitate. 

Acum alte vremuri, alţi oameni şi alte pro-
bleme care nu fac obiectul aici. Chiar şi locul în 
discuţie, adică Groptila, care poartă pecetea atâtor 
amintiri e în continuă schimbare şi întrebuinţare 
asupra căreia merită puţină zăbavă. 

Groptila ca suprafaţă de teren în mod 
natural apare orientată cu planul puţin înclinat spre 
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est de-a lungul Arieşului în marginea de sud a 
satului. Un fel de gropan cu suprafaţă neregulată 
care în prealabil a fost cândva o carieră de pietriş 
pentru drumul naţional ce trece prin sat şi prin alte 
comune când a fost proiectat nu cunoaştem data. 

Terenul respectiv (Gropanul) nu este folosit 
decât ocazional de săteni şi copii în trecere pentru 
scurte popasuri de dat la peşte, sau pentru scăldat 
ori joaca copiilor, dar mai ales pentru folosirea 
apei de băut rece de la bogatul şipot care a ostoit 
un timp setea sătenilor din apropiere. Groptila a 
avut în trecut oarecare faimă, mai mare ca acum, 
cuibărită în memoria sătenilor printr-o seamă de 
amintiri care mă ispitesc să nu le dăm uitării. 
Probabil şi pentru faptul că aici, într-o forma 
specifică, începând din luna mai, micile albăstrele 
flori firave de nu-mă-uita cât ochiul de porumbel 
se întind prin iarbă în valuri vineţii, pe malul 
Arieşului la scursura apei şipotului potbalul îşi 
lăţeşte frunzele ca nişte pălării. Pe cutele mici de 
pământ amestecat cu pietriş, cimbru sălbatic şi 
firele aspre de chimen răspândesc un miros 
înţepător, alături de pelin crescut în tufe mărunte 
dau Groptilei o personalitate naturală, aparte, fie şi 
pe un spaţiu mic. 

În postul Paştelor, duminica când hora 
satului e oprită din canon religios, respectat, iar 
vegetaţia în nuanţe diferite musteşte, Groptila se 
umplea de fete şi feciori. Acolo, pe malul 
Arieşului aerul e mai răcoros, iar unda apei 
clipocind molatic ca o orgă vrăjită induce o 
atmosferă propice pentru taine sentimentale. Acolo 
flăcăii şi fetele simţeau odinioară (nu cunosc 
acum) cum li se furişează în suflet acel sentiment 
duios şi dulce, ca o chemare surdă aparent 
neînţeleasă dar cu o uimitoare forţă de atracţie spre 
intimităţi visate. 

Pe Groptila flăcăii încurajaţi de climatul 
complice se simţeau mai îndrăzneţi, mai stăpâni pe 
ei şi sentimentele le dădeau ghes... să se apropie 
mai mult şi să spună fetelor gânduri pe care de 
mult le purtau în inimă, care acum pulsa cu mai 
multă putere. 

La rândul lor, fetele, acolo, se simţeau mai 
libere, scăpate din corsetul timidităţii, a prejude-
căţilor copilăreşti şi devin mai dispuse să asculte 
chemarea inimilor ce zvâcnesc cu putere în 
piepturi şi declaraţii ce le auzeau numai în visuri 
de câte ori aşteptând momentul care va sa vină cu 
începutul tocmai acolo pe Groptilă în natură, 
natura lor mustind o viaţă nouă. 

Pentru că acolo pe Groptilă atunci în fiecare 
primăvară se înfiripau iubiri noi, alele se 
consolidau, apropiind momentul afirmării „DA” în 
faţa preotului, ori se stropeau cu lacrimi cele 
nefericite. 

Pe Arieş în jos 
 

Vara poteca ce taie în lung Groptila era 
populată de copilandri, dute-vino la scăldat ori la 
pescuit. În restul timpului mai rece, pustiu, rar câte 
un ulişor rătăcit scrutează iarba deasă, după ce a 
dat târcoale satului. Cam pe la capătul ţărmului 
numit Polmoneţe, era zăcătoarea boilor ce nu 
veneau seara acasă şi coliba boarului badea 
Gheorghe Giurgiu (a lui Bamfi), sărmanul om 
sfârşind lovit de fulger. 

Cu schimbarea în acel loc apare permanent 
Suciu Simion, fiul lui badea Mitru, ologul. Omul 
împins de sărăcie a plecat la Bucureşti să se 
pricopsească. Şi s-a pricopsit, pe un şantier de 
construcţii, a căzut de pe o schelă fracturându-şi 
coloana vertebrală, trimis acasă fără nici un ajutor 
îşi târa greu trupul, în două beţe, până la şuşterul 
Ion al Ciodraoiei, 20-30 metri, să mai schimbe o 
vorbă, până şi-a dat sufletul. 

Fiul Simion, paznic la sterpele CAP-lui zace 
şi el în fosta zonă a lui badea Gheorghe Giurgiu  
(al lui Banfi), ca o pasăre cu aripile frânte şi gân-
durile duse aiurea. Probabil se gândeşte la: Arieşul 
ce curge cu debit mai mic şi murdar, Groptila ce  
s-a înjumătăţit prin erodare, islazul ce s-a micşorat, 
parte redat agriculturii, elicea lui Batu sau viaţa lui 
ca CAP-ist... Cu ochii inimii sale fixaţi în alte 
timpuri, probabil vede satul acoperit de verdeaţă 
ca o grădină pentru joacă, dar pentru el nu e de 
joacă. 

Dacă îl întrebi ce mai face şi cum se simte, 
o întrebare des pusă, din rutină, răspunde lapidar – 
Cât îmi trebuie, nu am avut şi nu am nici acum la 
CAP mai mult, cum se spune, zic şi eu – Dacă e 
sănătate e bine, mai mult zică alţii care au... 

Din când în când, gândurile lui Suciu erau 
tulburate, mai bine zis deranjate, de cetele de ţigă-
nuşi slinoşi cu părul înâlcit ce ieşeau la joacă pe 
Groptilă de cum da colţul ierbii. Jocurile lor prefe-
rate erau de-a hoţii, mijoalca, bâza şi ogoiu. Dani, 
copilul lui Pupoşu, ceva mai mărişor, domina 
Groptila. Copiii îi spuneau Doagă, nu pentru că ar 
fi încovoiat de spate ca bunicul lui, ci părea să îi 
lipsească o „doagă”, atâtea năzdrăvănii făcea de  
nu-ţi trec prin minte: mulgea şi bea lapte de căţea, 
apoi lătra şi alerga copiii, iar când îi prindea îi 
muşca de nas, de urechi, sau de unde apuca. 
Mânca ouă de şopârlă după ce făcea alte exhibiţii, 
introducându-le în gură şi scoţându-le pe urechi... 

După ce se retrag ţigănuşii la bordeiele lor, 
câinii izolaţi le luau locul. Printre toate javrele 
domina Groptila un dulău tărcat, flocos, cu capul 
mare, urechile bleojdite, molatic, cu coada îngro-
şată de ciulini, cât un măgăruş slăbănog. Copiii din 
vecinătatea Groptilei susţin că e câinele lui Batu. 
El ce-i drept probabil a fost, dar mai demult, însă 
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când cojile de pâine sau resturile de mămăligă la 
stăpân s-au împuţinat, dulăul flămând s-a înhăitat 
cu căţeaua lui Puposu, şi ea în suferinţă, 
pripăşindu-se sub malul Arieşului unde se mai 
aruncă de către săteni resturi culinare şi hoituri, iar 
când se satură ies la soare pe Groptila. Dulăul 
amintit instinctiv ocupă cam acelaşi loc pe care a 
mai poposit cândva stăpânul trecut, în veşnicie 
dacă e adevărat,ceea ce susţin copiii. Cei doi câini 
de acum sunt liberi de obligaţii şi împăcaţi cu 
soarta. Rar dulăul ştirb şi orb de un ochi mai latră 
răguşit dovadă că trăieşte. 

Dăunăzi, din întâmplare, de nu cumva ispita 
trecutului m-a determinat să mai poposesc o clipă, 
după aproape 70 de ani pe Groptila copilăriei mele. 

Aşezat pe buza Gropanului îmi apăreau 
vedenii în prim plan locul de scaldă, iar în memorie, 

 
 
 

hărmălaia de copii, vara, cum se zbenguiau în 
apele limpezi ale Arieşului. Alături poteca pustie, 
pe care se făcea promenada în postul şi sărbătorile 
Paştilor. Prin vadul din apropiere, dus şi întors, 
cum treceau sătenii cu treburi la întreţinerea sau 
culesul viilor renumite. Pe malul opus până sub 
Coasta, izlazul (250ha) cu iarba crudă, supra-
populat de ciurdele de animale mari, vaci, bivoli, 
cai şi turmele de oi… rămase în memorie ca o 
precară amintire.  

Mă închin locului, deoarece nu-mi dau 
seama dacă voi mai ajunge pe aici, cum nici 
copilăria nu se repetă, ca să închei parcursul prin 
trecutul local cu începutul.  

Pe măsură ce tradiţia se stinge treptat, 
îndeosebi la sat şi nu numai, destinul omului şi al 
locurilor se golesc de conţinut şi înţelesuri... 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

  
 

  

  

  

 

Mazăre Gavrilă, Hosu Maria 
şi Suciu Simion 

în portul tradiţional la Luna 
din anul 1926 

Giurgiu Gherghina 
 cu fata ei Gherghina  
şi băiatul Gheorghe 
soţia lui Giurgiu Ilie 

anul 1912 

Surorile Boar Maria, 
Susana şi Ileana şi 

vecina Giurgiu 
Susana poză în port 
popular din anii 50 
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Dr. ing. Gheorghe INDRE 
 

BUNICUL TODOR ŞI  
FAMILIA LUI 

 
Fragment din Paznic  

la marginea lumii 
 

…Venirea Mariei Lang în casa tinerei familii 
a reprezentat o schimbare semnificativă, aducând 
probleme noi de adaptare şi convieţuire cu atât mai 
mult cu cât ea nu era o persoană uşor de înţeles, 
firea plină de capricii si exigenţa, caracterul 
complex şi marcat de multele neîmpliniri făcând-o 
să fie adeseori nemulţumită de sine şi de cei din jur, 
neîmpăcată cu viaţa şi cu lumea, dornică mereu de 
schimbare şi suferind cel mai adesea dureros, 
neîmplinirile care şi le imputa sieşi şi celor din jur. 

Femeie curajoasă şi întreprinzătoare, mama 
lui Gheorghe avea o rafinată ştiinţă a comporta-
mentului, cum Gheorghe spunea mai târziu; ştia să 
vândă şi să cumpere pe oricine şi era neiertătoare 
până la cruzime atunci când judecăţile şi interesele 
sale o cereau. Sosind în casa lor în vreme de război, 
când totul era scump şi greu de obţinut, când zilele 
aveau pe lângă dimensiunea lor temporală şi faptică 
şi o importantă dimensiune a incertitudinii, a 
spaimei si apăsării ce puteau rezulta din surprizele 
pe care fiecare ceas sau uneori fiecare minut le 
puteau aduce, soacra Mariei a constituit totuşi o 
întărire a forţei familiei, reuşind în anumite aspecte 
să suplinească dispariţia dureroasă a Sofiei Petricaş, 
ocupându-se de micuţa Sofia şi preluând o serie de 
treburi gospodăreşti. 

Maria a înălţat de la soacra ei multe lucruri, 
pe care până atunci nu a fost nevoită să le facă sau 
să le înţeleagă. Le povestea copiilor ei experienţele 
pe care le-a avut cu mama lui Gheorghe, în traficul 
cu produse căutate, în acele vremuri în zona Sălaj, 
Satu Mare şi care se găseau la Luna la preţuri 
accesibile. 

Astfel, îşi amintea de un drum cu mama 
soacră în interes de afaceri. Cumpăraseră din Luna 
lână, tutun şi alte produse, despre care ştiau că se 
caută şi le ambalaseră in doi saci mari si grei, pe 
care i-au dus la gară la Câmpia Turzii, urmând să 
plece cu trenul. Făcuseră de mai multe ori acest 
drum, totdeauna cu precauţie şi cu mare atenţie, 
deoarece erau foarte dese controalele în tren, iar 
amenzile şi pedepsele pentru recidivă destul de 
aspre. Întâmplarea se petrecea după război, într-o 
perioadă tristă, marcată de sărăcie şi durere, în 
care seceta anului ‘46 pustiise toată Moldova, 
inflaţia cunoştea o escaladare insuportabilă, iar 
oamenii din zonele afectate de secetă plecaseră în 
bejenie, căutând de lucru şi, din disperare, cerşind 
o bucată de pâine. Ardealul, mai puţin afectat, 
recoltele lunenilor fiind în acel an îndestulătoare, 
iar surplusul sursa de îmbogăţire. În acel drum 
însă, şansa nu a fost de partea Mariei şi a soacrei 
sale. Trecuseră de Apahida, într-un tren supraaglo-
merat, plin de bagaje sărăcăcioase şi oameni 
necăjiţi, când le-a parvenit prin telefonul fără fir 
vestea că poliţia controlează trenul, bagajele si 
documentele. Maria Lang a înţeles imediat peri-
colul ăi, la prima haltă-gară (un nume predestinat 
parcă marilor decizii, Răscruci) şi-a luat nora de 
mână, a fulgerat-o cu privirea, spunându-i: “Hai să 
mergem”. “Mamă şi ce facem cu toate bagajele 
acestea?” a întrebat Maria înspăimântată. “Hai, nu 
auzi, hai să coborâm!” Şi au părăsit trenul, intrând 
în noaptea deasă şi umedă a unei gări uitate de 
lume, unde au trebuit sa înnopteze până a doua zi 
dimineaţa, la următorul tren spre casă.  

Fără nici o altă explicaţie, Maria Lang a 
revenit la Luna, iar nora ei a înţeles atunci că 
hotărârea luată a fost corectă şi că în negoţ este 
foarte important să ştii când trebuie să accepţi o 
pierdere, iar în anumite momente, a lua o hotărâre 
rapidă este obligatoriu si salvator. 

Câteva luni după Maria Lang a sosit la Luna 
şi tatăl lui Gheorghe, Vasalica Sabău. A venit 
împreuna cu fiul său, într-o după-amiază liniştită 
de primăvară târzie, dornic să vadă şi el unde i s-a 
aciuit băiatul şi, obosit probabil de atâta singu-
rătate şi părăsire. În casă, în momentul sosirii lui 
era Maria, soţia lui Gheorghe şi soacra ei, care 
stătea pe pat lângă fetiţă. Încăperea era curată şi 
primitoare, în fiecare zi Maria mătura faţa casei şi 
toate lucrurile erau la locul lor, totul inspirând un 
aer de pace şi stabilitate, de echilibru şi linişte. 
Maria torcea lână şi-n momentul în care l-a văzut 
pe Gheorghe intrând cu un om străin şi-a lăsat 
fusul şi furca ridicându-se politicos să-i întâmpine 
cu faţa iluminată de bucurie. Nu mică i-a fost însă 
mirarea când a văzut că soacra ei, în momentul în 
care l-a văzut pe omul străin ce-l însoţea pe 
Gheorghe şi-a întors brusc capul, cu o figură 
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întunecată şi o lucire duşmănoasă în privire, 
căutătura severă şi necruţătoare pe care de acuma 
se obişnuise să o recunoască. 

Gheorghe i-a spus domol tatălui său: “Tată, 
ea este Maria, nevasta mea”, după care bătrânul, 
cu o privire caldă, plină de bucurie, a îmbrăţişat-o, 
sărutând-o părinteşte pe amândoi obrajii. S-a dus 
apoi spre pat şi a luat fetiţa în braţe, sărutând-o cu 
drag şi pe ea, i-a spus “bine te-am găsit” soţiei lui, 
care însă nu şi-a întors capul şi nici nu şi-a 
schimbat expresia feţei. Gheorghe a simţit atunci 
penibilul situaţiei, in inima lui se răsucea un fier 
roşu de durere şi a simţit dintr-o dată cum îl 
potopesc amintirile, cum dureri suferite şi spaime 
demult cicatrizate îl invadaseră şi se deschideau 
din nou chinuindu-i sufletul si mintea. 

Îşi amintea anii din copilărie cu tot zbuciu-
mul şi toate frământările din familia lor. Îşi amintea 
cu precădere de figura bunicului său, Todor Sabău, 
om aşezat, calm, înţelept, care se bucura de stima 
şi aprecierea oamenilor şi care fusese în mai multe 
rânduri primar în satul Gaura din comuna Valea 
Chioarului. Era un gospodar de vază al satului, pe 
poveţele, experienţa şi rezultatele căruia se puteau 
bizui consătenii săi, ştiind că pot găsi la el sprijin 
şi ajutor material sau moral. Gheorghe şi-l amintea 
în aceste momente de reînviere a unei dureroase 
lucidităţi cum stătea pe prispa casei din Băiţa, o 
casă modestă, cu doua camere şi cămară, încon-
jurată însă pe 3 laturi de o prispă largă, cu stâlpi de 
lemn, lucraţi cu multă măiestrie, care susţineau un 
acoperiş înalt şi elegant, învelit cu şindrilă, 
aproape toate elementele acestei construcţii de 
mare frumuseţe prin armonia proporţiilor ei fiind 
realizate din bardă şi fierăstrău, o imensă cantitate 
de muncă manuală, care sporea parcă valoarea 
afectivă a casei, prispa fiind înconjurată de un 
perete de peste un metru de scândură, reprezentând 
pentru casă un fel de deschidere spre lume, un fel 
de halou inconfundabil. Prispa era şi un fel de loc 
de odihnă şi observare, vara servea de dormitor, in 
interior fiind mult prea cald, iar in zilele ploioase 
permiţând urmărirea spectacolului fascinant al 
legării cerului de pământ prin miliarde de fire de 
apă. Era şi un loc de observare a curţii şi a 
acareturilor, folosit mai cu seama de bătrâni, în 
nevoia lor contemplativă de a nu se rupe total de 
realitatea activităţilor cotidiene. În această postură 
şi-l amintea Gheorghe pe bunicul său, pufăind din 
lulea, sprijinindu-şi anii grei într-un baston lucrat 
de mâna lui şi înregistrând toate mişcările celor din 
jur. Reţinuse cum tatăl său Vasalica, pe vremea 
aceea om tânăr şi plin de energie, harnic, ambiţios 
şi veşnic nemulţumit, trântea şi bufnea instaurând 
pentru toată lumea o atmosferă apăsătoare de grijă 
şi tensiune, greu de îndurat, un fel de teroare 
născută din sărăcie, ambiţii şi griji. 

De la înălţimea seninătăţii sale, bătrânul l-a 
privit cu îngăduinţă şi tristeţe câteva zile, după 
care i-a spus într-un moment prielnic, când băiatul 
său era cuprins din nou de una din furiile sale 
disciplinatorii: “Mă Vasalică, dragul tatii, nu mai 
urgisi femeia şi copiii, nu mai trânti şi bufni în 
toate părţile, nu mai sudui, că nu foloseşte la 
nimic, nu rezolvi nimic cu asta. Eu vreau să-ţi 
spun că dacă ţi-e dat să ai parte de sărăcie, toată 
frământarea şi zbaterea ta sunt zadarnice, iar dacă 
norocul este partea ta, te vei împiedica de el ca de 
o balegă, fără să ştii şi fără să vrei. Şi mai vreau 
să-ţi spun ceva: să nu te temi şi să nu disperi cu 
sărăcia, deoarece ea a fost soră cu mama, iar ţie îţi 
este mătuşă, ea face parte din familia noastră, 
dragul tatii”. 

Bietul bătrân îi spunea cu durere aceste 
poveţe cu tâlc băiatului său, dar nu putea rămâne 
indiferent la zbuciumul sau neputincios, ştiind că o 
astfel de atmosferă în familie este neproductivă pe 
termen lung, chiar dacă lui Vasalica i se părea că 
pe moment aşa reuşeau să-şi îndeplinească cel mai 
bine şi la timp toate obligaţiile. 

Spunea astfel ca străbunicul său, tatăl lui 
Todor Sabău, era cunoscut în sat ca Vasile al 
Ghicii şi era şi el un fruntaş al satului, bun 
gospodar, care reuşise prin sârguinţa familiei sale 
şi prin propriile strădanii să agonisească ceva 
avere, caracterizată în principal prin suprafeţele de 
teren pe care le deţinea. Vasile al Ghicii, pe 
numele său oficial Vasile Sabău, cum avea să se 
numească mai târziu şi nepotul său, tatăl lui 
Gheorghe Sabău, a avut trei băieţi: Gheorghe, Ioan 
şi Teodor. Lumea satului transilvan din acele 
vremuri din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
şi în mod deosebit economia sa era structurată pe 
activităţi cu caracter preponderent agrar, pământul 
şi pădurea fiind principalele resurse din care 
oamenii îşi asigurau existenţa lor şi a familiilor lor. 
Aceasta este explicaţia pentru care lupta pentru o 
palmă de pământ era de fapt simbolul luptei pentru 
supravieţuire, era una din formele de afirmare a 
dorinţei şi voinţei oamenilor de a-şi aduce obolul 
lor la mersul înainte al lumii şi al vieţii. 

În aceste condiţii, erau foarte frecvente 
disputele între fraţi pentru dreptul de moştenire, 
explozia demografică exercitând asupra pământului 
ca unică resursă de asigurare a existenţei, o presiune 
tot mai mare, cu atât mai mult cu cât evoluţia 
civilizaţiei materiale moderne chiar dacă aflată în 
acele locuri pe atunci într-un stadiu embrionar, 
făcea să crească numărul de nevoi şi aspiraţii ale 
oamenilor, cei mai luminaţi şi cei înstăriţi doreau 
să-şi vadă copiii şcoliţi, să poată cumpăra lucruri şi 
unelte de la oraş, să-şi poată permite construirea de 
case mai bune şi câte şi mai câte. 
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Împrejurările mai sus prezentate nu au ocolit 
nici familia lui Vasile Sabău, Vasile al Ghicii, care 
nu a avut şansa, forţa şi probabil puterea şi înţelep-
ciunea de a-şi împăca feciorii, printr-o împărţire 
mulţumitoare a brumei sale de agoniseală. Cei trei 
băieţi s-au judecat pentru pământ 12 ani, timp în 
care au devenit prada uşoară pentru două instituţii 
necruţătoare : banca şi tribunalul cu avocaţi, ieşind 
din această dispută obosiţi sufleteşte, dezamăgiţi şi 
trişti, poate o idee mai înţelepţi, dar, oricum, 
profund afectaţi. Pentru Gheorghe durerea înfrân-
gerii şi epuizării a fost de nesuportat, el n-a supra-
vieţuit acestei încercări şi şi-a pus capăt zilelor, 
fiind descoperit spânzurat de vecinii săi. 

Nici Ioan nu a suportat şocul şi, agresat de 
mulţimea eşecurilor şi dezamăgirilor, şi-a pierdut 
minţile, sfârşindu-se în uitare, cu seninătatea nefe-
riciţilor a căror minte rătăcită îi scoate din lumea 
grijilor şi a apăsărilor omeneşti, pentru a-i îndrepta 
spre păduri şi codri în a căror alcătuire biologică şi 
geografic-geologică nu există nici suferinţe 
omeneşti, nici pasiuni. 

Despre acest străbun al său, frate al buni-
cului Todor, Gheorghe Sabău ştia că a avut un 
băiat, care a părăsit lumea satului după ce a făcut 
şcoala la Satu Mare, plecând apoi spre Banat, unde 
sub presiunea evenimentelor politice ale vremii, 
marcate de lupta românilor pentru recâştigarea 
demnităţii naţionale îşi schimba numele din Sabău, 
nume cu sonorităţi ungureşti, şi ia numele pur 
românesc Vasiliu. Sub acest nume, el s-a decis 
prin 1911 să părăsească ţara, frământată de sărăcie, 
griji şi întunecată de tristeţe şi înapoiere, care l-a 
adus pe tatăl său în disperarea bolii mentale 
incurabile, şi să emigreze în Statele Unite pe un 
drum de vrajă şi promisiuni, care a atras mulţi 
ardeleni în acele vremuri. 

Cel de-al treilea băiat al Vasilichii Ghicii, 
Todor Sabău, bunicul lui Gheorghe Sabău şi tatăl 
lui Vasile, s-a dovedit a fi cel mai puternic şi echi-
librat, dintre cei trei fraţi el reuşind să se impună în 
faţa vitregiilor vremii şi răutăţilor oamenilor. Ca şi 
ceilalţi doi fraţi ai lui, Todor Sabău a ieşit din 
lunga dispută pentru pământ ruinat de creditori şi 
obosit, cu gustul amar al înfrângerii, dar mult mai 
înţelept. El a reprezentat totdeauna, în anii săi de 
deplină maturitate, o personalitate de referinţă 
pentru satul Gaura în care a funcţionat ca primar 
27 de ani, timp în care în politica vremii s-au 
perindat multe curente şi orientări politice, care, în 
logica normală a lucrurilor, ar fi presupus schim-
barea corespunzătoare a primarilor, dar micul sat 
ardelenesc îşi trăia existenţa după reguli proprii, 
aparte, în care prevalau ca valori încrederea si 
stabilitatea, deciziile oamenilor privind pe cei ce 
merită, pot şi trebuie să-i reprezinte, nefiind 
conexate obligatoriu cu luptele şi pasiunile 

fenomenului politic, ele izvorau din proba de 
seriozitate şi performanţa omenească a primarului 
Todor Sabău. 

Om hotărât şi harnic, Todor Sabău a 
întemeiat o familie frumoasă şi reprezentativă 
pentru zona în care s-au născut, au crescut si s-au 
format 7 copii: 3 fete şi 4 băieţi. Todor Sabău a 
fost om ambiţios, cu vederi luminate, unul dintre 
puţinii locuitori ai satului acelor vremi, care 
apreciau ştiinţa de carte şi care a încercat să-şi 
determine copii să înveţe şi să se instruiască, 
spunându-le adeseori că un om care ştie cel puţin 
să scrie şi să citească adăposteşte în el putere şi 
forţă cât doi oameni obişnuiţi, pentru el lumea din 
jur putând fi controlată şi prin forţa numerelor şi 
cuvintelor scrise. 

Dintre fetele sale, Iulica a părăsit satul natal 
şi şi-a rostuit viaţa în Napradea, satul Porcăreşti, 
unde, de altfel, şi-a întemeiat familie şi fratele ei 
Gheorghe, care acolo s-a şi stins. Gheorghe a fost 
notar în Napradea, stimat şi respectat de oameni şi 
de autorităţi. 

Maria, cea de a doua fată, a părăsit şi ea prin 
căsătorie satul natal, ba, mai mult, rod al unei 
educaţii moderne, lipsită de prejudecăţi naţionalist 
şovine, ea s-a căsătorit cu un grădinar ungur, pe 
care l-a cunoscut la Satu Mare şi cu care a plecat la 
Budapesta, stabilindu-se într-un bloc modern, 
situat în centrul oraşului. 

Florica, cea de a treia fată, s-a căsătorit în 
Prislop, comună aproape de Valea Chioarului, în 
care soţul ei era poştaş, poziţie care, pentru acea 
vreme, îi încadra între oamenii de vază ai satului. 

Dumitru, al doilea băiat, şi-a rostuit viaţa în 
oraşul Şomcuta Mare, iar Ianoş, cel de al treilea,  
s-a stabilit departe de casă, în Banat, la Lugoj, oraş 
de câmpie cu tradiţii istorice, marcat de sobrie-
tatea, ordinea şi disciplina specifice civilizaţiei 
germane, adusă pe aceste locuri de şvabii 
Banatului. 

Ianoş Sabău era oier, proprietar şi negustor 
de oi şi produăator de lână, brânză, pastramă şi 
altele. Ştiind să scrie şi să citească, el a putut 
păstra legătura cu vărul său Vasiliu, plecat în 
America, şi prin el întreaga familie mai era încă în 
legătură cu vărul lor, plecat peste mări şi ţări. 
Gheorghe Sabău povestea despre acest unchi al 
său cu multă consideraţie. 

Ultimul băiat al primarului Todor, Vasile 
Sabău, tatăl lui Gheorghe, nu a învăţat carte. El şi-a 
rostuit viaţa după regulile tradiţionale, căsătorindu-se 
cu Maria Lang şi acceptând stabilirea în satul soţiei, 
model destul de răspândit, care prin forţa 
împrejurărilor va fi urmat şi de fiul său mai mic, 
Gheorghe Sabău.... 

 
Dr. ing. Gheorghe INDRE 
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Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 

AMINTIRI CARE RĂSCOLESC, 
ADEVĂRURI CARE DOR… 

 
…Intru în giratoriu şi îl părăsesc la a treia 

ieşire. Spre Şimnicul de Sus, Bălceşti... Am 
emoţii… Deşi, în drum spre Severin, trec mereu pe 
aici, pe şoseaua de centură a Craiovei, un drum 
relativ nou, tangent la Şimnic, am senzaţia unei 
regăsiri întârziate. Şi ciudate. Drumul acesta – 
Craiova, Mischii (Motoci), Picături (Murgaşi), 
Bulzeşti, Bălceşti, Cârlogani, cale de 50 km – l-am 
străbătut de foarte multe ori, pe jos, de regulă, în 
7-10 ore, iar de două ori, în viaţa mea, în doar 
patru ore, întrucât, fiind alergător de cursă lungă, 
am parcurs acest traseu alergând. Odată, de la 
Cârlogani la Craiova şi a doua oară, de la Craiova 
la Cârlogani… Au fost două momente fericite din 
viaţa mea, pe care le-am răsplătit cu câte un 
maraton... 

…Eram, la anii aceia, un om fericit. 
Reuşisem, în 1954, la examenul de admitere la 
Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova, împreună cu 
trei colegi de la şcoala noastră din Vasilaţi, un sat 
vecin, pe deal, în prelungirea satului nostru – ceea 
ce era o performanţă, atât pentru noi, cât şi pentru 
şcoală – şi, până în 1957, am urmat cursurile 
acestui liceu.  

De regulă, drumul din satul nostru până la 
Craiova îl făceam pe jos. Aşa era pe atunci. Nu ne 
puteam permite să dăm zece lei pe biletul de 
autobuz, iar autobuzele circulau doar o dată pe zi 
şi ocoleau pe la Balş, cale de 75 de kilometri…  

…Casele din Şimnic sunt tot cam ca atunci. 
Parcă ceva mai sărace, mai îmbătrânite şi mai 
lipsite de bucurie. Aceleaşi, sau, poate, altele, nu 
mai reuşesc să le desluşesc pe unele de celelalte. 
Sunt case tradiţionale, româneşti, cu pridvor şi 
curte, cu boltă de viţă de vie, câţiva pomi fruc-
tiferi… Ici, colo, câte o vilă. Vilele sunt 

strălucitoare, dar reci, iar cele mai multe dintre 
case, prăfuite şi nevăruite…  

Contrastul nu este strălucitor, ci dureros… 
Orânduiala ce împarte lumea „în mizeri şi bogaţi”, 
cum zicea marele Eminescu, este din nou la ea 
acasă… Doar fântâna de la piciorul pantei, la 
ieşirea din Şimnic şi începerea urcuşului spre 
Platoul Motocilor, a rămas la fel. Aş vrea să 
opresc, să mă duc acolo, lângă jgheabul în care 
mai curge încă o apă rece şi limpede – cel puţin 
aşa o ştiu eu de 57 de ani, de când am venit prima 
dată, pe jos, din satul meu, Cârlogani (Cârloganii 
de Bălceşti), pentru a da examen de admitere la 
Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova, renumit, pe 
atunci, ca şi acum – şi să-mi răcoresc tălpile des-
culţe obosite de drum, apoi să-mi încalţ tenişii… 
Pentru că intram în oraş… 

…Trăiesc, deopotrivă, emoţia unui drum 
atât de drag şi dezamăgirea cumplită a ceea ce văd. 
În cele cinci decenii şi jumătate, nu văd nici un 
progres, în afara celor câtorva vile construite pe ici 
pe acolo, a unor linii de înaltă tensiune, a unei 
şosele de centură şi a unor relee care se află sus, la 
terminarea pantei, în locul dudului… La acel dud 
bătrân, ne opream noi, venind dinspre Bălceşti, să 
privim Craiova de sus… Era penultimul popas… 

…Dudul a dispărut. E normal. Era încă de 
pe atunci bătrân şi pe jumătate putrezit… Tot 
platoul Motocilor este alcătuit dintr-un pământ 
fertil, ca untul, să-l pui pe pâine… Acum, la ora la 
care trec eu spre Bălceşti, o mare parte din acest 
pământ roditor este, practic, pârloagă… Pentru un 
ţăran ca mine, care simte încă în palme coada 
aspră a sapei, această imagine este tragică… 

Drumul spre Bălceşti nu este prea circulat. 
Îmi permit, deci, să merg cu viteză mică şi să-mi 
caut amintirile. Sunt, toate, la locul lor, ca într-un 
roman – Viscoliri – pe care l-am scris cu câţiva ani 
în urmă, în numele celor mai frumoase iubiri ale 
unui vieţi inundate de drumuri…  

E primăvară spre vară, pomii au înfrunzit şi 
grâul ar trebui să fie de un verde crud şi luminos… 
În loc de verde, îmi inundă ochii liniştea cenu-
şiului unui pământ nemuncit, uitat de oameni… 

Cobor, cu viteză mică, cele câteva ser-
pentine care duc spre intrarea în satul Mischii din 
compunerea Motocilor… Undeva, aici, într-o 
noapte de iarnă viscolită, într-o casă, am dormit 
cele câteva ore care mă despărţeau de lumina din 
zori… Primisem vacanţă şi plecasem imediat 
acasă, în plin viscol, dar noaptea fusese mai rapidă 
ca mersul meu, iar, la vremea aceea, prin pădurea 
Gruiţa, situată la vreo zece kilometri de acest sat, 
spre Bălceşti, încă mai urlau lupii înfometaţi…  

…Era aproape miezul nopţii. Bătusem în 
prima poartă a unei case care avea lampa aprinsă şi 
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mi se deschisese. Gazda, o femeie de vârsta mamei, 
mă primise cu căldură… Mi-a dat ceva de mân-
care… Şi un pat unde să dorm. Adormisem, cred, 
într-un minut. A doua zi, în zori, îi mulţumisem 
pentru găzduire şi luasem la picior drumul 
Bălceştilor. Era zăpadă mare, iar eu purtam un 
trening, nişte tenişi pe jumătate rupţi şi un palton 
ponosit. Şapca mi-o zburase vântul, o aruncase 
undeva într-o vale şi nu mai reuşisem să o recu-
perez. Zăpada era cât casa şi se întunecase…  

…Nu mai ştiu care este acea casă. Probabil 
că, în mersul maşinii, am trecut deja de ea. Dar  
n-am uitat niciodată că, într-o noapte viscolită de 
iarnă, când bătusem la acea poartă, mi se 
deschisese…  

…Aşa erau oamenii pe atunci. Aşa sunt, 
probabil, şi azi… Dar mult mai necăjiţi… Asta-mi 
spun casele. Şi pământurile nemuncite… Casele 
sunt lipite de pământ, cu ferestrele ponosite, pomii 
sunt trişti, florile de prin curţi s-au amestecat cu 
buruienile, pe la porţi a crescut prea mult iarba, 
băncile s-au scorojit… Parcă nici oameni nu mai 
prea sunt. În plină zi, nu se vede ţipenie, de parcă 
satul s-ar fi ascuns pe undeva, prin fundul curţii…  

Ies din valea Mischiilor, urc cele câteva 
serpentine, trec de bisericuţă şi accelerez uşor. 
Drumul, betonat între timp, mi se pare mai searbăd 
ca atunci, când era doar pietruit, pentru că, la fel ca 
pe Platoul Motocilor, pământurile sunt, în majori-
tatea lor, nemuncite. Ici, acolo, câte un petic verde 
de grâu, o împrejmuire sau un pom uscat… 
Buruieni şi boschete… 

Pădurea Gruiţa este însă aceeaşi. Stejarii şi 
gorunii sunt la fel ca atunci… Falnici şi, în acelaşi 
timp, modeşti. Modeşti şi tăcuţi. Ca soldaţii de 
linie… Simt o linişte specială. Şi un sentiment de 
confort. Încetinesc, caut cu privirea copacul în care 
m-am suit într-o noapte de iarnă, când am auzit 
urletul lupilor… Am stat undeva, între două crengi 
puternice, toată noaptea… Abia în zori am avut 
curajul să cobor şi să-mi continui drumul spre 
satul din vale, Picăturile, şi, de acolo, spre 
Bulzeşti, Bălceşti, Cârlogani… 

Nu-l mai pot găsi. Ani de-a rândul, de câte 
ori treceam pe aici, mă opream şi îl mângâiam ca 
pe un bun prieten. În simţeam scoarţa aspră ca pe o 
atingere de catifea… Acum, iată, nu mai ştiu care 
este acel copac. Am uitat locul… A dispărut şi el 
prin pădure, precum sătenii prin curţile inundate 
de buruieni… Poate, au plecat departe, prin alte 
ţări. Şi n-au mai venit… Nici ei, nici copiii lor… 

…Pădurea Gruiţa se află pe un platou, 
deasupra satului Picături. Sau Picăturile… Satul 
este situat într-o vale. În unul dintre drumurile 
mele pe jos, de sus, de la ieşirea din pădure, am 
văzut valea mustind. Plouase şi apa crescuse. Nu 

se năpustea torenţial, aşa cum o făcea Olteţul 
satului meu, în vremea ploilor torenţiale, ci 
molcom, ca-n mlaştină. Doar pândea… Un pas 
greşit şi te înghiţea adâncul… Am trecut încet, 
desculţ, pe podul acoperit de apă. Apa era rece şi 
murdară. Îmi ajungea până la genunchi. Aveam 
doar 15 ani… 

… M-aş opri câteva minute la fântâna de la 
ieşirea spre Bulzeşti… Chiar vreau s-o fac, dar 
parcă nici fântâna aceea cu apă atât de rece nu mai 
este aceeaşi… Este prăfuită, uitată, neslobozită de 
ani şi, poate, chiar părăsită… 

Toate au îmbătrânit… 
Accelerez în pantă. Maşina urcă în tăcere 

spre pădurea de deasupra Picăturilor, spre Bulzeşti. 
Este o maşină modestă, dar puternică. Aici, undeva, 
pe stânga, era o culă. Un însemn topografic. Marca 
o cotă. De câteva ori, m-am urcat până în vârful 
acelui schelet de lemn, să văd, de acolo, de sus, 
depărtările. Aş vrea s-o fac şi acum, dar cula nu 
mai este… Pădurea s-a îndesit, poienile au 
dispărut. Au crescut rugi şi mărăcini… 

Undeva, pe dreapta, înainte de a coborî în 
Bulzeştii lui Marin Sorescu, trebuie să fie o livadă 
cu meri… Da. Este tot acolo. Dar nici ea nu mai 
are strălucirea din anii aceia. Pomii au îmbătrânit, 
probabil sunt şi ei la a doua sau a treia generaţie, şi 
nu se mai vede urma mâinii omului… Parcă 
oamenii şi-au părăsit livezile. Sau livezile şi-or fi 
alungat oamenii… 

… Cobor în Bulzeşti. Asemănare izbitoare 
cu Picăturile şi cu Mischii. Parcă a trecut şi pe aici 
aceeaşi boare cenuşie, aceeaşi tristeţe, aceeaşi 
îmbătrânire… Poate şi eu oi fi tot aşa, precum 
satele astea care mi-au înnobilat drumurile 
copilăriei şi adolescenţei, bătrân şi cenuşiu, dar nu-
mi mai dau seama… M-oi fi obişnuit prea mult cu 
mine însumi, şi nu mai văd diferenţele… 

„– Lasă, bătrâne – îmi spune un gând –, nu 
te mai chinui atâta. Şi satele, ca şi oamenii, îşi au 
viaţa lor. Nu pot fi tot timpul tinere, frumoase, 
înflorite… Se ofilesc şi ele, precum oamenii, merii 
şi cireşii… Poate apar altele, în altă parte… Sau 
poate se înnoiesc în ele însele, dar tu nu reuşeşti să 
vezi decât amintirile…” 

„– Aşa o fi – îmi spun mie însumi şi nu 
neapărat gândului –, dar parcă tot nu-mi vine a 
crede că peste verdele de atunci s-a aşternut cenu-
şiul de acum… Poate fi, desigur, cenuşiul ochilor 
mei care nu mai pot să vadă… 

Nu-i aşa. Ochii mei văd încă foarte bine. 
Cele câteva case care marchează intrarea în Valea 
Aninoasa şi în Judeţul Vâlcea, sunt tot acolo. Dar 
şi ele s-au părăginit. Sau cei care le-au locuit nu 
mai sunt. Or fi murit, or fi plecat, s-or fi plictisit de 
ele… Nu ştiu şi nici nu cred că pot afla… Pe cine 
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să întreb? Vântul?! Vântul nu mai bate. E linişte 
adâncă. 

Cobor serpentinele strânse, trec podul 
reparat de zeci de ori, de peste valea aceasta 
furioasă la vremea ploilor şi urc cu motorul în plin 
spre ultimii kilometri de pe platoul care veghează 
Bălceştii şi Valea Olteţului… De aici, de sus, se 
vede oraşul Bălceşti, Dealul Răii, Valea Olteţului, 
confluenţa Olteţului cu Cerna, salbele satelor 
înşiruite pe la poalele dealurilor, pe pante sau pe 
malurile râului…  

…Peisaj atât de drag! Toate sunt parcă la 
locul lor. Şi, totuşi, acest sentiment de tristeţe nu 
mă părăseşte.  

Oraşul Bălceşti este la fel de cenuşiu ca şi 
satele prin care am trecut… Monumentul Eroilor a 
fost scos din intersecţie şi mutat la câţiva metri 
mai încolo, pe margine… Încurca circulaţia… 
Spitalul a fost dezafectat… Aici, în acest spital, a 
fost internată şi mama mea… Îi reparasem casa şi 
era foarte fericită. Glumea, era bucuroasă că, după 
o viaţă chinuită, copiii ei erau bine… Şi casa ei era 
din nou locuibilă… Noi, copiii ei, eram departe de 
ea, dar o duceam bine… Pământul?! Lasă-l naibii 
de pământ! Ne-a mâncat viaţa. Căutaţi-vă norocul 
în altă parte, puneţi mâna pe carte, acesta-i viitorul 
vostru! 

Erau cuvintele ei. După ce a ieşit din spital, 
a mai trăit câteva luni, apoi a trecut în lumea celor 
drepţi. De câte ori trec prin zonă, mă duc în sat, la 
cimitir şi aprind o lumânare. La mormântul 
părinţilor mei… 

Trec în câteva minute prin Bălceşti. Pesceana, 
Moara lui Savu, câmpul unde a aterizat forţat un 
avion de pasageri, prin 1953, cred… A fost pentru 
prima oară când vedeam un avion de aproape. Am 
aflat că a căzut, am alergat într-un suflet cale de 
zece kilometri, din satul nostru până aici… Avea o 
aripă ruptă, dar fuzelajul era întreg şi uşile des-
chise… Ne-am urcat în el şi ne-am minunat… Am 
văzut un avion, înainte de a vedea un tren… 

Trec prin dreptul locului unde a căzut 
avionul, la câteva zeci de metri de şoseaua 
Bălceşti-Beneşti. Simt fiorul anilor şi al amintirilor 
şi las maşina să meargă uşor, la relanti… Şi aici, 
ca şi pe platourile pe care le-am străbătut, cea mai 
mare parte a pământului este nemuncit. L-au 
inundat bălăriile, bozul şi cucuta…  

După câţiva kilometri, ajung la intrarea în 
Beneşti. De aici, drumul se continuă spre 
Lăcusteni. Eu trebuie să virez la dreapta şi s-o iau 
spre Cârlogani. Mai sunt doar câţiva kilometri. 
Chiar la intersecţie se află casa directorului Şcolii 
Generale, clasele 5-7, pe care am absolvit-o şi eu, 
în prima promoţie. Casa este cochetă. Cineva o 
întreţine. 

La câteva sute de metri, pe stânga, se află 
Moara… Cel mai important reper tehnic din anii 
copilăriei… Admiram motorul, volanta uriaşă, 
curelele de transmisie, valţurile, agitaţia femeilor 
de la gura valţului, când morarul striga cât îl ţinea 
gura ca să acopere zgomotul motorului: „Trage 
mălaiul, nu mai lua!”… 

…A mai rămas doar clădirea roşie, acoperită 
cu ţiglă. Tot roşie. La o sută de metri de moară, se 
află sediul fostului CAP. O clădire veche, conac 
boieresc. Acum, o ruină. Tot o ruină sunt şi 
grajdurile şi toată infrastructura care adăpostea 
unelte agricole, animale, hambare…  

Drumul este, acum, cale de vreo trei 
kilometri, perpendicular pe râul Olteţ. Pământul, la 
fel, nemuncit. Pârloagă. Sau, ici acolo, câte un 
petic de grâu. Cândva, în anii copilăriei mele, aici 
erau grădini. Roţile de lemn cu cupe scoteau apa 
din Olteţ şi o împingeau pe canaluri. Era o 
minune… Minunea a dispărut. Crengile arinilor  
s-au aplecat tot mai mult peste apa Olteţului. Apa 
curge liniştită între malurile aproape părăsite… 

Cea mai mare parte a satului a coborât de pe 
dealuri la şosea. În Teteş şi pe Dealul Buneştilor, 
mai sunt doar câteva familii, pe Valea lui Dan, la 
fel, păşunile din Valea Boroghilei, pe unde păşeam 
noi noile, au fost inundate de mărăcini… 

Locul casei noastre adăposteşte mărăcini, 
boz şi o dărăpănătură care a fost cândva o casă de 
lemn, cu patru camere, călduroasă, primitoare şi 
bucuroasă… Livezile au îmbătrânit. Viile au dis-
părut. Grădina noastră nu mai există. Este un teren 
gol, nici iarba nu mai creşte aici cum trebuie… 

Am lăsat maşina undeva, în vale, în dreptul 
casei părintelui – şi el trecut demult în lumea celor 
de dincolo –, pentru că nu m-am încumetat să o 
aduc până în faţa fostei case… O iau pe jos, cale 
de vreun kilometru, pe sub deal, spre locul în care 
se află cimitirul. Trec hududoiul, care nu mai are 
nici apă, nici nisip, şi urc spre cimitir.  

Morminte aruncate printre ierburi. Câţiva 
şerpi se sperie şi se ascund pe unde pot. Găsesc cu 
greu mormântul părinţilor mei. Este inundat de 
bălării. De pe crucea de ciment s-au desprins cele 
două plăci. Una de marmură, alta de inox. Cuvin-
tele pe care le-am scris eu sunt însă tot acolo… Nu 
încerc să le lipesc. Le sprijin doar de cruce, aşa 
cum a făcut-o cineva care a trecut înaintea mea pe 
aici. Încerc să înlătur bălăriile şi să sap puţin 
mormântul. Cu pioletul. Pământul este încă tare – 
n-a plouat demult – iarba deja s-a uscat, deşi 
suntem în plină primăvară, iar şerpii, probabil, se 
ascund nu prea departe. N-aş vrea să-i deranjez… 

După vreo două ore, aprind patru lumânări – 
una pentru mama, una pentru tata, una pentru 
bunicul şi a patra pentru bunica – îmi amintesc de 
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ei şi las o lacrimă, acolo, în însingurarea de pe 
deal… 

Am din nou senzaţia că satul moare, încet, 
încet… Iar partea care s-a mutat la şosea renaşte 
parcă într-o altă dimensiune… După alte rân-
duieli… În nerespect faţă de pământ…  

Înainte de a ajunge la maşină, după ce trec 
de locul casei părinteşti, mă întâlnesc cu un om. 
După mulţi ani, în satul meu, este pentru prima 
dată când mă întâlnesc cu un om… Mă cunoaşte. 
Mă salută cu respect, îmi spune cine este… 
Desigur, îl cunosc şi eu… După nume. Era un pri-
chindel când eu am plecat din sat… Aproape toată 
generaţia mea se află în cimitirul din sat sau pe 
unde i-o fi prins finalul…  

El este un pic cam bolnav. Un mic accident 
vascular, cardiopatie, fibrilaţie şi lista este destul 
de lungă. Şi de boli, şi de medicamente… 

Mă invită în casă. Fosta casă a lui Boier 
Nae. A cumpărat-o. Boierul şi urmaşii săi nu se 
mai întorc. Este o casă în care intru pentru prima 
oară. Curte plină de păsări. Ziduri groase, de un 
metru. O adevărată cetate. Răcoare. Camerele de 
la etaj sunt din lemn. Soţia lui – o femeie muncită, 
cum sunt femeile de pe la ţară – aduce o farfurie 
cu trandafiri şi muşchiuleţ din garniţa cu untură. 
Un deliciu! Îmi aminteşte de anii luminoşi ai 
copilăriei mele. Când aveam porc de Crăciun, 
garniţe cu carne în untură pe care le ţineam până 
vara târziu, oi, capre şi vacă cu lapte…  

– Ce se întâmplă cu pământul? întreb. 
– Oamenii l-au părăsit. 
Mă gândesc că, între aceşti oameni care au 

părăsit pământul, mă aflu şi eu. Şi noi, cei patru 
copii crescuţi cu greu de mama noastră (tatăl meu 
a murit în 1950, la cinci ani după ce s-a întors din 
război, când eu aveam doar zece ani, iar fraţii mei 
4, 2 şi cel mic, câteva săptămâni), l-am părăsit. 
Am plecat în patru-vânturile lumii. Şi nu ne-am 
mai întors. Doi dintre noi (cei din mijloc) au 
părăsit această lume, iar noi, cei care am rămas, eu 
şi mezinul, am îmbrăţişat cariera militară şi am 
ieşit deja la pensie. Dar, parcă iarăşi aş pune mâna 
pe sapă… Mă simt vinovat pentru acest pământ 
nemuncit. Când trăia mama, fiecare petic de 
pământ era semănat cu grâu, cu porumb, cu 

cartofi, cu varză, cu roşii… Pomii şi prunii dădeau 
rod, strugurii din vie străluceau în soarele verii… 

Pământul nostru, mai puţin pogonul de la 
Muşetoi – un intravilan de pe malul Olteţului, dat 
să-l folosească cineva –, este, azi, pârloagă. Şi aşa 
va rămâne mereu… 

 
Soluţiile nu vin din cer. Dumnezeu nu este 

nici ţăran, nici plugar, nici politician, nici cosaş. El 
este doar Dumnezeu. Vede şi atât.  

Ce se întâmplă cu satul românesc? Ce ar 
trebui făcut pentru ca pământul acesta dat 
românilor din pământul lui Dumnezeu să redevină 
aşa cum a mai fost, adică Dumnezeiesc? Aşteaptă 
România ca eu, om de 71 de ani terorizat de viaţă 
şi de profesia de militar, o jumătate de veac, prin 
poligoane, pe terenurile de instrucţie, prin teatrele 
de operaţii ale lumii, prin fel de fel de alte 
responsabilităţi de mare risc, să iau sapa în mână şi 
să scormonesc cele două hectare de pământ care 
au aparţinut şi încă mai aparţin familiei noastre? 
Să pun pe ele păduri? Să refac via? Să resădesc 
nucul? Oare, mai pot?! 

Aproape toate soluţiile găsite până acum au 
întors ţăranul român cu o jumătate de veac în 
urmă, la sapă şi la plugul tras de boi. Tot ce s-a 
acumulat de-a lungul celor 50 de ani – utilaje 
agricole moderne, sisteme de irigaţii, livezi 
necuprinse, vii, ferme şi staţiuni ultramoderne, 
institute de cercetare din domeniul agriculturii etc. 
etc. – a fost aruncat pe apa sâmbetei. Ca şi cum  
n-ar fi fost munca noastră, a ţăranilor României.  

Simt o mare tristeţe. Dar n-am nicio soluţie. 
Ţăranul din mine oftează, iar pensionarul n-are 
linişte. Chiar dacă am ieşit la pensie, încă 
muncesc, nu stau degeaba. Dar fac munca pe care 
o ştiu cel mai bine, pentru care am fost calificat. 
Chiar dacă în pieptul meu bate o inimă de ţăran, 
ţăran nu mai sunt. Nu mai am dreptul, puterea şi 
priceperea să fiu. Şi nici nu cred că am puterea să 
mă întreb: Unde sunt adevăraţii şi minunaţii ţărani 
ai României, cei din care a răsărit, în fiecare 
primăvară, ţara aceasta minunată? 

 
Gl. bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA
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Gl. lt. (r) Ioan BĂLĂEI  

 
CLUBUL SFĂTOŞILOR 

 
În timp ce mă pregăteam să inventariez şi 

verific îmbrăcămintea ce urma s-o folosesc în 
anotimpul rece, telefonul fix, la care n-am 
renunţat, m-a solicitat cu melodia lui plăcută.  

– Da, vă rog!  
– Salut colega, sunt Mocanu. Te-am deranjat?  
– Da de unde prietene. Cum să mă deran-

jezi. Mă bucur să te aud. Ce noutăţi ai?  
– Păi, ca la noi la nimeni. Nu aduce anul ce 

aduce ceasul. De la o zi la alta ne năpădesc tot 
felul de veşti. De la scăderea pensiilor la scumpiri 
şi de la reformarea statului la hoţia generalizată. 
Asta este soarta noastră. Voiam să-ţi fac o 
propunere.  

– Te ascult şi sunt curios. Te pomeneşti că 
vrei să facem un marş de protest!  

– Da de unde! Hai la o plimbare, tot un fel 
de marş dar în parcul din cartier. Mai schimbăm o 
vorbă, două şi ne punem la curent cu ce se discuta 
în târg. Vara asta parcul a fost reamenajat şi arată 
foarte frumos iar toamna vegetaţia are culori 
deosebite. Mergem pe la locul unde se adună 
pensionarii la un adevărat club al discuţiilor în are 
liber ca în Anglia. Oricum mai vedem şi noi 
lumea, cât timp vremea este bună. Ce zici?  

– Am văzut mereu grupurile în parc, dar  
n-am mai trecut de mult pe acolo. Şi când zici să 
mergem?  

– Dacă n-ai altă treabă urgentă hai să ne 
întâlnim astăzi la intrarea principală, pe la ora 
unsprezece.  

– Sunt de acord mai ales că nu se ştie când 
se strică vremea!  

Discuţia la telefon m-a convins că prietenul 
şi colegul meu Dumitru Mocanu îşi dorea nu 
numai să ne vedem şi să discutăm una, alta, dar să 
audă şi ce mai comentează şi bârfeşte lumea în 
oraş. Întrucât întâlnirile noastre erau plăcute, 
colegul meu fiind un tip cult si informat, alături de 

care am parcurs o îndelungată activitate profe-
sională, n-am ezitat să răspund solicitării. Ca 
urmare, m-am pregătit şi la ora stabilită am fost 
prezent la locul întâlnirii.  

De pe vremea promenadelor şi până astăzi, 
în parcurile oraşelor, în zone mai retrase, liniştite, 
puteau fi văzute grupuri de bărbaţi adunate pe 
vreme favorabilă care discutau cu pasiune ori 
jucau şah, table şi alte jocuri.  

În unele parcuri, treptat, administraţia 
grijulie a echipat şi amenajat locurile respective cu 
băncuţe şi mese speciale şi chiar copertine pentru 
protecţia împotriva soarelui şi intemperiilor.  

Cu timpul majoritatea participanţilor la 
aceste întâlniri au devenit pensionarii, alături de 
care pot fi întâlniţi însă şi oameni aflaţi în acti-
vitate. Componenta profesională şi socială a 
grupurilor este foarte diferită. Dintre pensionari 
unii sunt mai vârstnici şi bolnavi, însă cu toţii îşi 
înving dificultăţile de ordin fizic pentru plăcerea 
reîntâlnirii cu prietenii şi colegii de generaţie. 
Majoritatea sunt purtaţi de dorinţa şi nevoia 
comunicării cu semenii alături de care în serviciu 
şi în viaţă au străbătut deceniile unor evenimente 
excepţionale, la cumpăna dintre două secole si 
milenii. Cât despre evoluţia societăţii româneşti 
actuale ce să mai vorbim, ea constituie un subiect 
interminabil de discuţie.  

Cum îi putem recunoaşte? Simplu. Se adună 
pe vreme bună indiferent de anotimp în locurile 
menţionate. Unii sunt în trecere spre sau de la 
cumpărături uşoare, oprindu-se pentru un timp „la 
taclale”, alţii vin special să „combată, să asculte 
ori să joace şah, table, remy etc.  

Cu siguranţă posibilitatea exprimării opinii-
lor personale în faţa unui auditoriu aparent 
interesat reprezintă o atracţie specială pentru cei 
care doresc sa-şi spună părerea în legătură cu 
evenimentele la zi în domeniile politic, social, 
medical, internaţional, militar, sportiv etc.  

Toate aceste subiecte şi multe altele din care 
nu lipsesc criza, preţurile, medicamentele, servi-
ciile publice, corupţia, parlamentul, terorismul, 
armata, presa, televiziunea, fotbalul, securitatea 
etc., nasc dispute şi opinii contradictorii. Nu există 
teme refuzate şi cu atât mai puţin interzise iar 
printre participanţi sunt numeroşi oameni puşi pe 
glume, unii care spun bancuri vechi şi noi 
întreţinând o atmosferă de bună dispoziţie şi care 
anulează ori previne orice situaţie conflictuală.  

Acolo, în manifestările grupurilor constituite 
întâmplător, este promovat cel mai autentic spirit 
democratic, cea mai reală libertate de expresie, o 
adevărată egalitate a indivizilor, toate depăşind 
ofertele societăţii organizate constituţional.  

Discuţiile încep, de regulă în jurul celor care 
joacă şah sau table apoi, pe măsură ce numărul 
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competitorilor creşte, grupul se distanţează pentru 
a nu deranja şi a nu fi la rândul său incomodat. Să 
mai adăugăm faptul că cei mai mulţi participanţi 
se cunosc din întâlniri anterioare şi că unii sunt 
vecini de scară, de bloc sau stradă după cum alţii 
vin de la distanţe mai mari atraşi de calitatea şi 
atmosfera dezbaterilor.  

O lume reală, interesantă, reprezentată de 
oameni cu o mare experienţă aparţinând unor 
categorii sociale şi profesionale diferite, printre ei 
aflându-se intelectuali, muncitori, manageri, mili-
tari, artişti, sportivi, marea majoritate pensionari 
aşa cum am mai spus care au o situaţie materială şi 
financiară modesta sau chiar precară. De aici poate 
şi atitudinea lor accentuat critică şi intransigentă 
provocată de nemulţumiri justificate.  

Printre ei există şi pasionaţi de excursii, 
sport şi turism, care au călătorit mult în tară şi 
străinătate, care au copii, nepoţi şi alte rude în alte 
ţări pe care le-au vizitat şi astfel au cunoştinţe 
referitoare la cultura, modul de viaţă, obiceiurile, 
nivelul de dezvoltare şi aspiraţiile altor popoare 
având posibilitatea să compare situaţia noastră.  

Şi iată-ne în plină toamnă la locul şi ora 
întâlnirii, în parcul cu pricina unde încurajaţi de 
vremea frumoasă, eroii noştri au început să se 
adune joviali, bine dispuşi, îmbrăcaţi îngrijit, 
dornici să se distreze şi „să pună ţara la cale”. 

Ne-am aşezat pe o bancă, relaxaţi, liniştiţi, 
gata să-i ascultăm fără să ne implicăm, convenind 
ca din când în când să ne deplasăm de la un grup 
la altul. 

– Hai să trăieşti nea Vasile, se auzi de pe o 
bancă o voce răguşită de fumător înrăit. Ce-ai mai 
făcut zilele astea?   

– Cel apelat era un bărbat înalt cu părul alb 
ce se apropia pe o alee mergând sprijinit într-un 
baston.  

– Salutare „tinere”, răspunse cu subînţeles 
bărbatul, mulţumesc de întrebare. Fac aşa şi aşa cu 
speranţa că voi trăi mai bine cum ne-a urat 
preşedintele. Până una alta mergem înainte că 
înainte era mai bine. Am venit cu gândul să te fac 
o partidă de şah, ce zici?  

– Dacă vrei să-ţi strici ziua îţi stau la dispo-
ziţie. Te rog să treci la masa de joc până voi scoate 
eu „trupele”.  

Şi în timp ce „tânărul” cum îl numise noul 
venit, de fapt un bătrânel vioi cu mustăţi stufoase 
şi ochelari vechi cu rama groasă demodată, scotea 
tacticos dintr-un săculeţ albastru de pluş piesele de 
şah, nea Vasile cel cu baston s-a aşezat cu oarecare 
greutate la masa de joc.  

– Of! Mă doare spatele. Cred că până la 
urmă tot la cuţit ajung.  

Îşi aşeză pe masa de şah într-un colţ borseta, 
îndreptându-şi spatele cu o grimasă. 

– Ce să facem domnule, încet încet, aproape 
fără să ne dăm seama ne lasă toate, comenta 
partenerul aranjând piesele. 

– Mai schimbă şi mata piesele astea că s-au 
jegărit. Cumpără altele că acum câţiva ani ţi-au 
mărit pensia. 

Mustăciosul terminase de aşezat figurile, 
ridică privirea spunând supărat. 

– Da, mi-au mărit-o!. Mare brânză. Cu o 
mână ne dau şi cu două ne iau. Nu vezi cum se 
scumpesc toate? Ce ne rămâne de făcut, trebuie ca 
noi „generaţia expirată” cum ne spune tineretul 
capitalist să ne mulţumim cu ce avem şi ca foşti 
comunişti să nu mai cerem nimic deoarece desta-
bilizăm economia bogaţilor. Dar acum că suntem 
în criză se zice că strângem cureaua cu toţii, unii 
aia de la burtă şi alţii de la un ceas nou. 

– Văd că eşti supărat. Hai lasă că noi 
românii ne descurcăm. Am făcut-o şi pe vremea 
„împuşcatului”. Nu-i dracu aşa de negru! 

– Ai dreptate nea Vasile, nu-i negru, e 
albastru, numai că mie nu-mi ajunge pensia nici 
pentru cele strict necesare. La o săptămână nu mai 
am bani şi trag mâţa de coadă cum se spune.  

– Crezi că mie îmi ajunge, mai ales că îi mai 
ajut şi pe copii, în loc să mă ajute ei cu bani. După 
ce că abia au găsit un serviciu sunt plătiţi prost şi 
muncesc de dimineaţa până noaptea. Diplomele de 
studii nu le folosesc la nimic. Asta este, economia 
se târâie, ţara nu are bani să ne dea mai mult. Un 
timp am avut noroc cu banii aduşi de salahorii 
aştia de la noi plecaţi să lucreze prin alte ţări, până 
se vor sătura străinii de ei, că aici guvernanţii au 
vândut tot lăsând pe români fără locuri de muncă 
şi să se descurce cum pot. 

– Sunt gata, spuse mustăciosul. Trupele mele 
aşteaptă începerea bătăliei, Dau comanda: „La atac 
înainte!” 

În jurul lor se adunaseră deja câţiva curioşi. 
Alături, alţi competitori se aşează pregătindu-se 
pentru diferite jocuri. Între timp grupul partici-
panţilor creşte văzând cu ochii. Cei doi începuseră 
partida şi mutările se succedau cu repeziciune fiind 
dinainte studiate aşa că, în paralel discuţia 
continua. 

– Eşti cam milităros „tinere”. De ce nu te-ai 
făcut militar că ăştia au fost şi înainte plătiţi mai 
bine iar acum au pensii mari nu ca noi civilii. Ai 
fost funcţionar la C.F.R. aşa spuneai, bănuiesc că 
îndeplineai condiţiile, aveai origine sănătoasă, fără 
rude în străinătate, sănătos şi sportiv, studiile le 
aveai, utecist erai....  

– Şah, răspunse scurt mustăciosul.  
– Văd, mult zgomot pentru nimic... Poftim, 

joacă. Nu ţine ameninţarea. Ai atacat prea devreme. 
Cei doi îşi priveau concentraţi trupele 

desfăşurate pe tablă. Ca pentru sine fostul func-
ţionar C.F.R. spuse în continuare.  



Gândul Anonimului Anul IX nr. 41-42/30 iunie 2011 

 18

– La vremea respectivă n-am vrut să-mi 
pierd libertatea, să fiu toată viaţa „la ordin”. Am 
avut o rudă ofiţer şi ştiu ce viaţă aveau. Ca să nu 
mai vorbesc că la revoluţie m-am felicitat că nu 
eram în armată.  

– Discuţia se oprise aici, cei doi s-au adâncit 
în desfăşurarea jocului, care în mod firesc se com-
plicase. Subiectul discuţiei nu a fost însă aban-
donat. L-au preluat cei din grupul alăturat.  

– Eu am fost în armată în decembrie 1989, 
se auzi o voce cu un timbru grav. Era un bărbat de 
statură mijlocie, îmbrăcat îngrijit, distins şi care 
purta ochelari de soare. Sunt pensionar militar şi 
trebuie să recunosc că nu mi-e uşor să aud peste 
tot ca un reproş că avem pensii mai mari de parcă 
am fi vinovaţi de asta. Mai nou ni se reproşează că 
avem pensii nesimţite. Aş fi putut să tac din gură şi 
să-mi văd de treabă. Era nedrept deoarece eu nu 
mă simt vinovat. Ba chiar sunt nemulţumit că nu 
am o pensie şi mai mare, dacă mă gândesc la 
privaţiunile şi sacrificiile de care mulţi fugeau 
atunci. 

– Ai dreptate, interveni cineva. Da’ crezi că 
noi ceilalţi n-am avut greutăţi. Crezi că în produc-
ţie era mai uşor? 

– N-am spus asta dar în ce mă priveşte mi-
am neglijat familia şi sănătatea datorită serviciului. 
Am fost obligat să-mi mut familia de vreo 
cincisprezece ori. De fiecare dată am luat după 
mine tot calabalâcul pe care l-am distrus de mai 
multe ori de nu m-am ales cu nimic. Cred că 
jumătate din viaţă am lipsit de acasă, copiii 
crescând fără mine şi schimbând mereu şcoala. 

– Chestia cu mutatul a fost într-adevăr o 
pacoste. Şi noi, unii constructori ne-am mutat cu 
şantierele. Nu aveai ce face, era sarcină. 

Militarul se oprise o clipă. Părea că ar fi 
dorit să renunte la discuţie. Totuşi reveni obser-
vând că în jurul său numărul ascultătorilor sporise. 

– Pentru toata lumea a fost greu. Noi 
militarii n-am putut ,,aranja" nimic. Am primit 
ordin ş am plecat la canal, la Transfăgărăşan, la 
Casa Poporului, la Porţile de Fier, în Balta Brăilei, 
în minele de cărbuni, la metrou etc. Condiţiile erau 
ca pentru puşcăriaşi iar mâncarea la cazan. 
Mergeam la muncă în agricultură şi la I.A.S.-uri şi 
C.A.P.-uri, şefii de brigadă şi primarii ne dădeau 
ordine nouă ofiţerilor. Ajunsesem să trăim în 
barăci şi bordeie şi să mâncăm pe genunchi. 

– Lasă că nu toţi militarii erau la muncă! 
– Ba toţi şi nici nu ajungeau. În unităţi nu au 

mai rămas oameni nici măcar pentru paza cazărmii. 
Pe lângă asta mai aveam şi treburile noastre în 
aplicaţii, poligoane, la trageri, iar când situaţia 
internaţională era tensionată, stăteam cu lunile în 
dispozitiv ca atunci când au intrat ruşii în 
Cehoslovacia. Acum toate acestea s-au uitat. Vi se 

spune că aveam salarii mari. N-am putut face avere, 
nici nu am avut voie vreodată să pornim afaceri că 
ne dădeau afară. Cumpăram totul de la piaţă. Noi 
armata nu aveam magazine speciale dar ne-a fost 
interzis să ne ducem în ţinută militară la cumpă-
rături. Eram colonel şi stăteam noaptea la coadă la 
magazin pentru un carton de ouă şi două kilograme 
de carne pe săptămână, dacă le apucam. Cum să mă 
fi descurcat? Ce să vând? Cartuşe şi grenade? Ce 
învârteli puteam face? La ţară la părinţi le duceam 
pâine şi ulei. Ce puteai să iei de la ei? 

M-am ales cu un apartament. Am un copil, 
om în toata firea, care stă cu mine. Nu are locuinţă. 
Îl ajut cu ce pot. A stat cu chirie dar acum nu-i mai 
ajung banii, deşi lucrează zece ore pe zi. Asta dacă 
nu se va închide firma. 

Se făcuse linişte. Cineva a rupt tăcerea. 
– De ce n-aţi strâns bani când aţi avut? Să-i 

fi pus la C.E.C sau mai târziu la bancă. Acum nu 
aveţi nici o moştenire?   

– Din nefericire nu am mare lucru. Părinţii 
mei au avut o casă cu gradină la ţară, în Bărăgan, 
dar zona nu este căutată. Părinţii soţiei au avut o 
casă la curte în oraşul natal. A fost demolată şi  
s-au făcut blocuri în care au primit un apartament 
şi nişte bani. Omul a tăcut. Gata, am terminat cu 
destăinuirile, spune ofiţerul puţin obosit. Mi-a 
rămas din timpul activităţii o singură mare credinţă 
şi satisfacţie: că mi-am slujit ţara după puterile şi 
priceperea mea.  

– Domnule, asta cu ţara sună ca învăţă-
mântul politic. Noi nu avem nimic cu militarii dar 
sunt şi generali şi colonei care au vile, case de 
vacanţă, maşini luxoase, terenuri, conturi cu bani 
mulţi în bănci, case şi păduri etc. Dumneata de ce 
nu ai? 

– Marea majoritate din colegii mei nu au. 
Eu trăiesc numai din pensie. Sunt îngrozit la 
gândul că bolnav fiind s-ar putea să am nevoie de 
o operaţie, care costă mii de dolari. Nu-i am şi 
numai Dumnezeu mă poate ajuta. Pentru câţiva 
care s-au ,,învârtit” ori au furat noi cei care am 
trăit din salariu suntem bănuiţi că am avea avere, 
singurul lucru care contează astăzi. Veniţi la mine 
acasă într-un apartament cu două camere să vedeţi 
tot ce am.  

Ofiţerul vorbise cu năduf şi orice altă inter-
venţie nu părea posibilă. La scurt timp s-a ridicat 
de pe bancă şi a plecat şchiopătând. A ridicat o 
mână în semn de salut, ce aducea mai degrabă a 
lehamite. 

De la mesele de joc se auzeau tot felul de 
exclamaţii şi îndemnuri specifice unei competiţii 
distractive: „L-am halit”, „Dă-i la cap nebunului”, 
„Ţi-am luat calul de la căruţă”, „Regina-i o damă 
vulnerabilă”, „Punem tunurile în bătaie”, „Propun 
o remiză egală”! 
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Într-un alt grup, constituit între timp, un 
individ cam plinuţ având în mână o sacoşă cu 
pâine îşi făcu loc în mijloc pentru a fi ascultat. 

– Oameni buni, realitatea este că nu suntem 
noi pensionarii „buricul pământului”. Ne plângem 
de pensii dar specialiştii din toate domeniile, pro-
fesorii şi medicii spre exemplu dar şi muncitorii, 
atâţia câţi au mai rămas, toţi cei care trudesc din 
greu, ce să zică? Sindicatele de peste tot ameninţă 
cu greva şi la stat şi la patroni. Vor salarii mai 
mari, condiţii de muncă mai bune şi altele. Foarte 
multă lume, tineri şi bătrâni trăiesc în sărăcie iar la 
ţară-i prăpăd. 

– Hai să fim serioşi, ce muncitori negociază 
cu patronii, ăia care au participat la revolta din 
1987 de la Braşov? Am auzit că au ieşit în stradă 
că nu li se recunosc meritele în revoluţie. Înseamnă 
că ăştia de la Braşov sunt mulţumiţi de ce-au 
realizat. Au scăpat de greutăţi, fabrici nu mai au, 
de lucru găsesc în străinătate, vin de acolo cu 
maşini şi îşi fac vile peste tot. Cât despre şefii de 
la sindicat şi ăştia s-au îmbogăţit şi mai nou fac 
politică. 

La intervenţia cu tentă ironică a unuia intrat 
în vorbă, individul cu pâinea în sacoşă reveni cu o 
tonalitate mai gravă. 

– Dumneata o iei în băşcălie dar realitatea 
este că nouă românilor ne place să ne tot plângem. 
Îţi spun eu ce trebuie să facem: să muncim mai 
mult şi mai bine, să ne ocupăm de tineret, să-i 
ajutăm pe tineri să înţeleagă că nu se pot distra 
toată viaţa, că nu le pică nimic din cer, că trebuie 
să faci ceva şi pe urmă să ceri. Realitatea este că 
lucrurile începuseră să meargă mai bine şi oamenii 
au avut mai mulţi bani. Nu vezi casele, maşinile, 
excursiile în străinătate? Va fi din ce în ce mai 
bine! Asta cu condiţia să depăşim criza financiară 
mondială de care avem parte. 

– Da, da, va fi mai bine numai că noi nu 
vom mai apuca, poate nici copiii noştri. Profitorii 
şi-au făcut din combaterea comunismului o pro-
fesie prin tot felul de institute, comisii, agenţii, 
fundaţii, comitete etc., câştigând bani frumoşi de 
la bugetul statului. Nemulţumiţi au fost întot-
deauna. Si pe vremea lui Ceauşescu erau destui 
care se plângeau că nu se pot realiza din cauza 
comunismului. Dintre ăştia şi acum cei mai mulţi 
tot nimic n-au făcut. Unii însă au devenit revolu-
ţionari şi aşteaptă tot felul de recompense şi 
avantaje materiale pe care să le suportăm tot noi 
contribuabilii.  

– Ai dreptate, se amestecă în vorbă un altul. 
Am ajuns să punem toate relele pe seama lui 
Ceauşescu şi culmea mereu comparăm situaţia cu 
cea de pe vremea lui. Mai mare lauda nici că se 
putea pentru comunişti. Acum toate speranţele 
noastre sunt legate de patroni. Cu cât ăştia vor fi 

mai bogaţi iar miliardarii vor avea avioane, 
vapoare, moşii, păduri, miliarde de dolari şi euro 
în bănci cu atât vom trăi şi noi mai bine. Să dea 
Dumnezeu! Până atunci românii sunt liberi să se 
ducă la muncă oriunde în lume, pot înjura cât 
încape, pot manifesta şi alege pe bogătaşi să-i 
conducă, în speranţa că, având de toate aceştia nu 
vor fura! 

Grupul devenise mai agitat, începuseră tot 
felul de comentarii în paralel, doi câte doi. 

Opiniile se diversificaseră şi erau adesea în 
contradictoriu. Uneori vorbeau mai mulţi deodată 
şi chiar foloseau un ton ridicat. Dezbăteau din ce 
în ce mai mult conotaţiile politice şi sociale. 

În faţa unei bănci pline ochi, câţiva pensio-
nari vârstnici îşi susţineau punctele de vedere 
stând în picioare pe marginea aleii. 

– Domnule, se auzi o voce gravă, să nu fim 
negativişti. Multe lucruri s-au schimbat în bine în 
ultimii cincisprezece ani de libertate şi democraţie, 
chiar şi oamenii s-au mai schimbat. Unii comen-
tatori politici ne tot explică ce s-a întâmplat. Noi  
n-avem nevoie să ne explice alţii. Ştim şi am trăit 
realităţile din trecut şi le simţim şi pe astea de acum. 
Suntem în stare să facem singuri comparaţia. 

– Chiar aşa, interveni cineva, mai zilele 
trecute la un post de televiziune doi tineri, con-
silieri de pe la Cotroceni şi Guvern ne explicau în 
ce dezastru economic s-a aflat România şi ce rău a 
trăit poporul. Ne mai spuneau cum au fost distruse 
de comunişti cultura, învăţământul, educaţia şi 
sănătatea. 

În timp ce vorbea un tip solid îşi făcuse loc 
mai în faţă şi după o scurtă pauză, continuă hotărât. 

– Eu am fost muncitor şi am lucrat la 
I.M.G.B. Am avut o calificare înaltă şi pregătirea 
necesară. Împreună cu ceilalţi colegi câştigam bine 
şi ne băteam cu pumnul în piept că suntem 
muncitori şi că noi conducem ţara. Ştiţi bine că 
„nu sufla”, cum se spune, nimeni în faţa noastră. 
Şi lui Ceausescu numai de noi muncitorii îi era 
frică. Aţi văzut că a fugit când au venit muncitorii 
în piaţă. Unde sunt acum muncitorii din Bucureşti, 
atâţia câţi au mai rămas? Ne-am tăiat singuri craca 
de sub picioare. Noi împreună, cu ţărănimea, cu 
toţi cei care îşi câştigau prin muncă şi efortul 
minţii pâinea formam clasa muncitoare şi eram la 
putere. Cu toate astea nu ne-a convenit şi acum 
depindem de alţii, stăm la mila celor bogaţi. Acum 
câţiva ani am citit într-un ziar ce spunea şeful unui 
sindicat dintr-o ţară occidentală venit la noi în 
schimb de experienţă. Zicea că nu înţelege cum a 
reuşit clasa muncitoare din România să renunţe, 
nesilită de nimeni la toate drepturile pe care le 
avea şi pentru care muncitorii de peste tot luptă de 
zeci de ani! Ăl bătrân, tatăl meu, Dumnezeu să-l 
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ierte, spunea: „Lasă măi copii că nu trece multă 
vreme şi o să vă iasă capitalismul ăsta pe nas! Eu 
l-am trăit şi ştiu ce vorbesc!” 

– Hai, domnule nu mai face propagandă 
comunistă. Îţi pare rău că nu mai sunteţi la putere, 
nu hotărâţi ca atunci cât trebuie să mâncăm, ce 
trebuie să vorbim, ce avem voie sa visăm şi să 
gândim. Cu voi la putere a ajuns ţara în faliment. 
Nimic numai mergea. Totul era o minciună şi o 
ameninţare de ajunsese omul sa-i fie frică şi de 
umbra lui. Ai uitat că veneau ţăranii după pâine la 
oraş şi că se vindeau alimentele pe cartelă? 

– Bine că acum avem de toate şi trăim 
fericiţi. Ne-au invadat bunătăţurile de la străini şi 
nu avem bani nici să ne plătim întreţinerea. Am 
vrut să fim europeni ca să ne îmbogăţim, dar 
năravurile proaste le-am luat de la americani. De 
când au apărut bogătaşii şi moşierii trăiesc oamenii 
mai bine? Ai fost la ţară să vezi câtă bunăstare-i 
acolo? Ce s-a construit în ultimii ani pentru 
oamenii simpli, pentru tineri, ce viitor au familiile 
tinere, vor putea să-şi cumpere un amărât de 
apartament, că la unul nou sau o casă, nici vorba 
să ajungă. Copiii noştri abia aşteaptă să murim noi 
părinţii ca să poată avea şi ei o locuinţă singuri. 
Care le sunt modelele? Cei care au făcut avere 
furând şi păcălind statul sau copiii de bani gata, 
femeile care se vând pentru milioane în cont şi vile 
scumpe ori samsarii de pământ? 

– Ştii ce, să dea Dumnezeu o societate capi-
talistă mai bună şi când toţi românii vor câştiga din 
afaceri, când ţara asta va fi plină de patroni, de 
bancheri, cântăreţi, fotomodele, de comercianţi şi 
fermieri cu sute de hectare de pământ iar în 
străinătate nu vor mai pleca la munci grele sute de 
mii de români, eu unul voi recunoaşte că sunt un 
prost, că n-am crezut în aşa ceva. Numai că dacă 
se va întâmpla minunea asta vreodată noi vom fi 
demult oale si ulcele. 

Din grup cineva se adresă cu o voce 
puternică: 

– Măi fraţilor, mie nu mi-a plăcut niciodată 
politica şi nici nu mă pricep la ea. Am ştiut toată 
viaţa un singur lucru, să muncesc să-mi ţin familia 
şi să-mi cresc copiii, să-i fac oameni ca lumea. 
Măi fraţilor, spuneţi-mi şi mie dacă greşesc când 
spun că înainte era mai bine. Ca muncitor într-o 
fabrică am primit cu soţia de la stat, pe timpul 
regimului trecut, un apartament. Acolo mi s-au 
născut doi copii care au făcut şcoala şi facultatea 
cu bursă. Au stat la cămin şi la terminare au intrat 
în serviciu. A venit revoluţia şi ne-am eliberat de 
unii ca să vină alţii. Cu ăştia copiilor mei nu le-a 
mai dat nimeni casă şi nici serviciu după ce 
întreprinderile lor s-au desfiinţat. Au plecat afară să 
lucreze, iar acum s-au întors că acolo s-au stricat 

lucrurile. Măi fraţilor, martor îmi e Dumnezeu că nu 
ne ajungem cu nici unele, că nu mai avem bani şi că 
este din ce în ce mai rău. Cum să spun eu că acum, 
după aproape 20 de ani, ne este mai bine ca înainte? 
Eu mă refer la noi, cei mulţi, la milioanele de 
români care constituie majoritatea în ţara asta şi nu 
la ăia câteva sute sau poate mii care s-au îmbogăţit 
din fel de fel de afaceri. Unde este dreptatea aia de 
care se tot vorbeşte? 

Cetăţeanul care susţinuse că a fost muncitor 
nu s-a lăsat până nu a terminat ce avea de spus cu 
toate că unii nu-l mai ascultau şi discutau alte 
lucruri. Omul nu s-a sinchisit, şi-a vărsat amarul 
cum se spune, după care şi-a aprins din nou o 
ţigară şi, fără să salute pe cineva s-a îndepărtat 
greoi şi încet pe alee. 

În acest timp, de la mesele cu şahişti se 
auzeau tot felul de replici legate de joc. 

– Mută dom'le că stă producţia! 
– Lasă-mă uşor că m-am grăbit la însu-

rătoare şi m-am învăţat minte, cu răbdare, glumi 
un jucător. 

În jurul şahiştilor erau destui privitori care 
comentau nu numai partida ci şi alte subiecte. De 
pe o alee alăturată se auzeau discuţii aprinse 
despre sport în general şi fotbal în special. 

Un bărbat corpolent vorbea ajutat de gesturi 
largi: 

– V-am spus de mai multe ori că Piţurcă era 
un antrenor slab, ca dovadă că echipa naţională nu 
juca nimic şi a pierdut calificarea la mondiale. 
Fotbalul la noi merge prost şi e plin de violenţe în 
tribune, patronii care investesc bani şi sponso-
rizează galeriile de huligani nu pot admite că într-o 
competiţie, într-un joc sportiv există şi învinşi. 

– Lasă stimabile, zise altul că Piţurcă a avut 
la naţională rezultate bune iar dacă nu ar fi patroni 
în fotbal sportul ăsta la noi nici nu ar mai exista. 

Să vedem ce va face Răzvan Lucescu. După 
părerea mea este prea ,,crud” şi încă nu s-a detaşat 
suficient de mentalitatea de jucător. 

– Oamenilor, interveni un bătrân cu oche-
larii aşezaţi pe frunte, de când este periculos să 
mergi pe stadion la fotbal, prefer să rămân la 
televizor. Pe vremea mea galerie însemna să-ţi 
încurajezi echipa favorită. Acum văd că există 
nişte susţinători plătiţi să vină la stadion, să 
meargă cu echipa în deplasare, primesc autobuze 
şi mâncare. Eu nu înţeleg asta! 

– În toată lumea se face asta şi peste tot 
fotbalul ca şi celelalte sporturi se practică pe bani. 
La noi în şcoli şi facultăţi sportul este o 
cenuşăreasă. Nici nu mai avem rezultate la multe 
jocuri sportive, performanţele noastre la olim-
piadă, campionate mondiale şi europene se reduc 
continuu. 
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– Eşti dumneata prăpăstios! Vei vedea că o 
să apară noi talente şi că vom mai avea campioni 
români în lume. 

– Să dea Dumnezeu să avem noroc să fie 
bine, Eu unul voi recunoaşte că am greşit subesti-
mând posibilităţile alor noştri, în schimb neajun-
surile generale şi lipsa bazelor sportive rămân 
valabile chiar dacă se vor mai construi ici colo în 
judeţe un stadion, o sală de sport sau un patinoar. 
Până nu vom asigura condiţii pentru lărgirea bazei 
de selecţie în şcoli şi facultăţi, precum şi asigu-
rarea cu terenuri pentru jocuri în oraşe şi la ţară, 
vom trăi numai prin câteva talente de excepţie! 

– Adevărul este că nici în Bucureşti nu 
avem o sală de sport ca lumea, am rămas cu ce s-a 
construit pe vremea lui Ceauşescu. Echipa de 
handbal Steaua şi chiar naţionala joacă meciuri 
oficiale într-o sala construită de un primar 
destoinic la Chiajna. 

– Să nu fim nedrepţi, interveni un altul. 
Cum nu s-au făcut stadioane şi săli. La Mogoşoaia 
şi la Izvorani ce sunt? Apoi se va construi noul 
stadion naţional de fotbal. 

– Hai să fim serioşi, se fac construcţii la 
dracu-n praznic, la marginea oraşului şi pentru 
spectatori puţini. Apoi spune dumneata, noi, ăştia 
mulţi putem da o fugă la Mogoşoaia sau Izvorani? 
Acolo se duc localnicii şi barosanii de la 
Bucureşti. În oraş se desfiinţează bazele sportive şi 
parcurile pentru construcţia de centre de afaceri şi 
comerciale ori de locuinţe de lux. N-am dreptate? 

– Ca să fim corecţi, astăzi sportivii câştigă 
bine şi se bucură de toate onorurile, primesc bani 
şi decoraţii. Ba unora le dă şi gradul de general ca 
pe vremea lui „nea Nicu”, de parcă gradul de 
colonel şi general poate să-l primească oricine ca o 
recompensă pentru că se evidenţiază într-un 
domeniu cum era înainte pentru titlul de fruntaş în 
întrecerea socialistă. Dacă ne gândim că la fel ca 
în trecut gradele se acordă pe criterii politice, de 
partid, de loialitate şi supunere necondiţionată faţă 
de guvernanţi, ce ne mai mirăm că unele titluri şi 
grade militare sunt compromise! 

– Din păcate aşa stau lucrurile, concluzionă 
un bărbat cu o înfăţişare ce-i trăda trecutul de 
militar. Pentru unii sportivi nu se mai respectă 
criteriile privind cunoştinţele, studiile, examenele, 
stagiile de performanţe profesionale în domeniul 
militar pentru acordarea gradului de colonel şi 
general. Am auzit că şi titlul de doctor în ştiinţe 
militare poate fi obţinut de indivizi care nu au nici 
o pregătire în domeniu. Se vorbeşte, că o doamnă 
avocat a obţinut sau va obţine titlul de doctor în 
ştiinţe militare pentru a deveni profesor universitar. 

– Mai nou se oferă decoraţii cu valoare sim-
bolică. Marele savant istoric Nicolae Iorga spunea 
că „Ţara care nu are bani împarte decoraţii”!. 

Asta-i situaţia. Dacă noi, bătrânii ne plângem 
soarta, nişte tineri de bani gata care o ţin numai în 
petreceri ca şi alţii cu studii în străinătate susţinuţi 
de partide şi de oameni cu bani ne reproşează să 
suntem „nostalgici”, că vedem strâmb lucrurile, că 
nu suntem moderni, că suntem comunişti şi nu ne 
putem schimba mentalitatea. Asta o spun nişte 
indivizi care au primit totul de la alţii, care trăiesc 
din speculaţii de tot felul.  

– De ce eşti aşa scandalizat? interveni un alt 
domn cu voce gravă. Ce voiai să producă sistemul 
ticăloşit, vorba unor politicieni. Cine se mai ocupă 
de educaţie? Cine mai vorbeşte măcar de educaţie 
patriotică? 

S-a ajuns să se confunde patriotismul cu 
comunismul. Ne este ruşine că suntem români iar 
unii ponegresc şi înjură poporul român de pe urma 
căruia se lăfăie în de toate. Noi am vrea ca bogaţii 
şi slugile lor cu tot sistemul care-i susţin să se 
preocupe de bunăstarea celor mulţi. Hai să fim 
realişti şi să privim în jurul nostru. Cine sunt cei 
care se joacă aruncând banii în stânga şi dreapta ca 
să-şi facă popularitate? Cine frecventează cazinou-
rile şi stau numai în străinătate distrându-se, pe 
cine susţin politicienii în alegeri? Până la urmă, 
cine sunt cei care ne conduc şi, îndeosebi, ce 
urmăresc? 

Omul se înfierbântase şi câţiva ascultători  
s-au retras iar unul l-a întrerupt cu voce tare: 

– Dumneata precis ai fost activist în Partidul 
Comunist. Chiar, ce-ai fost înainte? Mai lasă-ne 
domnule cu propaganda asta! Te pomeneşti că te-a 
trimis cineva să faci campanie electorală. Ori te 
pomeneşti că ai fi securist. 

Cel căruia i s-au pus întrebările s-a întors 
zâmbind, răspunzând calm: 

– N-am fost nici măcar membru de partid şi 
am lucrat la Banca Naţională. Am fost şi pe front, 
sunt veteran de război. Eşti mulţumit?  

Confruntarea a continuat, noi preferând să ne 
îndepărtăm de grupul încins la discuţii şi ne-am 
îndreptat spre ieşire, făcând încă un popas auzind 
comentarii referitoare la sănătate. Cineva povestea: 

– Am fost la Casa de Asigurări pentru 
Sănătate ca să obţin nişte aprobări pentru medica-
mente mai scumpe. Acolo era aglomeraţie mare, 
lumea nervoasă, oameni bătrâni, suferinzi, abia se 
ţineau pe picioare. Nu ştiam unde să mă aşez la 
coadă şi unul care m-a văzut m-a întrebat: 

– Mata ai mai fost aici pentru aprobări? 
– Nu, i-am răspuns, vin pentru prima dată. 
– Aha, atunci trebuie să ştii că aici, noi 

pensionarii, venim nu pentru vindecare ci pentru 
exterminare. 

– La medicamente, ca la medicamente, spuse 
altcineva, însă ai fost matale să-ţi repari dantura ori 
să-ţi faci o proteză? Eu am fost pentru o lucrare şi 
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când mi-a spus doctorul cât mă costă am rămas, 
vorba aceea, „ca la dentist”. M-am socotit eu cu 
banii şi deocamdată am amânat „operaţiunea”. 

În acest timp, la o masă de joc competitorii 
s-au încins făcându-şi reproşuri pe un ton ridicat. 

– Nu-i corect domnule aşa. Ai pus mâna pe 
nebun, l-ai aşezat pe tablă iar când mă pregăteam 
să mut te-ai răzgândit! Ce dracu faci? Acţionezi ca 
politicienii, când demisionezi, când te răzgândeşti! 

Un tip glumeţ, care tot timpul se ţinea de 
bancuri interveni:  

– Calm domnilor că nu-i război. Fiţi răbdă-
tori întrucât nimic nu-i veşnic. Totul este în 
mişcare. Nu vedeţi alianţele dintre partide ca şi 
apartenenţa unora la o anumită organizaţie de 
partid, cum se modifică de la un anotimp la altul, 
ca vremea. Unii jură credinţă, semnează acorduri, 
înţelegeri etc, iar la scurt timp „nu se mai regăsesc” 
chipurile în obiectivele iniţiale. Baliverne, gogoşi, 
curvăsăraie, asta-i politica la noi. Trebuie să ne 
împăcăm cu soarta, nu avem de ales! 

– La naiba, toată viaţa asta am făcut, m-am 
împăcat cu soarta. Ce ne facem însă fraţilor că nu 
trăim de mai multe ori? Cum să mă împac cu 
soarta? Mie cine îmi dă anii înapoi, cine-mi redă 
tinereţea, speranţele şi energiile risipite aiurea 
alergând după „fata morgana”? Eu pe cine să fac 
răspunzător şi să-l pun să-mi plătească tot ce am 
pierdut fără voia mea? Înainte aveam un vinovat 
pe care nici n-am apucat să-l judecăm. Acum sunt 
o grămadă care se perindă la conducere şi fiecare o 
ia de la început şi pleacă după ce s-a chivernisit, 
făcându-ne cu mâna. Eu însă, noi ăştia mulţi, cu ce 
ne-am ales? Nouă cine ne face dreptate? Probabil 
că doar cel de sus. Când mă va chema la el la 
judecată, ce-o să-i spun, că toată viaţa am ţinut-o 
într-o revoluţie, tranziţie şi reformă şi că până la 
urmă ne-am întors de unde am plecat, ba mai rău? 

– Realitatea, se amestecă în vorbă iar tipul 
care spusese că este profesor pensionar, este că noi, 
cei  în  vârstă,  suntem  cam  invidioşi  şi  răutăcioşi.  

Ce să-i faci, s-a dus tinereţea şi o regretăm. 
Indiferent de greutăţile vremii la tinereţe se uită, 
rămân numai amintiri frumoase. Toate generaţiile 
regretă anii tinereţii iar noi nu facem excepţie. Este 
firesc să regretăm anii aceia. 

– Prin urmare, concluzionă altul, să nu ne 
supărăm dacă tineretul ne caracterizează ca fiind 
„nostalgici”. Cât despre complimentul „expiraţi” 
trebuie să le atragem atenţia că „boala” aceasta se 
ia şi nu scapă nimeni! 

– Adevăr ai grăit „bătrâne”, să plecăm acasă 
că ne ceartă nevestele dacă le facem să aştepte. Pe 
vremuri dacă întârziam ne bănuiau de vreo aven-
tură. Acum îşi face griji ca n-am luat medicamen-
tele şi să nu păţim ceva. Am ajuns nişte „jucării 
stricate”, vorba poetului. Vă salut şi să ne vedem 
sănătoşi data viitoare. Doamne ajută! 

Pe nesimţite se făcuse ora prânzului, grupu-
rile din parc se mai răriseră, iar o parte din pen-
sionari începuseră treptat să plece în drumurile lor 
continuând să comenteze temele dezbătute. Ei sunt 
colegii noştri de generaţie, împreună reprezentăm o 
lume care se trece făcând loc alteia, sperăm mai 
bună, mai norocoasă şi fericită sau cine ştie... 

Ne-am ridicat şi noi de pe banca unde ne 
oprisem la unul din grupuri. Am zâmbit amândoi, 
iar eu mi-am luat colegul de braţ spunându-i: 

– Hai să-ţi spun şi eu câteva lucruri legate 
de cele auzite în discuţiile pensionarilor. În primul 
rând... 

– Stai, mă întrerupse colegul, te rog frumos 
să amânăm discuţia noastră în replică la cele auzite 
pentru altă dată. Subiectele acelea cu conotaţii 
complexe şi grave, drept să-ţi spun, m-au obosit. 
Mă mulţumesc cu comentariile ce le-am făcut 
împreună la momentul şi locul respectiv. 

Ne-am despărţit la colţul străzii cu promi-
siunea revederii săptămâna viitoare, tot în parc. 

Dacă aveţi timp veniţi şi dumneavoastră. Nu 
veţi regreta! 

 
Grl. Lt. (r) Ioan BĂLĂEI

 
 
 

Reprezentanţi ai generaţiei de băieţi din Luna din anul 
1931 la vârsta de 50 ani împreună cu învăţătoarea 

Haru Lucreţia poză din anul 1981 

Generaţia de băieţi din 1931 din Luna la vârsta de 50 ani 
împreună cu învăţătorul lor Barta Ioan 
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Opinii 
 

„Toate popoarele au mituri, 
 nu cunosc istorii fără mituri” 

 

 
Ioan-Aurel POP 

 
Ioan-Aurel Pop s-a născut la 1 ianuarie 1955, în 

localitatea Sântioana din judeţul Cluj. Este membru al 
Academiei Române, profesor la Facultatea de Istorie a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi direc-
torul Centrului de Studii Transilvane din acelaşi oraş. 
În anii 2003-2007 a fost directorul Institutului Român 
de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia. A primit, 
în anul 1991, Premiul „George Bariţiu” al Academiei 
Române pentru lucrarea „Adunările cneziale din 
Transilvania în secolele XIV-XVI”. 

 
– A apărut, de curând, al treilea volum al 

sintezei „Istoria Transilvaniei”, la care osteniţi 
de mai multă vreme, fiind unul dintre autori şi 
coordonatori, alături de Thomas Nägler şi 
Magyari András. Cred că nu greşesc dacă spun 
că este cea mai amplă sinteză de acest fel de 
până acum. 

– Da, deşi nu neapărat ca număr de pagini! 
Are însă amplitudine şi singularitate în comparaţie 
cu celelalte, pentru că, după ştiinţa mea, este prima 
istorie a Transilvaniei care este scrisă de reprezen-
tanţi ai tuturor grupurilor etnice şi confensionale 
din Transilvania, fără să existe o „comandă 
socială”, cum se spunea pe vremuri, adică o 
obligaţie impusă de vreun for politic. Cu alte cu-
vinte, coordonatorii şi autorii volumelor – români, 
germani, maghiari, evrei, născuţi şi crescuţi în 
Transilvania, specializaţi în istorie – s-au unit de 
bună voie ca să scrie pentru prima dată o lucrare 
comună de istorie a Transilvaniei pentru că, 
anterior, şi ungurii, şi saşii şi-au scris propriile 
istorii ale Transilvaniei. Şi românii au început, din 
secolul al XIX-lea, de la Bariţiu încoace, să-şi 
scrie propriile istorii, să le spunem istorii paralele. 

Dar nu e nimic de condamnat, pentru că însăşi 
viaţa comunităţilor ardelene – chiar dacă românii 
au reprezentat circa două treimi din populaţia 
Transilvaniei, fără a avea puterea politică – s-a 
desfăşurat în paralel. În aceste volume, nu ne-am 
propus noi să unim ceea ce istoria a despărţit, dar 
am încercat să prezentăm, pentru prima oară, şi 
interferenţele paşnice, şi părţile care au însemnat 
conflicte de-a lungul timpului. Niciodată nu s-a 
scris o istorie a Transilvaniei de acest gen. 
Lucrarea faimoasă, din 1986, care a apărut la 
Budapesta, în trei volume, ca o comandă politică a 
regimului comunist al lui János Kádár, coordonată 
de ministrul culturii din vremea aceea şi care a 
stârnit în România o polemică acerbă, a fost una 
scrisă special pentru preamărirea civilizaţiei şi 
culturii maghiare, cu scopul de a arăta că aici au 
fost de sute de ani maghiarii, care au creat o civili-
zaţie colaborând cu saşii şi mai rar cu românii, 
care erau ultimii veniţi şi lăsaţi la periferia istoriei. 
Noi am încercat să facem o istorie credibilă a 
Transilvaniei, fiindcă dacă se observă că ea e 
coordonată de Thomas Nägler, Magyari András şi 
Ioan-Aurel Pop, probabil că se va înţelege cu totul 
altfel, chiar şi de către aceia care nu ştiu nimic 
despre trecutul Transilvaniei. Trebuie acceptat ab 
initio că pot fi puncte de vedere diferite. Sigur că 
sunt istorii paralele, pentru că, de pildă, istoria 
bisericii ungureşti este una legată de catolicism, 
calvinism şi unitarianism, cea a bisericii săseşti se 
referă, din secolul al XVI-lea încoace, la credinţa 
luterană, după cum istoria bisericii româneşti este 
una ortodoxă, dar, de la un timp, şi greco-catolică. 
Toate aceste aspecte se cuvin analizate separat, 
fiindcă aşa a fost istoria. 

– Dar cum se face că noi avem mai mereu 
istorii ale Transilvaniei şi nu avem, de pildă, 
istorii ale Moldovei, istorii ale Munteniei sau 
Olteniei? Simţim mereu nevoia să scriem o 
istorie a Transilvaniei, fie ca o reacţie la ceea ce 
apare în Ungaria, fie ca o dorinţă perpetuă de 
legitimare a unui subiect pe care noi îl invocăm 
cu obstinaţie mai tot timpul. 

– Din păcate, este nevoie încă şi de legiti-
mare, mai ales la nivelul opiniei publice interna-
ţionale, care mai crede că Transilvania e o ţară 
separată ori că dispune de o majoritate etnică 
maghiară, ruptă abuziv de ţara-mamă. Nu mai e 
nevoie însă astăzi de legitimare istorică, pentru că 
dreptul istoric nu mai are acum nicio valoare în 
conclavurile internaţionale care decid soarta lumii. 
Din fericire, spun eu, ca istoric, fiindcă atunci 
America ar trebui dată înapoi „pieilor roşii”. 
Transilvania (şi mă refer aici în sens larg, cu 
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Banatul, Crişana şi Maramureşul), reprezintă peste 
40 la sută din suprafaţa României şi cam o treime 
din populaţie, iar ţara noastră nu poate fi 
concepută în afara Transilvaniei. Vechea Românie, 
de dinainte de 1918, era ca două braţe întinse spre 
Transilvania – vatra identităţii şi a latinităţii 
noastre, unde au fost capitalele lui Decebal, Traian 
şi Mihai Viteazul! Simţim totuşi această nevoie de 
legitimare pentru că Transilvania a avut o altă 
istorie decât au avut Ţara Românească şi Moldova 
de-a lungul vremii, pentru că reprezintă o parte 
importantă a prezentului nostru şi pentru că sute de 
ani s-a aflat sub dominaţie formală sau reală străină. 
Din moment ce colegii noştri din Budapesta scriu 
istorii ale Ungariei în care Transilvania este 
prezentă copios, mai mult chiar decât s-ar cuveni, 
simţim şi noi nevoia să facem acelaşi lucru. Din 
păcate, e şi bine, şi rău. Depinde de viziunea celui 
care citeşte şi de nivelul cunoştinţelor sale despre 
trecut. 

– Cu prilejul Zilei Naţionale, anul trecut, 
aţi publicat în revista „Cultura” un text amplu, 
în loc de editorial, unde lăsaţi impresia, pe de o 
parte, că sunteţi foarte optimist în privinţa 
evoluţiei noastre istorice, dar, în acelaşi timp, 
suficient de pesimist faţă de felul în care ne 
raportăm la patriotism, la ceea ce mai 
înseamnă pentru noi, astăzi, patriotismul. 

– Da, sunt şi trist, şi plin de speranţe, în 
acelaşi timp. De fapt, aceasta e şi firea mea. Sunt 
trist pentru că văd cum termeni ca „naţiune“, 
„naţionalism“ şi „patriotism“ şi-au pierdut sensul 
lor corect şi frumos. Mă deranjează când văd aşa-
zişi experţi – „oameni de cultură” impuşi cu 
brutalitate în faţa opiniei publice, repudiind toate 
valorile trecutului nostru, de la Cantemir la 
Eminescu – explicându-ne că moştenirea noastră 
este nedemnă şi nepotrivită cu Europa de azi. 
Toate acestea, după părerea mea, sunt teribilisme, 
provin fie dintr-o lipsă crasă de cultură istorică ori 
sunt pur şi simplu izvorâte din rea-credinţă. Eu nu 
am auzit să spună cineva că Germania, pentru a fi 
ţară europeană, ar trebui să renunţe la Goethe şi la 
Schiller, care ar fi fost „naţionalişti” (cum au şi 
fost!). N-am auzit pe nimeni în Ungaria europeană 
să spună că trebuie renunţat la Petöfi Sándor, 
simbolul romantismului maghiar, poetul genial 
(provenit, de altminteri, dintr-o familie de origine 
sârbească). Important este însă că el s-a simţit 
patriot ungur. Petöfi Sándor a fost, la jumătatea 
secolului al XIX-lea, un naţionalist în sensul pur al 
cuvântului, i-a iubit pe unguri cu toată fiinţa lui şi 
a tratat foarte dur popoarele din jur, inclusiv pe 
sârbi. Cuvântul „slovac”, în ungureşte toth, echiva-
lează cu „tâmp” sau „prost”, iar olah, adică român, 
este asociat cu „leneş” sau „puturos”. Astfel de 

referiri peiorative se întâlnesc des în lumea în care 
au trăit Petöfi Sándor şi Mihai Eminescu. A-l 
acuza pe Eminescu, simbolul nostru naţional, de 
xenofobie – cum fac unii „specialişti” din România, 
care scriu mai mult decât citesc! – este ca şi cum  
i-ai cere să fi respectat carta drepturilor omului şi 
ale cetăţeanului, creată în 1945, pe când poetul 
murise la 1889! Noi, românii, avem un talent 
nefast de a ne macula singuri multe aspecte 
fundamentale ale civilizaţiei şi culturii noastre, pe 
motivul că nu se încadrează într-o grilă contem-
porană, ceea ce este complet fals. După o astfel de 
logică, ar trebui să renunţăm şi la Grigore Ureche, 
şi la Miron Costin, şi la Bălcescu, dar şi la 
Shakespeare ori la Cervantes! Degeaba spun că 
Shakespeare este universal, deoarece dacă nu ştiu 
ce s-a întâmplat în vremea lui Richard al III-lea nu 
înţeleg nimic din piesa shakespeariană! Trebuie să 
înţelegem că Eminescu este socotit un geniu 
universal – aşa îl tratează străinii! – tocmai pentru 
că a exprimat cel mai bine spaţiul, timpul şi 
poporul românesc. Dar nu un popor român 
abstract, ci unul anume, dintr-un moment anume, 
cu valorile sale perene. Dar nu putem să-i cerem 
lui Eminescu să fi fost universalist, globalist, 
militant pentru drepturile omului ori filoamerican! 
Am văzut analişti politici care ne avertizau, prin 
’94–’95, când nu eram nici în NATO, nici în UE, 
că secretul accederii în lumea civilizată europeană 
ar fi renunţarea la trecut, inclusiv la Eminescu. Mi 
se pare o copilărie, o aberaţie. Tristeţea se prelun-
geşte şi când mă gândesc la manualele şcolare, în 
care poezia „Mama”, a lui George Coşbuc, nu-şi 
mai găseşte locul sau unde Marea Revoluţie 
Franceză de la 1789 se studiază după Revoluţia de 
la 1848! Valorile pe care le-am acumulat în timp, 
de la scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung, din 
1521 (primul text păstrat în limba română), de la 
tipăriturile vechi slavone şi româneşti până la 
letopiseţe, sunt toate grăunţe de aur. De ce să le 
dispreţuim? Cui foloseşte o astfel de conduită?  

Dar speranţa vine din faptul că totul se poate 
îndrepta, că putem schimba aceste puncte de 
vedere, că putem deveni mai prezenţi în lumea 
contemporană fără a ne ponegri sau nega trecutul. 
S-a vorbit mult despre miturile la care ar trebui să 
renunţăm. Eu nu cunosc istorii fără mituri. Toate 
popoarele au mituri, între care cele naţionale ocupă 
un loc fundamental. Şi încă ceva: demonizarea 
naţiunii nu are nicio justificare şi nu aduce decât 
dezorientare şi marasm. Aud adesea spunându-se 
că în numele naţiunii s-au produs războaie şi că, 
preţuind naţiunea, am deveni adepţii violenţei.  
S-au produs războaie în numele familiei, în 
numele religiei, în numele lui Iisus, în numele lui 
Allah, al lui Moise. Oare se pot acuza toate 
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popoarele creştine pentru că s-au purtat războaie în 
numele creştinismului? Mi se pare absurd! Şi în 
numele naţiunii s-au purtat războaie, dar nu naţiu-
nea în sine e de vină, ci anumiţi factori concreţi şi 
unele împrejurări precise. Nu se poate generaliza. 
Războaiele le decid conducătorii şi le poartă 
popoarele! De aceea sunt importante şi împreju-
rările în care s-au desfăşurat. Naţiunea este un 
grup etnic ce s-a validat de-a lungul vremii, care 
există şi va mai exista, independent de voinţele 
individuale. Trebuie să cunoaştem părţile negative 
ale psihologiei colective naţionale şi să le dimi-
nuăm pe cât posibil, cultivându-le pe cele pozitive. 
Dacă decidem să înlocuim forţat naţiunea cu mino-
rităţile naţionale (ceea ce ar fi, oricum, imposibil!), 
vom ajunge la o fărâmiţare a Europei şi la o lipsă 
totală de comunicare. Va fi un fel de nou Turn 
Babel. Încă din Evul Mediu s-a optat pentru 
echilibrul dintre două extreme. Era, pe de o parte, 
regionalismul cel mai fragmentat cu putinţă, cu 
micile feude şi seniorii, în care fiecare stăpân era 
un fel de rege, plătindu-se vămi de trecere la 
fiecare pas, iar pe de altă parte erau Imperiul şi 
Biserica, puteri globaliste, care vroiau să unifice 
totul. Aceste soluţii extreme – lumea prea mică, 
fragmentată, şi lumea prea mare, universală – nu  
s-au dovedit viabile, realiste. Societatea a găsit o 
cale de mijloc, un echilibru – naţiunea, care nu e 
nici prea mare, nici prea mică. Naţiunea nu-i 
perfectă, ca orice altă realitate umană, pentru că 
lucrurile acestea omeneşti sunt prin definiţie 
limitate. Dar naţiunea şi-a dovedit durabilitatea  
de-a lungul secolelor, prin modelele oferite de 
mari protagonişti din Evul Mediu până azi: Franţa, 
Marea Britanie, Germania, Spania etc. Acolo unde 
s-a eludat şi încălcat, paşnic sau brutal, principiul 
naţional, noile alcătuiri politice nu au rezistat. A se 
vedea divizarea Germaniei, asupra căreia s-a 
revenit în numele naţiunii, soarta Cehoslovaciei, 
destrămată azi în două state, destinul Uniunii 
Sovietice, care părea indestructibilă etc. Nu mai 
vorbesc de negarea artificială a principiului naţio-
nal în Republica Moldova... Până la urmă, naţiu-
nile au biruit, deşi şi ele se află în veşnice 
transformări, ca orice realitate pe lumea asta… 

– Impresia mea este că Academia Română 
are o atitudine pasivă în problemele legate, de 
pildă, de manualele de istorie, de eliminarea 
orelor de istorie la profilurile tehnice. Şi tocmai 
în acest domeniu, Academia Română ar avea 
un cuvânt greu de spus... 

– Academia Română, cel mai important for 
de cultură şi ştiinţă din România, are o responsabi-
litate excepţională şi nu se poate spune că nu face 
mult în domeniile în care are expertiza necesară. 
Chestiunea este că are în spatele ei cei 45 de ani de 

regim comunist care au ţinut-o sub obroc şi au 
obişnuit-o cu o anumită atitudine pasivă. Pe de altă 
parte, Academia, prin natura ei, are şi o tentă 
conservatoare, nu în spirit negativ, ci mai degrabă 
în sensul că nu poate promova valori până când ele 
nu sunt sedimentate, până când nu sunt verificate 
şi general acceptate. Academia Română nu mai 
este ceea ce a fost în perioada interbelică, o 
perioadă de glorie pentru Regatul României, 
datorită împlinirii idealului naţional. În Academia 
Română, în anii interbelici, un savant de 35 de ani, 
dacă avea realizări excepţionale, era chemat între 
„nemuritori”. Eu am ajuns membru corespondent 
al Academiei în anul 2001, atunci când aveam 46 
de ani, şi am fost cel mai tânăr membru până de 
curând, când a fost ales un coleg de-al meu de la 
Universitatea Tehnică, doar cu câteva luni mai 
tânăr decât mine. Pentru a schimba imaginea 
Academiei, este nevoie şi de o primenire în sens 
fizic, care să aducă, alături de înţelepciunea senio-
rilor, şi o doză de energie nouă. Nu spun că 
această primenire e necesară neapărat între istorici, 
pentru că istoria este o ştiinţă de acumulare, nu de 
revelaţie – cum spunea profesorul meu, David 
Prodan. Nu eşti istoric la 20-30 de ani, ci după 50-
60, după cei ai stat temeinic în arhive şi biblioteci, 
ca să înţelegi prezentul oamenilor care au trăit în 
trecut. Cu un matematician, fizician ori chimist 
cred că este cu totul altceva.  

Însă Academia Română a luat atitudine de-a 
lungul vremii în legătură cu studierea limbii şi 
literaturii române şi a istoriei în liceu, cu pro-
gramele şcolare deficitare, cu valorile naţionale 
care trebuie apărate şi cultivate, cu protejarea 
patrimoniului natural şi spiritual. Astăzi, peste tot 
în lume, academiile ies din turnul lor de fildeş şi se 
implică în societate. Deşi mai sunt unii colegi care 
cred că e bine să scrie doar tratate, tot mai mulţi se 
implică în managementul cultural, sunt prezenţi în 
mass-media, dau soluţii pentru diferite proiecte din 
societate, în acord cu înalta lor expertiză, cu 
pregătirea lor de excepţie.  

– Cum priviţi instituţia militară astăzi? 
– Ca istoric vă pot spune că instituţia mili-

tară a fost întotdeauna, din antichitate şi până 
astăzi, una dintre cele mai importante într-o 
societate civilizată şi bine organizată, pentru că eu 
văd instituţia militară legată de ordine şi disci-
plină, iar o societate fără ordine şi disciplină nu 
poate funcţiona. Şi cred că instituţia militară acum, 
în cadrul NATO şi cu militari profesionişti, trebuie 
să-şi aibă locul ei în societate şi, din fericire, 
aceasta se bucură de respectul publicului de rând, 
cum relevă sondajele de opinie. Au fost, în ultimul 
timp, unele încercări, venite din exteriorul armatei, 
de discreditare a instituţiei militare. De ce nu, dacă 
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sunt discreditate Biserica, Academia, Justiţia, 
Parlamentul şi alte instituţii ale statului, adică dacă 
se merge pe demolări fără a pune nimic viabil în 
loc? Există forţe bine organizate care, în numele 
globalizării, au avantaje mari din dezorganizarea 
instituţiilor publice.  

Dar armata pe mine m-a învăţat un lucru, 
atunci când am făcut stagiul militar cu termen 
redus, aşa cum se obişnuia la vremea respectivă. 
Spre marea mea încântare, am reînvăţat ceea ce 
ştiam din copilărie, de la bunicul meu, care făcuse 
războiul, şi anume că ţara aceasta nu e ca o pâine 
din care să ia fiecare câte o felie şi să plece cu ea, 
că ţara e ca un templu, ca o biserică în care fiecare 
trebuie să aducă o ofrandă, un odor de preţ. Tot de 
la neamul meu de ţărani şi de preoţi din Ardeal am 
aflat că te poţi supăra pe comunişti, te poţi supăra 
pe instituţii, te poţi supăra pe oameni, dar nu te 
poţi supăra pe ţară, că ea este deasupra noastră şi 
în noi toţi în acelaşi timp, ea ne ţine. Într-un fel, 
bunicii mei, care văzuseră şi Marea Unire şi 
dictatul de la Viena, fetişizau ţara ca şi cum ar fi 
fost Lăcaşul Ceresc, despre care vorbeau cărţile 
sfinte. Şi m-am gândit, la maturitate, că, într-un 
fel, mesajul moşilor mei era asemănător cu ceea ce 
le transmitea preşedintele J. F. Kennedy america-
nilor, atunci când le spunea că nu trebuie să se 
întrebe ce a făcut ţara pentru ei, ci ce au făcut ei 
pentru ţară şi că abia atunci aveau să fie patrioţi. 
Iar pe Kennedy nu l-a acuzat nimeni că a fost 
naţionalist, xenofob sau şovin. 

 
Interviu realizat de lt. col. Florin Şperlea 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

George Brăescu (1871-1949) scriitor şi publicist militar 
socotit de Eugen Lovinescu „un Caragiale în uniformă”. 

Este fondatorul şi proprietarul revistei Pregătirea Militară , 
Bucureşti 1018 

Redacţia cotidianului România 
în 1017. În rândul din faţă în 
mijloc, căpitanul Mihail Sadoveanu,
are în dreapta sa pe George Ranetti 
şi Petre Lăcusteanu, iar în stânga 
pe căpitanul Constantin Petrescu, 
Octavian Goga şi Gh. Gongopol. 
În spatele lui Sadoveanu este Ion 
Minulescu. 

Sursa fotografiilor: „150 de ani 
de presă militară” produs de 
Trustul de presă al Ministerului 
Apărării Naţionale Bucureşti, 2009 
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Prof. dr. Nicu VINTILĂ 
  

CONSTELAŢIA GENIILOR 
  

Geniul este făcut să se măsoare cu geniile. 
Intuind acest adevăr, Lucian Gruia aduce in 

lumea literară o nouă carte despre geniile 
româneşti: Eminescu, Blaga şi Brâncuşi, intitulată 
„Triptic Spiritual”, apărută la editura Feed Balk 
din Iaşi, adăugând fondului nostru lingvistic o 
operă literară de excepţie. 

Numai citind numele celor trei mari genii 
ale culturii romaneşti şi universale te abţii de la 
comentarii gândind că ceea ce trebuia să se scrie 
despre ei s-a scris deja şi ar fi un sacrilegiu să mai 
adaugi ceva. 

Lucian Gruia şi-a asumat acest risc şi a 
reuşit, a pus în operă, cu caracter de noutate, o altă 
viziune, o altă abordare a tripticului genial, al 
fiecăruia în parte dar şi într-o paralelă voalată şi 
convingătoare. 

Operele create de cei trei oameni de cultură 
se cer a fi vii şi prin sensul ontologic al prezen-
tului, prin marile emoţii pe care le conferă spiri-
tualităţii. 

În final, rămâne opera care ne poate des-
cătuşa din solicitarea marilor întrebări ale vieţii, 
ale umanului, ale abstractului, ale încă necuprin-
sului balans, al superbului balans dintre viaţă şi 
moarte. 

Gândirea logică trebuie să ţâşnească din 
marea operă pentru a ne pătrunde asemeni unui 
fulger care străpunge întunericul, fulger pe care 
Lucian Gruia l-a generat cu o intensitate maximă. 

A analiza o operă literară, artistică, chiar şi a 
unui geniu, trebuie să se pornească de la adevărul 
că orice interpretare nu posedă o metodologie tip, 
nici măcar nu este indicat a exista vreuna. 

Cel mai important în analiza operei unui 
poet, sculptor, pictor sau muzician, este în prima 
perioadă, ca şi în cea ulterioară, modul în care 

criticul înţelege, discerne specificul posibil, opera 
pe care o ilustrează, disponibilităţile fiecărui cititor 
in parte şi modul în care i se oferă percepţia 
artistică sau literară. 

De la acest postulat, Lucian Gruia s-a avântat 
într-o lucrare de valoare reuşind să surprindă, să 
intereseze pe cititorul avizat sau neavizat, să 
pătrundă în gândirea autorului, etalând neuron cu 
neuron tot ceea ce a sălăşluit în mintea acestuia. 

Eminescu, Blaga, Brâncuşi, opera lor, în 
viziunea lui Lucian Gruia se aseamănă din mai 
multe puncte de vedere, amintind că ei au vrut să 
creeze universuri proprii iar viziunea care i-a unit 
a fost specific românească, regăsind în opera celor 
trei titani elementele provenite din matricea 
stilistic autohtonă. 

Eminescu a intenţionat să redea prin versuri, 
proză şi dramă, istoria universală cu arc de boltă 
istoria noastră. 

Eminescu a creat sintetizând genial:limba 
literară, stilistica si metafizica românească. 

Blaga a construit cel mai unitar sistem 
filozofic românesc până în prezent, cu rezonanţă în 
opera sa literară. 

Brâncuşi a tins să sculpteze formele prototi-
purilor fiinţelor terestre care să ocupe toate mediile 
de viaţă, după modelul mitico-biblic. 

Brâncuşi a vrut sa se asemene lui Dumnezeu 
şi a reuşit. 

Fiecare dintre ei a reprezentat în cultura 
noastră naţională dar şi în cea universală, noc-
turnul, crepusculul şi diurnul sufletului românesc. 

Activitatea lor artistică şi literară, filozofică 
în accepţiunea noţiunii însăşi, nu poate fi con-
cepută şi analizată decât pe baza a ceea ce au 
gândit şi reprezentat, luând drept călăuză acele 
atitudini mobile care trasează concret linii demar-
catoare dar şi o reţea de relaţii reciproce în timp. 

Această dependenţă de spiritul artistic şi 
filozofic al fiecăruia în parte şi al nostru cu referire 
la ei, îndeosebi gradul şi modul predeterminării 
sale, ne conduce la o întreagă problematică a 
analizei limitelor îndepărtate ale geniului creator. 

Operele create de cei trei mari oameni de 
spirit universal prin viziunea celui care-i anali-
zează şi percepe ideea că în orice clipă ei au 
acumulat experienţe şi au redat imaginea unei 
realităţi, trecute prin filtrul nenumăratelor expe-
rienţe anterioare. 

Acest tezaur de experienţe şi cunoştinţe a 
fost înglobat în ei, a fost în stare potenţială, 
ordonată totuşi unei scheme flexibile care s-a 
format în timp, o acumulare deosebit de aptă să 
furnizeze puncte de sprijin unor noi acte de creaţie 
expresive când autorul le „investeşte cu sinea lui” 
şi le dă formă în mod liber. 
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Ne putem îndrepta atenţia asupra conţinu-
tului şi expresiei operelor celor trei magi, inde-
pendent de realitatea imediată, ca şi când ce ar fi 
contat cu adevărat nu ar fi fost imaginea ci sensul 
figurat expresiv de autor, existenţa în lăuntrul lui a 
unor structuri vitale riguros ordonate şi coor-
donate. 

În mesajul lor creator exaltă interesul 
cognitiv îndreptat, a se avea în vedere, nu spre 
lumea obiectivă, ci spre posibilităţile structurale de 
realizare comunicativă, proprie unui sistem de idei 
bine armonizat. 

Acest interes cognitiv, această posesiune 
sistematică, sunt simple mijloace cu care autorul 

ştie să ne comunice gânduri, sentimente, idealuri, 
fantezii. 

Nu ni se pare curioasă această preamărire a 
mesajului artistic şi poetic în dauna mesajului 
comun, din partea unui creator asemeni 
demiurgului, care pare gata să sacrifice realul cu 
imaginarul. 

Nu ni se pare curioasă abordarea lui Lucian 
Gruia a operei si demnităţii celor trei care se 
înscriu în zodia geniilor, în constelaţia geniilor 
româneşti. 

 
Prof. dr. Nicu VINTILĂ

 
 

 
 

Col.(r) Vasile MOLDOVAN 
 

COROANA CAZONĂ A 
SONETULUI ROMÂNESC 

 
Sonetul e o specie literară privilegiată. El dă 

măsura şi prestigiul unei poezii naţionale. Marii 
poeţi ai lumii au printre capodoperele lor şi multe 
sonete, de-ar fi să amintim doar pe Dante Aligheri 
şi Petrarca, pe Wiliam Shakespeare şi Charles 
Baudelaire. 

În literatura română primul a scris sonete 
Gheorghe Asachi, ca Eminescu să ridice acest gen 
al poeziei pure pe cele mai înalte culmi, iar Victor 
Eftimiu să scrie peste 1000 de sonete, record 
depăşit în literatura universală poate numai de 
spaniolul Lope de Vega. Toate aceste argumente, 
ca şi altele pe care nu este locul ca să le numesc 
aici, l-au determinat pe Radu Cârneci, decanul de 
vârstă al poeţilor români să alcătuiască şi publice 
ANTOLOGIA SONETULUI ROMÂNESC, lucrare 
monumentală, în trei volume (Editura Muzeul 
Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2007, 
2008, 2009). Însoţită de un solid şi valoros aparat 
critic. 

Autorul antologiei, el însuşi un distins poet 
şi traducător de poezie, consideră, pe bună 
dreptate, în prefaţa volumului I că SONETUL 
constituie COROANA DE AUR A POEZIEI. El 
apreciază că antologia recentă se impunea „ca o 
necesitate de istorie culturală, spre a demonstra că, 
într-o perioadă relativ scurtă (de nici două sute de 
ani!) poezia românească, în principal sonetul a 
parcurs o distanţă spirituală pe care alte culturi au 
împlinit-o într-un mileniu, aproape”.  

Citind cu luare aminte cele trei volume ale 
antologiei, constatăm că printre cele câteva sute de 
nume de sonetişti multe aparţin unor ofiţeri de 
carieră sau sunt rodul experienţei de combatanţi pe 
front ai unor poeţi consacraţi. Numărul şi valoarea 
sonetelor scrise de aceste două categorii de autori 
ne determină să-l parafrazăm pe domnul Radu 
Cârneci şi să considerăm acest corpus de lucrări 
drept o coroană cazonă a sonetului românesc. 

Printre pionierii genului, care a scris sonete 
înaintea lui Eminescu, chiar, s-a numărat colonelul 
Theodor Şerbănescu (1839-1901), membru 
marcant al Junimii. Sonetele sale au o fluenţă şi o 
muzicalitate aparte, influenţate poate de muzica 
fanfarelor militare, atât de familiară ofiţerului de 
odinioară.  

Câţiva dintre sonetiştii militari nu au apucat 
să-şi ducă opera la bun sfârşit, deoarece au căzut la 
datorie în tranşeele celor două războaie mondiale. 
Primul erou dintre sonetişti, cronologic vorbind, a 
fost Constantin T. Stoika (1892-1916), căreia 
Editura Militară i-a dedicat o monografie, iar 
revista Viaţa Armatei a instituit un premiu literar 
pentru debutanţi, care îi poartă numele. Un răsunet 
deosebit a avut în epocă opera şi pilda eroică a 
preotului militar Alexei Mateevici (1888-1917) din 
Basarabia. El este autorul celebrului şi răscolitorului 
poem “Limba noastră”, iar unul din sonetele selec-
tate în antologie este datat “30 iunie, Mărăşeşti”.  
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O surpriză o constituie şi “Sonetul de izbândă” al 
lui Tudor Arghezi, din care cităm: 

 
Izbânda strânse-alături vitejii la festin. 
În platoşe, sub coifuri, cu suliţi şi topoare. 
Şi zalelor frecate din nou, licăritoare, 
Li se stropea oglinda cu picături de vin. 

  
Printre autorii contemporani care au purtat 

uniformă sau au slujit sub drapel în civil,se numără 
Dragoş Vicol, redactor la Viaţa Militară, Nicolae 
Rotaru, redactor şef al revistei Pentru Patrie, 
Valentin Nicoliţov, redactor şef al revistei Haiku. 
De asemenea, există doi poeţi din arma grăniceri, 
colonelul în rezervă Vasile Ursachi şi semnatarul 
acestor rânduri. Format ca ziarist în gazeta de armă 
Frontiera, Vasile Ursachi a publicat, în afară de alte 
lucrări, şi o carte de sonete, pătrunse de un puternic 
filon filosofic şi accente sociale acute, precum în 
«A treizeci şi cincea epistolă», din care cităm: 

 
Ce laşi, cât de mişei putem să fim! 
Nu mergem la război, dar facem arme, 
să poată alţii ţestele să-şi sfarme 
ori să îngraşe brazda-n ţintirim…. 
 
Când se întorc biruitori ostaşii, 
tu în armuri de gală-i înfierezi, 
eu ode însăilez, pentru aezi, 
să nemurim eroic ucigaşii. 
 
Apoi, când pacea s-a reaşezat, 
Ne-acoperă căprarii cu scuipat. 
 
Dar cel care s-a impus cel mai mult în lumea 

restrânsă dar elevată a citirilor de sonet a fost 
Vasile Preda(1951-2003), fost redactor al Vieţii 
Militare şi şef al redacţiei de radio a Armatei. El a 
scris un volum de sonete prin care şi-a propus să 
urmeze sonetele lui Vasile Voiculescu, care la 

rândul său l-a continuat pe Wiliam Shakespeare. 
Volumul, apărut postum, prin grija unor prieteni, 
printre care un alt ofiţer de grăniceri, poet şi el, 
George Mihalcea, este una din cele mai strălucite 
creaţii ale genului din literatura română, fapt ce l-a 
determinat pe antologator să selecteze mai multe 
poeme de la Vasile Preda decât de la mulţi alţi 
autori. Ceea ce a reuşit Vasile Preda ca poet a fost 
îmbinarea firească dintre filozofie şi poezie, ca în 
următoarele versuri scrise parcă sub semnul 
premoniţiei: 

 
Perechea viaţă-moarte cum aleargă, 
Nimic şi Tot cum curg din unu-ntr-altul, 
Şi nici nu simţi cum se reface saltul 
Şi-nvaţă iar ţărâna cum să meargă!  
  
…Nu-i conţinut, nu e întreg, nici parte, 
Nu e Aici, nici Peste Tot nu este, 
Ci doar mişcarea merge mai departe 
Şi o vibraţie ce dă de veste; 
  
Doar gândul stă. Împătimit şi rece 
Şi lumea peste sine se petrece!... 
 
Ne încântă asemenea reuşite ale camarazilor 

de arme şi confraţilor de condei. Învăţat cu regulile 
stricte ale vieţii de ostaş, creatorul în uniformă e 
mai în măsură decât alţii să se încadreze în Patul 
lui Procust al sonetului. Nu altfel s-au întâmplat 
lucrurile cu creatorii din haiku-ul românesc, unde 
Florin Vasiliu, Valentin Nicoliţov, Ene Zărneşti 
(care la începutul carierei a fost grănicer) şi 
Constantin Stroe, colaborator al revistei Frontiera 
se numără printre promotorii genului în limba 
română. 
 

Col.(r) Vasile MOLDOVAN 

 
 

REZULTATELE REFORMEI (4) 
 

Învăţământul de specialitate şi 
reforma 

 
Motto: 
„Şcoala trebuie să servească 
numai vieţii sociale.” 

 John Dewy 
 

Transformările aduse de reformarea radicală 
a societăţii româneşti după 1989, de redefinirea 
valorilor şi ordinii de prioritate a acestora, s-au 

răsfrânt cel mai puternic de-a lungul celor 20 de 
ani scurşi asupra formării mentalităţii, persona-
lităţii şi modului de gândire şi comportament al 
oamenilor tineri, prima generaţie care s-a născut 
după revoluţie şi care astăzi a trecut de vârsta 
primei adolescenţe este chemată să intre în viaţa 
activă, fie pentru a-şi continua pregătirea în forme 
superioare de învăţământ, fie pentru a începe să-şi 
câştige existenţa pe cont propriu, independent de 
posibilităţile şi resursele familiei, încadrându-se în 
muncă. În perioada comunistă s-a vorbit mult 
despre omul de tip nou, visul şi obiectivul declarat 
era să se construiască un om devotat ideilor 
propagate de ideologia comunistă, să lupte pentru 



Gândul Anonimului Anul IX nr. 41-42/30 iunie 2011 

 30

ceea ce se numea etica şi echitatea socialistă, să se 
angajeze total cu dăruire şi generozitate, cu entu-
ziasm şi convingere pentru îndeplinirea pro-
gramelor ambiţioase de creştere şi dezvoltare 
economică formulate şi puse în aplicare de 
partidului unic.  

În formarea acestui tip de om şcoala 
investea în cei 12 ani de studiu cât dura şcoala 
generală şi liceul eforturi de informare şi formare 
culturală şi ştiinţifică, programele analitice 
conţineau discipline de cultură generală, elemente 
de istorie, la început până în epoca industrializării 
intensive se studia chiar şi limba latină, un accent 
important era pus pe studiul şi testarea cunoaşterii 
gramaticii limbii române, pe studiul literaturii 
române, pe studiul matematicii cu toate ramurile 
sale fundamentale, aritmetică, algebră elementară, 
geometrie, trigonometrie, analiză matematică şi 
chiar şi elemente de teoria probabilităţilor, se 
studiau temeinic ştiinţele naturii fizica, chimia, 
biologia, anatomia şi fiziologia omului, psihologie, 
elemente de igienă, dar exista şi un pachet de 
ştiinţe sociale, filozofie, economie politică, socia-
lism ştiinţific, cu puternice dimensiuni partizane, 
propagandiste dar şi cu elemente şi principii de 
bază ale gândirii logice foarte utile cu toate 
limitările şi cu toate scăderile introduse în gândire 
de reducţionismul marxist şi exacerbarea carac-
terului laic susţinută de agresivitatea ateismului, 
care din nefericire elimina complet informaţia 
religioasă şi teologică, şi diminua şi distorsiona 
informaţia culturală legată de tradiţiile întemeiate 
pe valorile gândirii religioase creştine, sau de alte 
confesiuni. 

Absolventul bun de liceu, şi chiar şi cel 
mediu erau oameni cu gândire logică, pregătiţi să 
înfrunte concursurile de admitere în învăţământul 
superior, competiţiile erau severe, numărul de 
concurenţi pe un loc pentru admiterea în învăţă-
mântul superior putea fi de peste 20, la discipline 
ca dreptul, în jur de 10-12 la medicină, 5-6 la 
multe din specializările învăţământul tehnic, 4-5 la 
învăţământul economic ş.a.m.d.. Diplomele nu se 
obţineau uşor, şi nu se puteau cumpăra, şcoala era 
o instituţie riguros controlată şi certificată de stat, 
nu existau taxe şcolare, statul găsea bani la buget 
pentru finanţarea pregătirii cetăţenilor săi, în fapt 
în termenii gândirii şi terminologiei de astăzi 
şcoala presta cu adevărat un serviciu public, în 
beneficiul societăţii, învăţământul de cultură 
generală era gratuit şi obligatoriu, statul finanţa nu 
numai costul investiţiilor în şcoli, laboratoare, 
ateliere, baze sportive etc. dar suporta şi costul 
manualelor şcolare, nu existau taxe şi nu se făcea 
din activitatea de educare şi formare un negoţ 

ieftin împins uneori în derizoriul şi primitivismul 
activităţilor de cumpărare şi vânzare de bazar. 

La mijlocul anilor ’60 când, eliberată de 
obligaţia plăţii despăgubirilor de război, România 
a lansat ambiţioase programe de creştere econo-
mică, bazate pe industrializarea ţării, pe diversi-
ficarea producţiei industriale, pe importul şi 
asimilarea de tehnologie de vârf din statele 
dezvoltate ale lumii capitaliste, învăţământul a 
cunoscut transformări de substanţă, în special în 
ceea ce priveşte învăţământul liceal şi profesional, 
au apărut liceele de specialitate, liceele industriale, 
economice, agricole, de transporturi auto, de trans-
porturi CFR etc. şi o foarte dezvoltată reţea de 
şcoli profesionale pentru toate categoriile de 
meserii strungari, lăcătuşi, frezori, rabotori, 
trefilatori, laminorişti, electricieni, zidari zugravi, 
dulgheri, şi câte şi mai câte, reţelele de asemenea 
şcoli acoperind toate domeniile activităţilor econo-
mice care nu erau puţine şi asigurau practic toată 
gama de specializări necesare unei economii 
puternic dezvoltate.  

M-am format în acea perioadă şi pot să spun 
că, noţiunile de gramatică dobândite în primii 8 ani 
de şcoală, cunoştinţele de aritmetică, geometrie şi 
algebră elementară care mi-au fost predate cu 
dăruire, pasiune şi entuziasm intelectual de 
profesorii şi învăţătorii de la şcoala din sat, mi-au 
structurat gândirea, m-au familiarizat cu primele 
noţiuni de gândire logică şi analitică, biblioteca din 
sat a fost prima instituţie sursă de bogăţii 
spirituale, de unde am citit cărţi recomandate cu 
mare ştiinţă din marea literatură universală pentru 
copii, dar şi romane de mare întindere cum au fost 
scrierile sadoveniene, romanele lui Rebreanu, 
precum şi povestiri şi romane din marea literatură 
rusă, din autori ca Gogol, Turgheniev, Cehov, 
Gorki, Lev Tolstoi, Alexei Tolstoi, dar şi traduceri 
din Hemingway, Dreiser, Steinbeck, Emily şi 
Charlotte Bronte, Hugo, Dumas şi mulţi alţi autori 
de mare literatură, care mi-au încântat clipe din 
existenţă, îmbogăţindu-mi sufletul şi mintea cu 
comori pe care şi astăzi le pot valorifica.  

În orice caz, în acea perioada nu se punea 
problema obosirii copilului prin lectură şi studiu, 
nici nu se acuzau asemenea oboseli, nu exista atâta 
televiziune şi Internet, nu era atâta agresiune din 
partea televiziunilor comerciale al căror scop este 
numai să facă profit, indiferent de consecinţele pe 
care le au, miile de ore de “gunoi electronic”, de 
violenţă, de divertisment murdar de foarte proastă 
calitate, nu existau şi nici nu erau îngăduite de 
regulile de convieţuire socială, nu era cultivată 
vulgaritatea şi prostul gust, nu erau tentate minţile 
şi sufletele copiilor şi ale adolescenţilor, cu 
fructele otrăvite ale pornografiei, violenţei şi cu 
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glorificarea comportamentelor aflate la limita 
subumanului. Aceste noi elemente care populează 
spaţiul socio-cultural al României de azi, de fapt al 
lumii contemporane sortită globalizării şi unifor-
mizării, proliferării dominaţiei instinctelor pri-
mare, al răspândirii şi ameninţării permanente a 
consumului de droguri, au fost aduse şi ele de 
reformă şi le putem contabiliza în registrul 
rezultatelor negative şi distructive ale reformei. 

După absolvirea şcolii generale am urmat 
cursurile liceului energetic din Cluj-Napoca, a 
cărui clădire s-a inaugurat în anul intrării mele, în 
jurul ei a fost construită o bază impresionantă de 
învăţământ liceal şi profesional, aveam atelier cu 
maşini unelte, toate noi, laboratorul de maşini 
electrice era la fel de dotat ca şi laboratorul de 
maşini electrice al politehnicii din Bucureşti, 
similar era laboratorul de măsurări electrice şi 
electronice, laboratorul de chimie, laboratorul de 
fizică. În liceu am continuat studiul limbii franceze 
şi am început şi am studiat timp de 5 ani şi limba 
engleză, pe lângă liceu funcţiona un grup şcolar 
profesional ce pregătea, electricieni, liniori, 
meseriaşi AMC, aveam cămin şcolar, cantină cu 
preţuri modice, bursă şcolară de merit, un corp 
profesoral de mare excepţie şi performanţă, similar 
alăturat liceului nostru era liceul industrial şi 
grupul şcolar de construcţii, lângă el era liceul 
industrial şi grupul şcolar de transporturi, liceul 
pedagogic, liceul economic ş.a. Zeci şi zeci de 
generaţii, de mii de copii proveniţi din familii 
modeste au fost educaţi, calificaţi şi formaţi ca 
oameni de nădejde, capabili să trăiască pe 
picioarele lor, să-şi întemeieze familii sănătoase şi 
să crească copii. Mulţi dintre ei sunt astăzi folosiţi 
cu succes de economiile din Uniunea Europeană 
sau din alte părţi ale lumii, valorificaţi ca resurse 
preţioase de care se pare că România şi economia 
românească nu mai au nevoie. Trebuie recunoscut 
cu onestitate şi francheţe democratică faptul că nu 
era o problemă în acea perioadă pentru o familie să 
găsească un drum în viaţă pentru copiii ei oricât de 
mare era numărul acestora. Cu alte cuvinte, oame-
nilor nu le era frică să trăiască, ziua de mâine era 
privită cu seriozitate şi îngrijorare dar nu repre-
zenta o ameninţare permanentă care să îi ţină sub 
stres continuu gândind la insecuritatea locului de 
muncă, la creşterea preţurilor, la creşterea taxelor 
şi impozitelor, la creşterea taxelor şcolare, la 
creşterea preţurilor la medicamente, la mizeria şi 
lipsurile din spitale, la insecuritatea de pe stradă şi 
chiar din case, la furtul banilor din conturi, la 
evoluţia imprevizibilă a dobânzilor la creditele 
luate, la gripa porcină sau aviară, la bacteria 
ucigaşă şi câte şi mai câte ştiri de senzaţie ce îţi 

dau fiori de groază, răspândite cu mare entuziasm 
de presa scrisă sau audio-vizuală ce are nevoie de 
ele ca de aer, deoarece scoate bani frumoşi 
difuzându-le.  

În aceste condiţii una din primele cerinţe ale 
reformei a fost planificarea familială. Strâns legată 
de libertinajul sexual şi pornografie, devenite 
rampe de lansare pentru VIP-urile de carton, sau 
poate că şi cartonul este un material prea valoros 
pentru construcţia lor, VIP-uri care populează 
spaţiul colorat al tabloidelor, planificarea familială 
are în primul rând o fundamentare socială şi 
economică generată de teama pentru viitorul 
copiilor, de imposibilitatea asigurării unui drum în 
viaţă, în special pentru familiile cu venituri 
modeste care nu îşi pot permite costurile şcola-
rizării. Această realitate se reflectă în mod clar în 
cifrele care exprimă evoluţia demografică, în 
numărul de copii pe familie care arareori depăşeşte 
cifra 2. 

Revenind la perspectiva asupra învăţă-
mântului de specialitate şi profesional, masiva 
restructurarea a economiei din care aproape a 
dispărut complet marea industrie, a condus la 
dramatice schimbări în ceea ce priveşte structura şi 
numărul locurilor de muncă. Atomizarea unităţilor 
economice, crearea unei economii bazate în 
principal pe IMM-uri, a diminuat mult necesarul 
de oameni calificaţi, multe din profesiile din 
industria prelucrătoare, din industria chimică, din 
multe alte sectoare industriale ce şi-au redus 
drastic activitatea nu mai sunt necesare, deoarece 
domeniile menţionate nu mai au nevoie de forţă de 
muncă pregătită şi calificată. 

Pe de altă parte, în marea industrie multe 
operaţii şi activităţi pe care le făceau muncitorii au 
fost preluate de roboţi. În a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea Marx prezicea că prole-
tariatul, muncitorimea, este groparul capitalis-
mului, predicţie total infirmată de evoluţia lumii 
contemporane. Astăzi reputate voci de savanţi şi 
cercetători, prezic ameninţarea distrugerii lumii 
oamenilor de către roboţii pe care oamenii i-au 
creat pentru a înlocui şi elimina proletariatul din 
viziunea lui Marx de pe scena istoriei. Suntem 
avertizaţi că creşterea gradului de inteligenţă 
artificială a roboţilor este tot atât de periculoasă ca 
avertizarea făcută privind dezvoltarea conştiinţei 
de sine a proletariatului şi creşterea capacităţii sale 
de a-şi conştientiza propria forţă de dominare.  

Dacă admiterea la liceul industrial energetic 
din Cluj în 1968 a fost cel mai greu examen din 
viaţa mea de elev sau student, eram 6 pe loc iar 
media minimă de admitere a fost 7,75 din 4 note, 
la facultăţile tehnice din politehnică de profil 
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electric în care era încadrată şi facultatea de 
Energetică, era pe atunci un concurs de admitere 
greu întotdeauna, cu mai mulţi candidaţi decât 
locuri, astăzi admiterea în facultate se face pe bază 
de cerere de înscriere, adeseori locurile nu se 
completează, interesul pentru pregătirea tehnică de 
specialitate a scăzut foarte mult, iar mare parte din 
absolvenţi nu reuşesc să profeseze foarte adeseori 
din motive independente de voinţa lor.  

Dispariţia marilor platforme industriale, 
demarată politic de calificarea industriei româneşti 
ca o grămadă de fier vechi, făcută cu inconştienţă, 
aroganţă şi dispreţ de primul ministru al României 
în 1990, a dus la disponibilizarea marilor mase de 
muncitori calificaţi, mulţi dintre ei cu înaltă 
calificare, la dispersarea lor pe întreg teritoriul 
Europei pentru căutarea unui loc de muncă. După 
20 de ani interesul pentru studiile tehnice a scăzut 
simţitor, iar după intrarea României în UE aproape 
toţi elevii de elită din licee fac eforturi, învaţă 
limbi străine, engleză, franceză, germană, se 
prezintă în ultimii ani la tot felul de teste 
recunoscute pe plan internaţional şi la absolvire, în 
baza rezultatelor la teste, „aplică”, în limba 
română solicită prin completarea de formulare 
disponibile pe Internet înscrierea la mari univer-
sităţi din Marea Britanie, Germania, Statele Unite, 
Franţa, Suedia, Finlanda etc. Aceste instituţii 
funcţionează pe reguli comerciale precise, dispu-
nând de o arie de selecţie foarte mare şi de 
solicitări venite de regulă de la elevi foarte bine 
pregătiţi, creditează costurile şcolarizării cu 
condiţia ca banii să fie rambursaţi din salariul din 
primii ani de activitate, dar creditul acordat nu 
acoperă niciodată întreaga sumă, familia trebuind 
să suporte o parte din costuri. Şi iată că, în locul 
burselor de merit de care beneficiau studenţii 
serioşi şi de valoare din România, ei trebuie, ca 
rezultat al reformei să plătească taxe în monedă 
străină, să-şi abandoneze limba şi ţara şi să 
studieze la mii de kilometri pentru a putea dobândi 
mai târziu un loc de muncă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cine rămâne aşadar să studieze în România 
pe care foarte recent şeful statului o califica la 
televiziunea publică ţară de mâna a doua? Rămân 
puţin copii buni ale căror familii nu îşi pot permite 
finanţarea costurilor şcolii în valută şi rămâne 
mare masă de aspiranţi la diplome pe care sunt 
dispuşi să le cumpere indiferent cât de acoperite 
sunt ele de cunoştinţe. 

De 20 de ani învăţământul din România se 
află într-un continuu proces de reformare. Cea mai 
spectaculoasă transformare pe care aceste continue 
schimbări au adus-o este fără îndoială instituţio-
nalizarea procesului de învăţământ ca afacere şi  
s-a dovedit de-a lungul anilor ca o afacere foarte 
profitabilă. Învăţământul la distanţă, fără frecvenţă 
cu examene şi teste date pe Internet a umplut ţara 
de diplome foarte multe subţire acoperite de 
cunoştinţe dar egale din punct de vedere al dreptu-
rilor conferite posesorului cu toate celelalte diplo-
me. Această inflaţie de diplome a decredibilizat 
valoarea oricărei diplome de absolvire. Astăzi ele 
sunt privite cu scepticism şi neîncredere, s-a 
pierdut mult din respectul cu care era creditat 
înainte de 1989 un absolvent de învăţământ 
superior. În toate oraşele cu peste 100000 locuitori 
s-au înfiinţat universităţi private care în schimbul 
taxelor livrează diplomă tuturor celor ce optează să 
se înscrie şi în anii de studiu îşi plătesc taxele în 
variate forme de învăţământ. Transformările înre-
gistrate mă trimit cu gândul la celebrele declaraţii 
din programul partidului comunist de la Congresul 
al XI-lea în care se afirma ideea poporului unic 
muncitor, un popor de intelectuali, se pare că acest 
deziderat s-a atins.  

Încheiem aceste sumare şi personale reflecţii 
despre rezultatele reformei în domeniul analizat cu 
remarca amară privind gradul de îmbătrânire 
accentuată a forţei de muncă din industria 
energetică din România şi apropierea volens-
nolens a sorocului pentru înlocuirea ei cu personal 
şi oameni calificaţi şi pregătiţi în noile condiţii 
descrise. 

 
Gheorghe INDRE 

Bucureşti 14 august 2010 
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Evocări istorice 
 

 
 

Dr. Gelu NEAMŢU 
 

15 MARTIE 1848 ŞI  
ROMÂNII ARDELENI 

 
Mesajul lui 15 Martie 1848 pare a fi: 

„lanţuri pentru români!” 
 

Mereu mi-am pus întrebarea ce a însemnat 
cu adevărat 15 Martie 1848 pentru românii din 
Transilvania, deoarece istoriografia maghiară şi 
aceea impusă de Mihail Roller la noi în perioada 
stalinistă au făcut din această zi un mit. În fapt, 
momentul 15 Martie a fost expresia împletirii unor 
idei liberale cu idei conservatoare-naţionaliste 
cultivate cu mult înainte de 1848 şi care atunci au 
atins apogeul. Programul revoluţiei ungare ela-
borat în 15 Martie 1848 conţinea 12 puncte, dintre 
care 11 se regăseau şi în programul revoluţiei 
românilor din Transilvania, formulat în 15 Mai 
1848 la Blaj. Al 12-lea punct prevedea uniunea 
Transilvaniei la Ungaria adică anexarea unui 
teritoriu care nu făcea parte din Ungaria şi care 
a şi constituit germenele unui război civil 
nimicitor. Uniunea forţată avea drept scop să 
salveze dominaţia etnică a aristocraţiei maghiare 
din Transilvania care se găsea într-o netă 
inferioritate numerică faţă de români. De altfel, 
Kossuth Lajos conştient de inimenta prăbuşire a 
feudalismului, prevestea (încă din 16 august 1846) 
că „Dacă miile de nobili şi-ar pierde averea, iar 
naţionalitatea lor s-ar reduce, cea mai mare parte a 
milioanelor care i-ar ocupa locul, nu va mai fi 
maghiară”1. Se impunea deci intensificarea 
deznaţionalizării celorlalte etnii şi concomitent 
                                                
1 Silviu Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia 
românilor din Transilvania în anii 1848-49, V, Cluj, 1946,  
p. 14. 

intensificarea naţionalismului maghiar atât în 
Ungaria cât şi în Transilvania.  

 Veştile despre izbucnirea de la 15 Martie 
ajung în Transilvania cam în 6-7 zile. La Cluj, o 
primă manifestaţie are loc în 21 martie când 
studenţii maghiari demonstrează cu 12 steaguri 
roşu-alb-verde pentru a-şi sublinia adeziunea la 
cele 12 puncte de la Pesta. De atunci încolo, 
culorile roşu-alb-verde s-au identificat în aşa 
măsură cu uniunea încât maghiarii şi românii 
deopotrivă le-au şi numit: „simbolul uniunii”. 
Exaltarea naţionalistă din oraşele maghiare şi 
secuieşti nu cunoaşte margini: se fac demonstraţii 
zgomotoase sub lozinca: „uniune sau moarte!” De 
cele mai multe ori aceste demonstraţii iau forme 
şovine; demonstranţii nesocotesc sentimentele 
naţionale ale românilor şi saşilor, forţând pe 
români şi pe saşi să-şi pună cocarde maghiare care 
simbolizau uniunea2. În timpul războiului civil, 
secuii executau pe loc orice persoană care nu purta 
cocarda simbolică „roşu-alb-verde”, considerând 
că respectivul se opunea uniunii3. 

 Realitatea demonstrată de documente arăta 
însă că 70 % din populaţia Transilvaniei se opunea 
la uniunea care la urma urmelor era un act de 
trădare izvorât din frica de adăvărata democraţie 
care se prăvălea ca un ţunami peste grofii şi 
baronii feudali ce încălcau de secole orice drept 
omenesc al iobagilor. Un exemplu relevant de cum 
înţelegeau autorităţile principiul democratic al 
libertăţii presei este scrisoarea guvernatorului 
Teleki care la 23 martie 1848 îi scria cancelarului 
Jósika: „Unii tineri nechibzuiţi au vociferat pentru 
libertatea presei dar după ce le-am explicat celor 
cu mai multă judecată că cenzura nu se poate 
desfiinţa, din cauza presei române şi germane, 
chiar în interesul maghiarilor, tinerii s-au liniştit”4. 

 Aristocraţia şi autorităţile maghiare intuind 
că uniunea va fi o nucă prea tare pentru ea, 
încearcă să lege desfiinţarea iobăgiei de acceptarea 
uniunii. Reacţia nu s-a dovedit a fi cea scontată de 
autorităţi. Au fost sate care au refuzat desfiinţarea 
iobăgiei dacă ea este legată de uniunea 
Transilvaniei la Ungaria. Refuzul de a mai presta 
robota începe în fapt imediat după Adunarea 
Naţională de la Blaj din 3/15 Mai 1848 şi în popor 
                                                
2 V. Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj, Bucureşti, 
Editura politică, 1966, p. 194. 
3 G. Neamţu, Simboluri naţionale în timpul Revoluţiei de la 
1848 din Transilvania, în D. Prodan. Puterea modelului, 
Cluj-Napoca, 1995, p. 173-189. 
4 Arhiva istorică Filiala Cluj, fondul Jósika fidei comisionale. 
Apud V. Cheresteşiu, op. cit., p. 190. 
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se consideră că iobăgia a fost desfiinţată de către 
împărat, de către Simion Bărnuţiu şi de către 
episcopul Andrei Şaguna. 

Deşi oficial iobăgia a fost desfiinţată în 18 
iunie 1848 de „Dumineca Sfintei Treimi”, dată 
fixată de către dietă, românii n-au vrut să accepte 
ideea că evenimentul s-a produs din mila 
domnilor, ci pentru că în epoca modernă deschisă 
de revoluţie, aceştia nu o mai puteau menţine, sau 
cum spunea poporul „i s-a plinit timpul!”, „i-a 
venit vremea”. Şedinţa dietei de la Cluj în care s-a 
proclamat formal desfiinţarea iobăgiei (6/18 iunie 
1848), este descrisă extrem de plastic şi sugestiv 
de către un martor ocular (Ioan Oros alias Rusu). 

Iată cum o prezintă acesta: Cu o voce 
metalică tunătoare aproape, Wesselény Miklós îşi 
rosteşte discursul. După terminarea discursului, îşi 
aminteşte Oros, corpul dietal şi publicul «numai 
printr-o strigare năduşită şi scurtă, aşa zicând 
printr-o mârâitură de „să trăiască” (ejen) au dat 
expresiune bucuriei sale silite. Wesselényi s-a 
iritat şi le-a zis că la cuvintele de ştergere a 
robotelor şi dijmelor a crezut că o să-i crape 
urechile de strigătele de „să trăiască” pe care le va 
auzi; însă cu părere de rău a observat că aceea 
numai printr-o mârâitură lină („lossu morai altal”) 
aţi exprimat-o, din care trebuie să conchid că şi în 
viitor aţi voi a susţine robotele”5. 

Multe speranţe sincere s-au legat de 15 
Martie 1848, mulţi români erau educaţi la şcoli 
maghiare şi în spirit maghiar şi credeau dacă nu în 
„Primăvara popoarelor” cel puţin în „spiritul 
timpului”. Masa mare a românilor ardeleni a 
îmbrăţişat însă drumul arătat de Simion Bărnuţiu şi 
Avram Iancu, drumul propriei revoluţii şi al 
egalităţii reale între fostul stăpân şi fostul iobag. 
Dar trebuie înţeles şi momentul istoric. Nu se 
putea transforma dintr-o dată mentalitatea unui 
stăpân de iobagi obişnuit să domine, într-o menta-
litate de simplu cetăţean. 

Punctul 12 (uniunea), mentalitatea de 
stăpân şi şovinismul exacerbat au influenţat şi 
au grăbit izbucnirea războiului civil din 
Transilvania. Blestemul acestui război civil s-a 
concretizat în circa 40.000 de morţi (cifra e în 
curs de cercetare), în sute de sate devastate şi 
incendiate. Ca expresie a intoleranţei religioase 
faţă de români au fost arse complet 41 de 
biserici ortodoxe şi 30 de biserici greco-catolice 
(şi 12 biserici greco-catolice arse parţial). 
Biserici ortodoxe jefuite în întregime 319, iar 
biserici greco-catolice 396. Deci rase de pe 

                                                
5 Ioan Oros alias Rusu, Memorii, Text îngrijit de I. Ranca, 
Bucureşti, 1989, p. 46. 

suprafaţa pământului 71 de biserici româneşti, 
numai pentru că erau româneşti şi complet 
jefuite 715 biserici româneşti, numai pentru că 
erau româneşti6. 

Nu e de mirare că un jude primar, Buci 
Mihái intrând cu pipa aprinsă în biserica din 
Hunedoara, în 11 aprilie 1849, spărgând şi stricând 
totul în jur, printre sudalme, zicea că „Dumnezeul 
românilor o murit”7. 

În 25 martie 1848 când ştirea despre 
evenimentele de la Pesta ajunge şi la Târgu Mureş, 
cancelistul român Samoil Poruţiu se adresează 
colegilor săi maghiari: „Fraţilor, pentru ce pretin-
deţi că toate sunt numai ungureşti? Haid’ să zicem 
şi să jurăm pe Dumnezeul popoarelor! Aceste 
puţine cuvinte au fost respinse cu dispreţ şi 
zgomot teribil”8. Cele două documente (cu Buci şi 
Samoil Poruţiu) nu sunt întâmplătoare; la 1848 dar 
şi mai târziu, Dumnezeu era perceput de maghiari 
ca fiind exclusiv „Dumnezeul mare al ungurilor”. 

Iată cum consemnează aceasta un document 
inedit până azi şi emis după un an de la 15 Martie 
1848. Documentul ordonă sărbătorirea zilei de 15 
Martie 1849 şi bisericilor ortodoxe şi greco-
catolice (un fel de „dragoste cu de-a sila”). Repro-
ducem documentul care poate fi grăitor nu numai 
pentru etnia lui Dumnezeu ci şi pentru clarificarea 
etniei libertăţii care s-a câştigat la 15 Martie 1848. 
Este ordinul comisiei militare din Târgu Mureş 
către consiliul oraşului Târgu Mureş pentru a 
sărbători ziua de 15 Martie (documentul este din 
12 martie 1849): 

Către consiliul oraşului liber regesc  
Târgu Mureş 
15 Martie 1848, ziua de naştere a libertăţii 

ungureşti [sb.n.] e însemnată fiindcă a acordat 
drepturi umane milioanelor şi a scos în evidenţă o 
naţiune, care s-a impus de atunci în atenţia 
Europei. A făcut să răsară un semizeu [e vorba de 
Kossuth Lajos – n.ns.], care punând stăpânire pe 
mâna dreaptă şi prin aceasta pe puterea naţiunii, 
a fost în stare să apere timp de un an fătul 
libertăţii şi să păstreze naţiunea în puterea ei 
plină de curaj şi în neistovită pregătire. Ziua 
aceasta a creiat patrioţi, care în curând s-au 
prefăcut ca prin farmec în washingtoni maghiari şi 
au devenit în războiul pentru libertate distrugători 
de oşti. 

Un an s-a strecurat şi această naţiune 
trăieşte încă şi va mai trăi, căci are un dumnezeu, 
                                                
6 Gelu Neamţu, “Religia română” în Transilvania 1848-1849, 
Ed. Argonaut, 2010, p. 27. 
7 Arhiva Consistoriului Sibiu, nr. 265. 
8 Ilie Dăianu, Cronica anului 1848, [f.a.], p. 11-12. 
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care a dăruit sălaş străbunilor săi, care a susţinut-o 
timp de un mileniu în mijlocul milioanelor de 
bătălii, care i-a restituit libertatea jefuită şi care 
nici anul trecut n-a lăsat-o să se scufunde în 
potopul plin de intrigi al pismei. Către această 
fiinţă cerească, către dumnezeul mare al ungurilor 
[sb.ns.] trebuie să se îndrepte la apropiatul 15 
martie cererea şi rugăciunea de mulţumire, 
implorând ajutorul său pentru fericirea naţiunii. 
Aceasta urmează să se aranjeze de către consiliu 
prin intermediul preoţilor respectivi. Se dispune 
totodată ca oraşul să fie luminat în acea zi seara, 
iar ducheanurile să se închidă. Din şedinţa 
comisiei de ocârmuire militară din Târgu Mureş, 
la 12 martie 1849. conte Lazar Dionisie, locot. 
colonel9  

Şi, ca să încheiem cu această ciudăţenie 
pentru noi românii, să vedem ce spune marele 
ziarist slovac Gustav Augustini la sfârşitul 
secolului al XIX-lea (1899). Într-un articol intitulat 
„Ura naţională”10 Gustav Augustini arată că pentru 
un popor creştin este o adevărată „aberaţie” a 
avea „Dumnezeu naţional” – adică un „Dumnezeu 
al maghiarilor” („a magyarok Istene”). Făcând o 
incursiune în psihologie, Gustav Augustini se 
întreabă dacă nu cumva în acest fenomen al 
Dumnezeului naţional se găseşte explicaţia pentru 
„ura naţională?” 

Ura, dispreţul pentru alte popoare, şovinis-
mul, indiferent ce susţine istoriografia naţională 
maghiară, s-a manifestat din plin în războiul civil. 
Am putea da numeroase exemple, dar nu e locul 
aici. Vom menţiona doar 2-3 mai grăitoare şi mai 
puţin cunoscute. 

Unul ni s-a părut extrem de eclatant, acela al 
execuţiilor de la Uioara, când 150 de români au 
fost împuşcaţi. După fiecare împuşcătură, 
românului mort i se striga: „No, acuma cântă 
Deşteaptă-te române!”11 (Acest cântec naţional 
era deja cântat peste tot în Transilvania începând 
cu vara anului 1848). Un alt exemplu zguduitor 
care denotă şi el dispreţ pentru „dreptul ginţilor”, 
este executarea prizonierilor de război români. 
Reiterăm: cazurile au fost numeroase. Aici îl dăm 
doar pe cel din Iernut. Bethlen János junior, 
comisarul gubernial al scaunului Mureş sesizează 
pe comandantul trupelor militare că în 28 
octombrie 1848, la Iernut au fost spânzuraţi 23 

                                                
9 Serviciul Judeţean Târgu Mureş al Arhivelor Naţionale, 
Fond Primăria oraşului Tg. Mureş, Dosar Nr. 1799/1849. 
10 Tribuna Poporului, III, nr. 20 din 28 ianuarie/9 februarie 
1899, p. 1. 
11 Enea Hodoş, Din corespondenţa lui Simion Bărnuţiu şi a 
contemporanilor săi, 1944, p. 120. 

de români prizonieri de război (fără aprobarea 
unui consiliu militar)12. 

Comisarul atrage atenţia că astfel de practici 
„ar putea degenera într-un război de exterminare 
etnică”. Din păcate din octombrie 1848 şi până în 
13 august 1849 războiul acesta a şi devenit un 
război de exterminare etnică (sau, dacă vreţi, un 
război pentru „libertatea ungurească”). 

În acest sens am mai putea menţiona două 
momente semnificative. Sunt destul de bine 
cunoscute luptele din Munţii Apuseni şi mai ales 
tratativele lui Ioan Dragoş, ca şi atacul mişelesc al 
maiorului Emeric Hatvani. Silviu Dragomir n-a 
avut voie să spună direct cine s-a făcut vinovat de 
respectivul atac al lui Hatvani chiar în timpul 
tratativelor de pace cu românii, dar printre rânduri 
o face destul de lămurit: „Dragoş – scrie  
S. Dragomir – îl conjurase (pe Kossuth) să-i publice 
ultima scrisoare, în caz că desfăşurarea acţiunii  
i-ar fi fatală” [...] „Kossuth însă nu s-a socotit 
dator a servi dreptate crainicului păcii nici chiar 
dincolo de mormânt…” Şi S. Dragomir încheie cu 
o concluzie surprinzătoare din care reiese că  
I. Dragoş a fost pur şi simplu o victimă: „Nu încape 
nici o îndoială că deputatul român era sincer hotărât 
să servească interesele politicii de împăcare chiar 
cu jertfa vieţii, dar a căzut înfrânt datorită 
dublului joc al lui Kossuth”13 (sb.n. G.N.). 

Dublul joc al lui Kossuth în această tragedie 
este confirmat mai nou, pe bază de documente de 
arhivă şi de o sursă care până acum nu a intrat în 
circuitul istoriografic. Este vorba de memoriile 
generalului Henryk Dembinski, care l-a cunoscut 
bine pe Kossuth şi, care în memoriile sale, i-a 
analizat cu obiectivitate calităţile şi defectele. 
Referindu-se la tratativele de pace româno-
maghiare, Dembinski consemnează: „Puţina fran-
cheţe a caracterului său îl înfăţişează ca în acest 
caz, în care el s-a făcut vinovat de un act de rea 
credinţă din cele mai nedemne, când, în dispreţul 
deplinelor puteri date deputatului Dragoş pentru a 
trata cu românii din Transilvania, el autoriza pe 
foarte faimosul Hatvany să atace fără veste pe 
aceiaşi români care, văzându-se trădaţi, masacrară 
pe propriul lor compatriot Dragoş, crezându-l în 
mod necesar un complice al lui Kossuth şi 
Hatvany, şi puseră pe acesta din urmă pe fugă, 
exterminând detaşamentul care-i fusese încredinţat 
de Kossuth pentru această josnică întrebuinţare, 

                                                
12 Elena Mihu, Pagube materiale şi umane la 1848-1849 în 
protopopiatul ortodox al Târgu Mureşului, (lucrare în 
manuscris). 
13 Silviu Dragomir, Avram Iancu, ed. a II-a, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1968, p. 186. 
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încredinţat numai pentru că Hatvany, un veritabil 
şarlatan, l-a asigurat că românii cu uşurinţă, puteau 
fi supuşi. Astfel deci, nici o consideraţie, lipsă de 
loialitate, de calm pentru viitorul ţării, pentru a 
termina cu prietenie discuţiile cu o parte notabilă a 
populaţiei”14. 

Celălalt moment a fost ordinul lui Kossuth 
către generalul Josef Bem de a lua ostateci pe 
principalii conducători ai „răzvrătirii săseşti”, care 
vor trebui „neîntârziat condamnaţi la moarte”, 
precum şi ordinul de a rade de pe suprafaţa 
pământului oraşul Sibiu. Bem nu a executat cele 
două ordine, ba mai mult, i-ar fi declarat 
colonelului Kiss: „Am cucerit un oraş şi vreau să 
stăpânesc un oraş, nu un morman de cenuşă şi 
dărâmături”15. 

În închisoarea Primăriei de la Cluj, 
remarcabilul scriitor Alecu Russo a petrecut ceva 
timp şi în afară de a redacta memorii către 
autorităţi şi scrisori către prieteni, a scris şi o serie 
de cugetări, mai toate în legătură cu revoluţia 
ungară, dar şi cu „semizeul” din fruntea ei 
(desigur, fără să declare acest lucru pentru că în 
acel caz n-ar mai fi ieşit de acolo). 

Iată câteva cugetări extrem de semnificative: 
• „Oamenii libertăţii sunt pentru res-

pectul şi neviolabilutatea omului; falşii patrioţi 
sunt pentru măsurile de sânge, de inchiziţie, de 
turburare („turbare”). 

• „Zelul degeneră în patimă şi patima în 
nedreptate. Judecătorii extra-ordinari, tribuna-
lele excepţionale, puterile discreţionare, etc. nu 
fundează libertatea, ci terorismul”. [În această 
cugetare este evident că se referă la „tribunalele 
de sânge” din Transilvania]. 

• „Terorismul naşte despotismul în 
numele libertăţii! Despotismul naşte o suferinţă 
surdă ce deschide în inimi izvoare nesecate de 
ură şi de răzbunare”16. 

Recapitulând şi concentrând tema dezbătută 
trebuie să constatăm că pentru români 15 Martie 
1848 a însemnat un pas spre a declanşa propria lor 
revoluţie. S-a alcătuit un program revoluţionar în 
16 puncte. S-au afirmat conducători destoinici care 
au reuşit să blocheze maghiarizarea şi să respingă 
uniunea. S-a realizat desfiinţarea iobăgiei între 15 
mai şi 18 iunie când formal a fost acceptată şi de 
dietă. 

                                                
14 Anastasie Iordache, Din memoriile generalului Henryk 
Dembinski. Despre relaţiile dintre români şi unguri la 1848-
1849, în “Revista istorică”, tom IV, 1993, nr. 11-12, p. 1137. 
15 Ela Cosma, Presa săsească şi revoluţia în Transilvania la 
1848/1849, Presa Universitară Clujeană, 2002, p. 130. 
16 Al. Russo, Scrieri postume, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 
[f.a.], p. 149-150. 

 Revoluţia democratică a românilor din 
Transilvania nu a reuşit însă din păcate să 
ocolească războiul civil deoarece punctul 12 al 
programului maghiar era menit să salveze 
dominaţia etnică a aristocraţiei maghiare, o 
minoritate care a fost sprijinită cu trupe militare 
din afară. 

Toate aceste puncte, şi altele pe care nu le-
am cuprins aici, au fost însă sintetizate genial de 
acelaşi distins scriitor Alecu Russo care a ajuns să 
cunoască temeinic adevărata situaţie din 
Transilvania. El îi scrie lui Vasile Alecsandri: „În 
Ungaria liberă mi-am pierdut libertatea! Strigătul 
maghiar: „Ellyen sabadcág însemnează lanţuri 
pentru români”17. În concluzie, mesajul lui 15 
Martie 1848 pare a fi: „lanţuri pentru români!” 
Aşa a şi fost din 1867 până în 1918 şi din 1940 
până în 1944. Din 1989 şi până azi de nenumărate 
ori politica a învins istoria. 

Dar dacă românii au învăţat ceva din istorie, 
cu ocazia aniversării zilei de 3/15 Mai 1848, ziua 
Revoluţiei românilor, va trebui să fie sărbătorită 
grandios iar preoţii ambelor confesiuni româneşti 
vor trebui să se roage pentru zecile de mii de 
români care şi-au vărsat sângele pentru libertate, 
egalitate şi fraternitate, deoarece, aşa cum spunea 
George Bariţiu, sângele lor nu este cu nimic mai 
puţin preţios decât al altor popoare. 

Cele câteva gânduri sintetizatoare adunate 
pentru acest eseu sunt bazate pe documente; 
aceasta a fost situaţia istorică reală din acea vreme 
şi noi istoricii nu trebuie să mai lăsăm să ni se 
falsifice istoria sau să fim aburiţi, iar fraţii 
maghiari este politic corect să-şi asume şi ei 
trecutul lor şi să se împace cu el. Aceasta este 
istoria şi nu poate fi schimbată. 

Ce putem schimba totuşi, este relaţia de azi 
dintre maghiari şi români care trebuie să fie 
una de respect şi toleranţă. Respectul şi 
toleranţa să fie însă reciproce, pentru că aşa 
cum a prezis Ioan Slavici, „va veni o vreme când 
va trebui să lucrăm împreună”18 şi acea vreme a 
venit, deci socot că acum ne putem ruga 
împreună la „Dumnezeul popoarelor”. 

 
Dr. Gelu NEAMŢU 

Cercetător ştiinţific I 
10 martie 2011 

 

                                                
17 Idem, ibidem, p. 144. 
18 Albina, Pesta, VIII, nr. 67 din 2/14 sept. 1878, p. 2. 
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Prof. Victor BERCEA 

  
UN OM CA IANCU AVRAM 
 
Ne-am aşezat în frăţie „sub aripile” 

tricolorului românesc să cultivăm remarcabila 
personalitate a Moţului născut la Vidra de Sus, ale 
cărui măreţe fapte au rămas în conştiinţa noastră 
conturate în imaginea luminoasă a Eroului 
Naţional, iubit şi respectat de toţi românii, Avram 
Iancu.  

Ne-am adunat în Societatea Cultural-
Patriotică „Avram Iancu” nu ca să ne pierdem în 
vorbe mari ori în analize şi comentarii deşarte ci ca 
să-i ajutăm, după putinţa noastră, pe cei care sunt 
învredniciţi de popor să rânduiască treburile ţării, 
tare sperând că vom putea să arătăm lumii faptul 
că suntem un popor de oameni buni din născare şi 
că ne merităm o soartă mai bună. Să ne trezim „din 
somnul cel de moarte/ În care ne-adânciră barbarii 
de tirani”! 

Unul din principalele obiective ale societăţii 
noastre este acela de a apăra fiinţa naţională a 
românilor şi de a promova cunoaşterea istoriei 
acestui popor cu luminile şi umbrele sale. În acest 
sens ne străduim să îl aşezăm pe revoluţionarul 
Avram Iancu în bronzul memoriei acestui neam, 
ca luptător nepereche pentru dreptate şi demnitate. 
El reprezintă expresia sinceră a ideilor înalte şi a 
dorinţelor străbune de bunăstare şi fericire pentru 
toată naţiunea română, asumându-şi cu respon-
sabilitate şi sinceritate lupta pentru dreptate şi 
adevăr şi sperând ca viaţa moţilor să fie mai bună. 
Îşi dorea sincer ca naţiunea română să fie 
recunoscută şi aşezată, alături de celelalte naţiuni, 
în demnitate, cinste şi onoare.  

Prin frumoasa înfăţişare, prin sinceritatea şi 
înţeleapta cugetare, prin privirea sa luminoasă şi 
pătrunzătoare,Crăişorul Munţilor, Avram Iancu,  
s-a impus în faţa oamenilor, aceştia simţindu-l ca 

fiind de-al lor, în pofida tinereţii sale. Le-a insuflat 
acestora putere, tărie şi speranţă: ”...suntem mulţi 
şi tari că Dumnezeu este cu noi.” 

Istoriografia îşi îmbogăţeşte mereu baza de 
date şi informaţii privind personalitatea lui Avram 
Iancu. Creatorii de artă şi de cultură i-au aureolat 
chipul în lucrările lor iar noi, cei de azi, ne 
străduim să dezvoltăm cultul Eroului Naţional ca 
pe o valoare incontestabilă a istoriei românilor, 
contribuind astfel la definirea identităţii noastre 
naţionale. Iancu trăieşte în inimile noastre, aşa 
cum spunea, cu alese cuvinte, marele istoric 
Nicolae Iorga: ”Pe morţi nu-i căutaţi în morminte 
ci în inima voastră.” 

Aureola de „Împărat al Munţilor” o găsim şi 
în scrierile şi consemnările unor cărturari ma-
ghiari. Ne reamintim articolul „Regele munţilor” 
al publicistului Rethi Lajos, născut la Pădureni, 
lângă Reghin, în fostul comitat Turda, care-i 
recunoaşte lui Avram Iancu rolul de comandant 
suprem al trupelor române în 1848-1849, scriind: 
”Cu miile s-au adunat la el poporul neştiutor, ca la 
un mântuitor, iar numeroşii tribuni care au răsărit 
din pământ i-au considerat ca pe comandanţii lui: 
pe el însă l-au considerat mai puternic oricărui 
muritor, l-au numit regele munţilor.” Iancu a avut 
milă şi îndurare faţă de duşmanii săi, iată cum 
consemnează Rethi Lajos: ”Şi regele munţilor nu 
numai prin pompa barbară, nu numai prin credinţa 
fabuloasă asupra chemării sale a stat deasupra 
celorlalţi tribuni: între el a fost de fapt rege, 
fiindcă singur el reprezenta mila şi îndurarea. 
Armatei maghiare, trimisă împotriva lui, i-a 
rezistat din toate puterile dar omorul celor fără de 
apărare şi pustiirile vandale nu-i murdăresc 
numele(...) Dar care familie ungurească a ajuns 
înaintea lui Iancu se putea socoti fericită, viaţa 
bărbaţilor şi virtutea femeilor, deopotrivă au avut 
parte de ocrotire.” 

Frumuseţea caracterului său, capacitatea de 
a conduce lupte şi apropierea sa de popor, precum 
şi calităţile sale intelectuale fac din Iancu un 
adevărat mit naţional. Oricum, acesta este una din 
cele mai populare figuri reflectate în folclor din 
rândul personalităţilor noastre naţionale. Lucrările 
de specialitate din domeniul cunoaşterii şi pro-
movării creaţiei populare îi dedică eroului nostru 
pagini impresionante având la bază creaţiile despre 
Iancu, doine, cântece, legende, povestiri ori 
mărturisiri din tulburătoarea şi fascinanta sa viaţă. 
Toate aceste creaţii punctează fapte, oameni şi 
locuri ce amintesc de anii 1848-1849, ca mai apoi 
de perioada mistuirii sale de după revoluţie când 
gloria sa n-a încetat să scadă. Suntem familiarizaţi 
cu chipul eroului graţie lucrării pictorului Barbu 



Gândul Anonimului Anul IX nr. 41-42/30 iunie 2011 

 38

Iscovescu, dar simţim cum această lucrare pare a fi 
mai întregită şi luminată de versuri ca acestea: 
”Boii-s cu coarne de ceară,/ Om ca Iancu nu-i în 
ţară,/ Boii-s cu coarne de spume,/ Om ca Iancu  
nu-i în lume,/ Boii-s cu coarnele verzi,/ Om ca 
Iancu nu mai vezi.” 

Să poposim acum în timpul prezent al lunii 
martie 2011: Fiinţa aceea din Miercurea Ciuc 
arătată la televizor în timpul „lecţiei” sale 
desfăşurate în piaţa oraşului şi urmărită de copii 
dar şi de adulţi ar fi trebuit să se pregătească mai 
întâi cu informaţii despre personalitatea lui Avram 
Iancu şi omenia acestuia înainte de a-i pune 
ştreangul la gât! Mare greşeală, mare ticăloşie! 
Gestul său este incalificabil, sau dacă vreţi, e ură şi 
dispreţ la adresa întregului popor român.  

De 21 de ani asistăm neputincioşi la mane-
vrele cu caracter iredentist şi naţionalist-revizionist 
desfăşurate de diferite organizaţii maghiare din 
România dintre care cea mai cunoscută este 
UDMR. De peste 21 de ani acestea lucrează 
metodic la proiectul de a-şi face stat în stat 
servindu-ne, pe rând, ideile lor care vizează 
negarea caracterului naţional-unitar al statului 
român, lucrând acum pe faţă la diminuarea 
suveranităţii acestuia în zona Covasna, Harghita şi 
Mureş, acolo unde 400.000 de români trăiesc sub 
presiunea politicii de autonomie teritorială a 
ţinutului secuiesc. Acestea invocă acum, ca şi la 
mijlocul secolului al XIX-lea, dreptul divin alături 
de aşa-zisul drept legal, aspirând să modifice 
Constituţia României şi reorganizarea teritoriului 
acesteia, impunerea predării istoriei şi geografiei 
României în limba maghiară şi promovarea legii 
minorităţilor. Prea multă vrajbă şi încrâncenare! 
Jocurile politice să învingă oare istoria? De 21 de 
ani, răbdarea românilor este pusă mereu la 
încercare. Ofensa adusă de ultranaţionalistul Barna 
Csibi, Eroului Naţional Avram Iancu, este prea 
mare şi greu de suportat. Prin actul său reprobabil, 
de o mişelie nemaipomenită, iredentismul maghiar 
a atins un punct culminant în cadrul programului 
de acţiuni duşmănoase vizibile ori mai ascunse la 
adresa românilor, acţiuni pe care această organi-
zaţie preocupant parlamentară le promovează cu 
dibăcie şi cu asiduitate din 1990 încoace. 

Am sperat în toţi aceşti ani că acţiunile 
provocatoare calculate cu periodicitate împotriva 
neamului românesc, în propria noastră ţară, vor 
primi replica pe măsură din partea autorităţilor şi 
instituţiilor noastre naţionale, succedate la putere 
după decembrie 1989. Din păcate, acestea nu şi-au 
asumat la timp responsabilitatea de a tranşa 
această problemă în favoarea ideii că avem o ţară 
numită România unde toţi cetăţenii săi, majoritari 

şi minoritari, pot convieţui în pace şi armonie pe 
acest plai românesc „binecuvântat de Domnul pre 
pământ.” 

Dar nu se întâmplă aşa ceva, din păcate. De 
ce ne-ndepărtăm mereu de drumul drept?  

Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, 
şi-a propus, prin Statutul său, să apere şi să 
promoveze fiinţa naţională a românilor, înţelegând 
să fie alături de cei care vor şi pot să decidă 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi care au avut ori au 
la îndemână toate pârghiile democratice de a 
împlini „unicul dor” al Crăişorului de a-şi „vedea 
naţiunea fericită”. 

Ca voce a societăţii civile româneşti, 
asociaţia noastră apreciază că a venit vremea să 
atragem din nou atenţia dregătorilor ţării să treacă 
imediat şi serios la treabă şi să ia de urgenţă 
măsuri de delimitare a intereselor României faţă de 
cele viclene ale mişcărilor antiromâneşti pe care le 
„citim” cu uşurinţă din activitatea UDMR-ului 
care a reuşit să devină cel mai influent nucleu de 
decizii politice şi guvernamentale, mereu duplici-
tar şi mereu la putere. Oare în interesul României? 

Interesele României nu trebuie să fie 
sacrificate doar de dragul aritmeticii electorale, de 
aceea cerem Preşedintelui României şi Primului-
Ministru să explice cu claritate românilor ce 
măsuri dispun pentru vindecarea rănilor produse 
prin acest tip de manifestări antiromâneşti: sfi-
darea Constituţiei României şi batjocorirea simbo-
lurilor sfinte ale poporului român. Vedem cu toţii 
cum aceşti concetăţeni ai noştri de etnie maghiară 
au dobândit, prin implicare politică, atâtea drepturi 
şi facilităţi încât nici nu ştiu ce să mai facă acum 
cu ele. Şi atunci, ne servesc spectacole mizerabile 
şi sinistre ca cel realizat de functionarul-cetăţean al 
statului român şi care ne-a jignit profund neamul şi 
ţara, pe Iancu şi Eminescu, cele două dimensiuni 
luminoase ale spiritualităţii românilor şi ale virtu-
ţilor acestora. 

DEMNITATE ŞI ONOARE, DREPTATE, 
BUNĂSTARE ŞI RESPECT PENTRU POPORUL 
ROMÂN!, iată, „Porunca” lui Iancu pe care noi, 
moţii, o auzim de când ne naştem şi în care credem 
pe tot parcursul vieţii. Prin Iancu si Horea „neamul 
românesc nu piere/ Şi nici nu va pieri”. 

Chemarea adresată românilor de “unire-n 
cuget şi-n simţiri” este de două decenii de aceeaşi 
mare actualitate. În faţa provocărilor istoriei 
contemporane mai auzim oare clopotele de la 
Alba-Iulia? Apusenii veghează. Horea şi Iancu 
trăiesc în noi. Nimeni si nimic nu vor reuşi să 
şteargă memoria Ţării Moţilor, a Munţilor 
Apuseni, atâta vreme cât mai există români cu 
dragoste de neam şi ţară. Le mulţumesc tuturor 
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colegilor mei din Societatea Avram Iancu pentru 
felul cum au gestionat «cazul 15 martie 2011», 
dovedind iniţiativă, responsabilitate, intransigenţă, 
autoritate şi implicare. Amintesc filialele din 
Timişoara, Cluj-Napoca, Turda, Alba Iulia, 
Topliţa, Satu-Mare, Baia Mare, Sibiu, Târgu-
Mureş. Adresez mulţumiri colegilor de la filialele 
din Brad, Abrud şi Cîmpeni care, împreună cu 
autorităţile locale, au organizat rapid şi în bune 
condiţiuni adunări populare de protest faţă de cele 
întâmplate la Miercurea Ciuc şi de condamnare a 
mişcărilor iredentiste şi revizioniste. Au fost 
momente emoţionante de solidaritate umană prin 
care s-a dat un semnal către ţară : «Noi suntem cei 
chemaţi să apărăm/ Munţii noştri cei frumoşi», 
unde duhul Crăişorului Iancu va dăinui mereu, 
prin veacuri, în inimile generaţiilor viitoare. El va 
fi un exemplu la care ne vom referi mereu pentru 
că: ”N-a ştiut să mintă, n-a acceptat să fie minţit, a 

respectat şi a pretins să fie respectat, el şi naţiunea 
română” (Prof. C. P. Avram). Cei tineri trebuie să 
înveţe şi să înţeleagă că lupta şi jertfa Crăişorului 
Iancu le vor fi călăuză pentru dezvoltarea 
personalităţii lor de buni români, credincioşi în 
valorile acestui popor. De aceea îi invit să 
rostească ori să cânte cu mândrie versurile marelui 
poet Adrian Păunescu, cel care l-a apreciat pe 
Eroul Naţional Avram Iancu şi i-a iubit pe moţi: 

 
„Trăiască Duhul lui Iancu! 
Trăiască moţul între moţi. 
Câmpia Libertăţii spune 
Că Avram Iancu suntem toţi!”  

 
Prof. Victor BERCEA 

Preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice  
„Avram Iancu” din România 

31 martie 2011 

 

Sfinţirea Troiţei de pe Valea Satului în 
Tătărani Dâmboviţa 

 
Zi frumoasă de primăvara plină de explozia 

luminii şi strălucirea verdelui pădurii, de parfumul 
florilor de pe pajiştile din jurul satului Tătărani dar 
şi de aerul sărbătoresc al sfintei sărbătoriri a 
Izvorului Tămăduirii. Zi aşteptată cu emoţie şi 
mare bucurie de săteni care după slujba au 
participat la Sfinţirea troiţei construită la poalele 
pădurii într-un loc de frumuseţe, mioritică , o gură 
de plai desprinsă parcă din versurile baladei, 
binecuvântată de Dumnezeu, faţă în faţă cu un 
izvor de apă, rece, limpede şi curată, care 
îmbogăţeşte locul cu Ţâşnirea sa neîntreruptă, spre 
bucuria trecătorului  însetat. 

Locul a fost ales de ctitori nu numai pentru 
frumuseţea sa paradisiacă, dar şi pentru cinstirea 
acestui drum de ape care este Valea satului unde a 
fost construit satul în vechime de o parte şi de alta,  
la adăpost de drumul mare ce însoţeşte cursul 
Dâmboviţei în care Valea satului se varsă, după ce 
colectează toate pâraiele şi torentele de pe 
dealurile din jur.  Vremurile s-au schimbat şi satul 
şi-a mutat desfăşurarea , organizându-se de o parte 
şi de alta a drumului principal ce însoţeşte cursul 
Dâmboviţei.  Aşa se explică faptul că la 200 de 

metri pe vale este situată şi biserica din sat care era 
cândva în centru dar azi este la marginea de vest , 
la poala pădurii, ocrotită şi adăpostită de dealuri ca 
într-o cetate naturală. 

Într-o atmosferă de mare solemnitate şi 
reculegere slujba de sfinţire a fost oficiată de 
părintele Teodorescu şi părintele din satul vecin, în 
prezenţa a circa 100 de localnici şi invitaţi. 
Asemenea înfăptuiri de suflet dau oamenilor 
actuali posibilitatea de a transmite urmaşilor lor 
strădania lor de a păstra credinţa strămoşească ca 
pe cea mai mare pavăză şi certitudine a continui-
tăţii noastre ca neam. 

Pe feţele tuturor participanţilor care au 
asistat la slujbă şi la praznicul de pomenire  am 
citit o mare bucurie, sentimentul unei biruinţe 
asupra greutăţilor, speranţa şi convingerea că 
eforturile lor sunt bine primite de Dumnezeu şi că 
lăcaşul ridicat va dăinui şi va proteja Valea şi satul 
de relele care se pot abate de asupra lor. 

A fost şi pentru mine un moment de graţie 
existenţială pentru care îi mulţumesc lui 
Dumnezeu şi tuturor celor care au osârdit pentru 
înfăptuirea acest loc de pace sufletească şi 
rugăciune.  

 
dr. ing. Gheorghe INDRE 
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Eveniment 
 

 
 
SOCIETATEA CULTURAL-PATRIOTICĂ 
„AVRAM IANCU” DIN ROMÂNIA 
STR. NĂSĂUD NR. 2., CLUJ NAPOCA 
TEL/Fax: 0264 412 100 Mobil: 0741 166 049 
E-mail: saicluj@yahoo.com 
  

COMUNICAT 
 

Prin toată activitatea noastră ca asociaţie 
culturală, am militat pentru respectarea şi apărarea 
legilor României, pentru apărarea suveranităţii 
naţionale, şi a integrităţii teritoriale pentru apăra-
rea şi promovarea drepturilor şi îndatoririlor fun-
damentale ale omului şi a proprietăţii în lumina şi 
spiritul legislaţiei europene în vigoare.  

Ne străduim de aproape 20 de ani să 
cultivăm şi să răspândim în rândul românilor, ca 
societate a moţilor şi a simpatizanţilor acestora, 
ideologia promovată de înaintaşii noştri al căror 
stindard l-a constituit personalitatea ilustrului 
Avram Iancu.  

Cu mijloacele modeste ale asociaţiei noastre 
naţionale am fost şi vom fi mereu alături de toţi cei 
care au puterea să decidă îmbunătăţirea calităţii 
vieţii românilor.  

Acesta era şi ultimul dor al Crăişorului 
Iancu „de a-şi vedea naţiunea sa fericită”, căci 
vorbele şoptite de Horea şi Iancu noi le auzim în 
timp, din generaţie în generaţie, vorbe clare, aspre, 
singuratice, în slava lor.  

Azi, 15 martie 2011, am aflat cu stupoare de 
la televizor că „Avram Iancu a fost spânzurat” 
la Miercurea Ciuc, în piaţa publică.  

Nimeni nu va putea şterge memoria 
Crăişorului Avram Iancu, iubit de moţi şi respectat 
de toţi românii, ba chiar şi de unii unguri care au 
citit în el dorul de dreptate şi libertate pentru toate 
popoarele asuprite. 

Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” 
din România cu sediul în Cluj Napoca, având 
filiale în marile oraşe ale ţării şi în cele mai 

importante localităţi ale Munţilor Apuseni, protes-
tează cu vehemenţă împotriva acţiunilor criminale 
ale extremiştilor maghiari din Transilvania care au 
avut loc azi 15 martie 2011, când individul Csibi 
Barna, unul dintre liderii grupării extremiste 
„Garda Secuiască şi funcţionar public în cadrul 
Direcţiei de Finanţe Publice Harghita, a organizat 
un spectacol în care o păpuşă din paie, cu chipul 
lui Avram Iancu, a fost „judecată” şi „condamnată 
la moarte”, prin „spânzurare”, de către un 
„tribunal”, sub acuzaţiile de crimă şi genocid 
împotriva umanităţii. (Click aici pentru detalii şi 
sursă): http://www.antena3.ro/romania/papusa-ce-
il-reprezinta-pe-avram-iancu-spanzurata-la-
mircurea-ciuc-120663.html 

Prin acest act reprobabil, de o mişelie 
nemaipomenit, iredentismul maghiar a atins 
punctul culminant al acţiunilor sale duşmănoase la 
adresa românilor, pe care le promovează cu 
asiduitate din 1990 şi până în prezent. 

 După ce le-au ridicat statui, în Ardeal, unor 
criminali de război unguri (vezi cazul Wass Albert), 
după ce au reamplasat la Arad Monumentul celor 
13 Generali vinovaţi de genocid contra românilor 
la 1848-1849, după ce au depus coroane de doliu 
cu ocazia Zilei Naţionale a României, au ajuns să 
pună în spânzurătoare pe eroul nostru naţional, 
Sfânt al neamului românesc, Avram Iancu.  

Aceste acţiuni provocatoare şi vădit 
duşmănoase la adresa noastră, a românilor, în 
propria noastră ţară, trebuie sa primească o 
replică pe măsură. 

Ne adresăm instituţiilor naţionale de specia-
litate ale României să se autosesizeze în legătură 
cu acest fapt amintit şi să facă demersurile nece-
sare pentru pedepsirea severă a celor vinovaţi.  

Reamintim Preşedintelui României şi Primului 
Ministru al Guvernului Român, că poporul român, 
aşteaptă explicaţii directe de la Domniile lor, în 
legătură cu astfel de manifestări iredentiste 
maghiare.  

Îi rugăm, pe aceştia, să ne dea o explicaţie şi 
în legătură cu intonarea imnului statului ungar 
înaintea imnului României, cu ocazia Congresului 
UDMR ce a avut loc recent la Oradea.  

Îi rugăm pe toţi românii cu dragoste de 
neam şi ţară să fie alături de noi şi în continuare şi 
să ne întâlnim în gândul cel bun la Vidra şi 
Câmpeni, la Detunate ori pe Muntele Găina, la 
Abrud şi la Ţebea, peste tot unde moţii îşi dau 
întâlnire cu istoria.  

 
Conducerea Societăţii Cultural Patriotice 

„Avram Iancu” din România 
Preşedinte Prof. Victor BERCEA 

mailto:saicluj@yahoo.com
http://www.antena3.ro/romania/papusa-ce
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ANIVERSARE 

Satul Luncani 
la 835 de ani de atestare documentară 

 
Motto: 
Viitorul şi trecutul 
Sunt a filei două feţe, 
Vede-n capăt începutul 
Cine ştie să le’nve 

 M. EMINESCU 
 

Satul LUNCANI din Comuna Luna-Cluj, 
cunoscut în trecut GRIND sau maghiarizat GEREND, 
atestat documentar în anul 1176, aniversează anul 
acesta 2011, venerabila vârstă de 835 de ani. Un 
trecut îndelungat în care satul a traversat cu succes 
grele şi dramatice încercări plătite cu trudă şi 
destule jertfe, timp în care a acumulat multe 
simboluri memorialistice şi istorice de mare 
valoare pentru sătenii săi şi nu numai.  

În prezent, prezentul istoric căci asupra 
acestuia dorim sa zăbovim puţin, aflaţi în plină 
criză economică, morală şi chiar istorică, fiind 
prima în epoca globalizării, nu ne dăm bine seama 
care ar mai putea fi interesul, pentru evocarea 
trecutului istoric local.   

Deşi ne aflăm în plină criză economică, noi 
credem că cetăţenii din Luncani au interesul să fie 
evocat cum se cuvine un asemenea trecut istoric 
atât de îndelungat şi disputat până în zilele noastre, 
cum puţine colectivităţi săteşti au asemenea şansă. 
Şansă în care LUNCANI, alături de alte şase sate 
cunoscute a devenit punct de referinţă pentru 
istorie, fiind aflat printre cele mai vechi aşezări 
săteşti din Transilvania şi din toată România.  

Noi anticipat folosim momentul aniversar 
pentru a transmite prin “Gândul Anonimului(GA)” 
generaţiei contemporane urmaşă a locuitorilor din 
Luncani, felicitările de rigoare şi succese pe viitor 
pe care săle realizeze cu demnitate si fermitate 
străbună, condiţii în care ei au evoluat statornic pe 
acest plai de legendă, indiferent de încercările şi 
caznele la care au fost supuşi oamenii locului, fără 
a ceda o iotă când a fost vorba de neam, limbă şi 
credinţă. Dovada este însăşi prezenţa noastră din 
trecut până azi aici, urmându-ne drumul hărăzit de 
istorie si de pronia cerească.  

Pentru a intra in atmosfera aniversară, 
cuvenită, ne propunem să poposim puţin asupra 
unor repere importante din trecutul satului: 

– De reţinut în primul rând vechimea satului 
care este mult mai mare, după cum este semnalat 
la atestare, “Grindul de jos si Grindul de sus, prin 

dedublare”. (Voivodatul Transilvaniei 1971 vol.II 
p.34, autor profesor universitar Ştefan Pascu, 
istoric). 

– Continuitatea evoluţiei sătenilor pe acelaşi 
loc, în apropierea confluenţei legendarelor râuri 
Arieş şi Mureş şi la încrucişarea vechilor drumuri 
Cluj – Târgu Mureş cu Târgu Mureş – Alba Iulia, 
pe un teren fertil pentru agricultură, cu apă bună 
din belşug şi păşuni pentru animale. Condiţiile 
naturale erau propice pentru o evoluţie firească a 
sătenilor în condiţiile moştenite de la strămoşi, 
dacă în acea epocă n-ar fi dat peste ei în valuri, 
sute de ani, năvălirile barbare, cu tot ce-a urmat 
pentru un popor sedentar şi paşnic. 

Peste 1000 de ani de năvăliri barbare peste 
pământul strămoşesc şi românesc. Şi secole de 
asuprire străină până la 1 Decembrie 1918. 

Te uimeşte azi cum această aşezare, 
Luncani, alături de întregul popor român a rezistat, 
în condiţiile de atunci, atâtor furtuni şi distrugeri, 
de n-a fost ştearsă de pe faţa pământului şi din 
istorie. 

În jurul acestor aparente mistere s-au dus şi 
se mai duc şi azi discuţii, ori polemici cu vecinii 
pe tema întâietăţii pe meleagurile unde românii îşi 
duc veacul. Şi vrând, nevrând, ca părtaşi la istoria 
aniversară cu aceste nedumeriri se cere o expli-
caţie pe care ne-o oferă profesorul C.C. Girescu în 
volumul ”Din trecut”, Editura Cugetarea, 1942, 
p.32-34, unde autorul subliniază ca definitorii 
diferite trăsături de caracter şi psiho-morale ale 
popoarelor năvălitoare, războinice, aflate în stare 
precară, pornite a-şi câştiga existenţa prin forţă, jaf 
şi crime fără de lege, spre deosebire de popoarele 
sedentare care au trăsături psiho-morale paşnice, 
de stabilitate pe locul unde-şi perpetuează speţa şi 
care îşi câştigă existenţa prin munca proprie. Loc 
de care rămân legaţi chiar dacă mai şi pierd în faţa 
năvălirilor, mai repede sau mai târziu devin 
victorioşi. 

În G.A. nr.39-40/2010 p.23, Gl.de brg. .(r) 
Gheorghe Văduva descrie foarte plastic aceste 
trăsături: “Românul ştie din timpuri imemoriale că 
trebuie să stea pe (polmonul) banca lui, să nu se 
amestece în treburile altora... nici în vâltoarea 
lumii. Românul tradiţional se fereşte de vâltori şi 
complicaţii, gândeşte îndelung şi alege calea 
simplă ori bătută de înaintaşii lui sau bine 
echilibrată şi creată în mod inteligent. Românul 
vechi nu se amesteca în treburile lumii, nici în 
schimbarea ei, nici în prostia ei. El ştie cam tot de 
pe atunci, adică din vremuri în care codrii îl 
adăposteau şi-i ofereau hrană, adăpost şi de toate, 
că viaţa lui depinde de el însuşi, de cer şi de 
pământ. Şi a trăit mereu, chiar şi atunci când 
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veneau alţii în goana sălbatică a cailor struniţi de 
războinicii năvălitori peste el. Se ascundea o 
vreme de fulgerele negre ale năvălitorilor – pentru 
că nu avea alta opţiune, apoi, după ce furtuna 
trecea, se înapoia la treburile sale. Nu numai 
românii, sau cum vor fi numiţi ei procedau aşa, ci 
mai toate popoarele sedentare.” 

În acele condiţii vitrege pentru neamul 
nostru, se impune o scurtă prezentare a popoarelor 
năvălitoare principale, care au ajuns un timp pe 
teritoriul de azi al ţării noastre, deoarece fac parte 
şi aceste momente din istorie, istoria noastră şi 
dacă nu le evocăm nici la acest eveniment 
aniversar... atunci când? Firesc, credem cu prilejul 
aniversar. 

După retragerea Aureliană, a oştilor romane 
de pe teritoriul Transilvaniei (271) la sud de 
Dunăre apar primii năvălitori: 

– GOŢII, triburi de neam german care 
distrug oraşele întemeiate de coloniştii romani în 
Dacia Traiană şi vandalizează firavele aşezări 
săteşti rămase fără apărare. 

– HUNII, le urmează goţilor, cu vestitul lor 
rege Atila, care ajung până la porţile oraşelor 
Roma şi Viena, care stăpânesc şi jefuiesc în 
Transilvania peste 80 de ani. 

– GEPIZII năvălesc peste huni şi se impun 
cu aceleaşi năravuri prădând şi stăpânind în 
Transilvania şi Oltenia peste 100 de ani. 

– AVARII înlătură pe gepizi dominaţia lor 
fiind mult mai aspră decât a gepizilor, stăpânind pe 
teritoriul României de azi până către secolul  
VIII-IX. 

– SLAVII apar întrecere cam în acelaşi timp 
şi convieţuiesc cu populaţia locală unii sunt 
asimilaţi de români, lăsând urme în toponimie, 
limbă si cultură. 

– UNGURII năvălesc din stepele Asiei, se 
aşează in pusta Panonică. Se organizează repede 
ca stat, creştinându-se în anul 1000 şi treptat pun 
stăpânire pe Transilvania peste care năvălirile 
continuă. Până către secolele XII-XIII mai apar 
PECENEGII înrudiţi cu bulgarii, CUMANII şi 
ultimul val TĂTARII, care în anii 1241-1246 
pustiesc mai bine de 2/3 din firavele aşezări săteşti 
din Transilvania evenimente relatate de călugărul 
Rogerius în al său imn Carmen Miserabile (Cântec 
de jale.) 

Aşadar, timp de peste 1000 de ani zeci de 
valuri de năvălitori, ca să nu mai amintim pe cei mai 
mărunţi, au acoperit şi prădat pământul românesc.1 

De când istoria păstrează mai multe docu-
mente aflăm de apariţia la Luncani a unui 

                                                
1 Succesiunea popoarelor năvălitoare şi stăpânirea în timp pe 
teritoriul românesc, vezi “Din Trecut” 1942 de C.C. Giurescu. 

personaj, din graţia regalităţii maghiare, cu numele 
de Samson, care cumpăra de la Cute, iobagul 
Cetăţii Turda moşia de moştenire numită 
“GEREND” cu 15 mărci de argint. Care credem e 
român de origine după numele de pronunţie latină. 
De numele lui Samson se leagă şi apariţia primei 
curţi nobiliare la Luncani. Iar fiii lui, Petru şi Iacob 
primesc ca danie de la Ştefan, regele Ungariei, 
voievod al Transilvaniei şi domn al cumanilor, 
moşiile, Luna si Hădăreni. A se înţelege prin 
“danie” dreptul nobiliar de-a impune supuşilor 
obligaţii iobăgeşti după cum cred ei. 

La scurt timp după organizarea adminis-
trativ teritorială a Transilvaniei pe comitate, Petru, 
fiul lui Samson, devine Comite suprem, echivalent 
cu prefectul de azi. Lui Petru îi urmează fiul său, 
Nicolae şi în 50 de ani urmaşii lui Samson ajung 
să stăpânească 14 sate până aproape de localitatea 
Vîlcele de astăzi. Şi cum era natural, satul Luncani 
a evoluat apoi până în zilele noastre amestecat cu 
populaţia maghiară în proporţii diferite.  

La ultimul recensământ realizat după 1990, 
în Luncani, dintr-o populaţie de 1514 suflete, 1095 
erau români,73%, iar 419 maghiari, 27%. 

Multe secole de dominaţie maghiară relaţiile 
româno-maghiare au fost încordate, uneori 
explozive, nu din cauza oamenilor de rând, care se 
mai şi încuscreau adesea, ci a conducerii centrale 
şi a nobililor care îi considerau pe români o naţie 
tolerată, fără drepturi egale cu ale ungurilor, iar 
când nu au mai putut răbda s-au răsculat. 

Cum a fost răscoala ţăranilor de la Bobâlna 
din 1437-1438, care ajunge cu centrul la Turda, de 
unde pleacă o coloană pentru a ocupa Clujul şi alta 
spre Aiud, la ultima participând şi toţi năpăstuiţii 
de pe Valea Arieşului (din zona noastră). Urmarea 
a fost dramatică pentru răsculaţi, avem în vedere 
populaţia română care a plătit cu mari jertfe 
îndrăzneala de-a zdruncina legile feudale. Pe plan 
politic şi militar se crează Uniunea celor trei 
naţiuni:maghiari, secui şi saşi, pe plan economic se 
măresc dijmele iobăgeşti. Românii erau conside-
raţi toleraţi. Biserica românilor era considerată 
schismatică şi multe secole fără drept de a-şi 
construi lăcaş de rugăciune din zid.  

Sau, cum a fost răscoala condusă de călu-
gărul Sofronie din Cioara cu pronunţat caracter 
social şi politic românesc (1759) cu urmări 
evidente în comuna Luna. 

Românii nu aveau dreptul la învăţătură, abia 
după răscoala lui Horea din 1784, în Epoca 
Josefină, prin mari eforturi ale Episcopiei unite a 
Blajului şi cea ortodoxă a Sibiului, statul maghiar 
permite românilor Transilvaniei să-şi înfiinţeze 
şcoli parohiale, conduse de biserică şi întreţinute 
de săteni, până în 1918. Prima şcoală românească 
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parohială la Luncani a luat fiinţă după răscoala lui 
Horea (1784), când Gheorghe Şincai personal vine 
de la Budâi de Câmpie (Cipăieni) la Luncani si 
instalează pe primul dascăl, Gheorghe Boieriu în 
anul 1787. Cu ocazia anului aniversar şcoala 
locală ar trebui să primească numele unuia din cei 
doi corifei amintiţi. 

Iar local de remarcat poziţia obştei din Luna 
pentru a-şi apăra moşia, când la 7 mai 1791 
administratorul baronului Kemeny Farcaş a plecat 
din Grind cu 60 de slugi pentru a ocupa un pământ 
sătesc. Primarul Vlad Gavrilă alarmează obştea 
lunenilor cu clopotele trase în dungă. Confruntarea 
a fost dramatică, administratorul foloseşte pistolul, 
dar lunenii cu ce aveau la îndemână reuşesc să 
pună pe fugă pe neaveniţi urmărind şi ciomăgind 
pe adversari până în marginea comunei Grind. 
Documentul nu dezvăluie dacă au fost victime sau 
răniţi decât că ulterior primarul din Luna şi câţiva 
săteni au fost arestaţi şi duşi la Turda. Comitatul 
pentru a linişti comuna dă dreptate lunenilor, caz 
rar, şi pune în libertate pe cei arestaţi.  

Mai aproape de zilele noastre, în anul 
revoluţionar 1848, pe timpul revoluţiei, la Luna, in 
perioada 5-12 septembrie 1848 au pactizat cu 
lunenii românii din 8 sate vecine printre care 150 – 
200 săteni din Luncani, sub conducerea lui Ştefan 
Neamţu, şi o grupare de maghiari, conduşi de 
Decsei Pişta unde românii şi maghiarii din 

Luncani se opuneau şi ei încorporării flăcăilor în 
armata lui Kosuth Lajos.  

Atunci în Luna s-au produs evenimente în 
care o parte din maghiarii din Luncani se opuneau, 
alături de români, împotriva militarilor conduşi de 
căpitanul Baumgarten şi două gărzi civile 
maghiare înarmate din Viişoara şi Câmpia Turzii, 
lăsând din totalul de 30 eroi căzuţi 7 au fost din 
Luncani dintre care şi doi maghiari împuşcaţi pe 
miriştea din marginea comunei Luna. 

Pentru că speranţa românilor nu i-a părăsit 
niciodata la dreptul istoric care le-a aparţinut şi le 
aparţine, a venit 1918 cu libera unire Transilvaniei 
cu Ţara şi câştigarea drepturilor atât de mult dorite 
şi adesea plătite cu jertfe de sânge, libertate şi 
pentru maghiari la drepturi egale cu ale românilor 
şi chiar guvernarea în tandem cu partidele 
româneşti nu ca înainte unde acum moderaţia din 
partea etniei maghiare ar face bine atât pentru noi, 
cât şi pentru ei în condiţiile istorice date. 

La importanta aniversare a cetăţenilor din 
Luncani, cu trecutul lor imemorabil, G.A. vine cu 
acest sumar de date şi informaţii pentru a 
împrospăta memoria sătenilor acum când istoria 
privind trecutul lor este tot mai mult neglijată, în 
şcoală, din păcate. 

 
Col. (r) Ion MAZERE-LUNEANU

 

Troiţa de pe Valea Satului în Tătărani 
Dâmboviţa construită prin osârdia unui entuziast 
grup de localnici, ca mărturie a credinţei lor 
strămoşeşti, pentru cinstirea frumuseţii locurilor şi 
păstrarea memoriei înaintaşilor ce au clădit satul în 
acest loc de basm adăpostit de păduri şi ferit de 
furia năvălitorilor ce urmau cursul Văii 
Dâmboviţei, la a cărei sfinţire am avut bucuria să
participăm în Sfânta zi de Izvorul Tămăduirii. 
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 Poezie 
 

POEME 
 

Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
din volumul „Amurguri pe Rug” 
 

ROBUL PĂMÂNTULUI 
 

Pământ bun, pământ de flori, 
De porumb, de maci, de grâu, 
De păşune şi de râu, 
Cât de rău eşti uneori! 
 
Cât îl storci pe bietul om, 
La arat, la semănat, 
La săpat, la secerat, 
Ca pe-o frunză dintr-un pom! 
 
Îl munceşti din zori în zori, 
Te hrăneşti cu viaţa lui 
Şi nu-i pasă nimănui 
Dacă-l cruţi sau îl omori. 
 
Faci din el un oropsit. 
Îl transformi în fel şi fel, 
Sorbi tot sângele din el, 
Îl usuci ca pe-un chibrit… 
 
El, tot timpul, te-a iubit, 
Te-a muncit, te-a preţuit, 
A făcut din tine-un mit 
Şi din viaţa lui un zid, 
 
Să te apere de ploi, 
Să te-acopere când dormi, 
Să te-ajute când te-ntorni, 
Să te scoată din noroi. 
 
A făcut din tine-un sfânt, 
L-a rugat pe Dumnezeu, 
Să te apere mereu 
De tot răul din pământ. 
 
Şi tu ce-ai făcut din om, 
Sluga ta de zi cu zi, 
Înainte de-a-l muri? 
L-ai făcut din om neom. 
 
Îi rezervi chiar şi-un mormânt, 
Ca să-i iei şi trupul lui, 
Pe ogorul tău să-l pui, 
Arză-te-ar dorul, pământ. 

 
 17 iunie 2010 

 

 
 
 
 
 

DOR DE-ACASĂ 
 

Am tot murit şi voi muri mereu, 
Nimic nu-i veşnic, toate-s trecătoare, 
Iar omul e o fiinţă muritoare 
Ce-şi are veşnic doar mormântul său. 
 
Nu ştiu ce-am fost la început de viaţă 
Şi nici acum nu ştiu de sunt ce-mi sunt, 
De am sau nu vreo umbră pe pământ, 
De am sau nu vreun căpătâi de aţă. 
 
Căsuţa părintească nu mai este… 
S-a scofâlcit de timp şi degradare,  
S-a dărâmat de-atâta apăsare 
Şi-a devenit o magică poveste. 
 
Dar lumea ei trăieşte încă-n mine, 
Chiar de-am plecat din sat chemat de vânt 
Să fiu ce-am fost şi să devin ce sunt…, 
S-o uit ar fi o tragică ruşine! 
 
Veneam târziu la casa ce m-apasă, 
Împovărat de dor şi de durere, 
De chinuita noastră mângâiere, 
De taina amintirilor de-acasă. 
 
Vedeam, din drumul sorţii, curtea noastră, 
C-un nuc rotat şi-un foc mocnind pe vatră, 
Cu crucea tatei prinsă lângă poartă, 
Cu floarea de muşcată în fereastră.  
 
Plângeam, ca un copil, de bucurie, 
La sânul casei noastre, cu căldură, 
C-un soare risipit pe bătătură 
C-o toamnă tandră, lungă şi târzie.  
 
Veneam acasă rar şi de departe, 
Din visul nostru despre lumi visate, 
Pe drumuri de iluzii spulberate 
De care-n viaţă ai sau nu ai parte. 
 
Trei fraţi ai mei fugeau atunci spre mine, 
Strigând din pragul casei: „Vine nenea!” 
Se rostuia în strălucire vremea 
Şi re-nviau speranţele de mâine, 
 
Iar eu n-aveam nici glas şi nici putere, 
Să-i chem pe ei, să-i văd, să-i simt aproape,  
Mă inundau luminile din ape 
Şi mă orbeau chemările din stele. 
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În pragul casei, mama, tulburată, 
Se lumina de-atâta bucurie 
Şi alerga pe drumul de chindie 
Cu braţele deschise ca o poartă. 
 
Îmi dezvelea o inimă de mamă, 
Şi mă privea ca pe-o minune-a lumii, 
Ca pe un sfânt din arca-nţelepciunii, 
Ca pe-un soldat ce-şi oblojeşte-o rană. 
 
Şi, cum s-o uit, când mâinile-i trudite, 
Mă mângâiau cu-atâta gingăşie 
Şi-n ochi avea atâta bogăţie 
Că-mi odihneau cărările-ostenite?  
 
........................................................... 
 
...Trecut-au anii; azi, eu am vârsta ei, 
Când a pornit pe drumul nemuririi, 
Şi mi-a lăsat măsura preţuirii 
S-o port frumos prin ochii ei şi-ai mei. 
 
Plâng pe mormânt, mă-ntorc, târziu, la lume,  
O mamă nu se uită niciodată, 
Este-o icoană sfântă şi curată 
Ce-ţi umple viaţa c-un izvor şi-un nume.  
 
…Vor trece ani, bătrân voi fi ca gândul, 
Voi rătăci prin lume, fără casă, 
Cu dorul care arde şi apasă 
Ca focul care mistuie pământul.  
 
M-oi stinge-n foc şi m-oi aprinde-n ape, 
M-oi face plug, să ar în zori ogorul, 
Mi-oi regăsi, prin rădăcini, izvorul 
Şi, prin izvor, mă voi simţi aproape...  
 
Zac pe-un morman de ani şi de iubire,  
Învăluit de franjuri de răchită,  
Ce-au fost odată-o casă construită 
De oameni ce-au crezut în nemurire. 

Aş vrea din nou o casă şi un nume 
C-un nuc, o bătătură şi o vie,  
Dar ce-a trecut nu poate să mai fie… 
E doar o zare aruncată-n lume. 
 
Aş vrea să fiu din nou acas’-la mine, 
Dar o tristeţe sumbră nu mă lasă, 
Trei generaţii strânse într-o casă 
Sunt azi doar boz, răchită şi ruine… 
 
Dar viaţa-şi are marja ei de bine, 
Ca dorul care-şi caută-alinare, 
Ca anii adunaţi în neuitare 
Ca florile crescute pe ruine. 
 

 30 martie 2009 
 

SOCUL 
 

A-nflorit iarăşi socul, parcul nu s-a 
schimbat, 
Sunt lucruri care nu se schimbă niciodată 
În viaţa lumii. 
 
Dar albul-i dor sau doar idee, 
Un colţ de gând sau doar un murmur, 
Când omul singur e tot singur, 
Când vântul scapără-o scânteie 
În focul sacru de pe dealuri, 
În apele ce ies din maluri, 
În clipa grea de regăsire 
A libertăţii de-înrobire 
Şi de parfum ce urcă-n soare 
Ca orice clipă trecătoare 
Din lumea noastră schimbătoare 
Dar totdeauna iubitoare 
Care-înforeşte-în noi o floare 
Eternă, splendidă: Femeie. 

 

 

  Lucian GRUIA 

 
POEZIA  

Stau cinci minute 
Înaintea dumneavoastră 
Şi plâng. 
 
Apoi îmi şterg ochii, 
Las batista să-mi cadă 
Fluturând în zig-zag 
Şi o calc liniştit în picioare. 
 
Cu un gest elegant 
Îmi aranjez cravata, 
Vă cer scuze cu o înclinare  
Uşoară a capului 
Şi plec 
Fără să rostesc un cuvânt 
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NEDUMERIRE 
 

Stau între două oglinzi paralele. 
Una îmi reflectă chipul frumos, 
Cealaltă pe cel urât. 
În oricare mă privesc, 
Îmi văd numai chipul frumos 
Pe cel urât îl văd doar ceilalţi. 

 

UNEORI 
 

Uneori simt prezenţa  
copilului pe care nu l-am avut, 
uneori văd silueta iubitei 
pe care nu am cunoscut-o, 
uneori visez viaţa 
pe care n-am trăit-o. 

 
REZONANŢE 

 
Când cineva cântă la o vioară Stradivarius, 
toate viorile vibrează în cutiile lor. 
 
Când un poet scrie o poezie de dragoste, 
toate femeile freamătă în trupurile lor. 
 
Când cineva se naşte, 
toţi copiii ţipă în jocurile lor. 
 
Când cineva moare, 
toţi oamenii se chircesc în  
pântecul mamelor lor. 

  

MAŞINA DE SPĂLAT 
 

Pompa aspiră intens 
apa galbenă, clorurată. 
 
Prin hublou privesc rotaţia centrifugii: 
amintirea ta se destramă încet, 
detergenţii transformă  
surâsuri şi lacrimi în terci. 
Stop! Hohotul de râs a îngheţat. 
Acum totul se derulează invers 
pentru spălarea copilăriei: 
mingi de cârpă, păpuşi stricate 
se rostogolesc pe toboganul anilor. 
Destul! Programez maşina pentru albirea 
şi stoarcerea ultimei picături 
de memorie. 
Gata! Întind pe balcon 
rufăria diafană la uscat. 
Priviţi gândurile mele 
scrobite, imaculate, albe. 
tot mai albe.  

NEGUSTORUL DE SUFERINŢE 
 

Veniţi, veniţi, apropiaţi-vă. 
Vând suferinţe pe toate gusturile: 
Îmbrăcate în pluş pentru fetiţe;  
Blindate pentru băieţei; 
Cu parfum Antonio Banderas pentru 

adolescente şi  
Claudia Schiffer pentru adolescenţi; 
Iubiri fatale pentru adulţi; 
Amintiri sidefate pentru bătrâne; 
Fantezii virile pentru bătrâni. 
Acum, după ce aţi cumpărat totul de pe 

taraba 
Vieţii mele veştejite,  
Cumpăraţi-mi şi sufletul, ultima mea, 
Suferinţă.  

 
 

CABINA TELEFONICĂ 
 

Sunt o cabină telefonică 
abandonată în vânt. 
 
Nimeni nu sună,  
am ruginit aşteptând; 
acum dacă sună, 
nu mai răspund. 
 
Sunt o cabină telefonică 
răsturnată de vânt. 

 
 

PISICILE MELE NEGRE 
 

De când m-am angajat în câmpul muncii, 
În jurul blocului unde locuiesc, 
S-au aciuiat o mulţime de pisici negre. 
De câte ori mă certa şeful, 
Prindeam câte o pisică neagră şi o vopseam 

în alb. 
După ce le-am vopsit pe toate, am crezut că  
Voi scăpa de necazuri 
Şi totul va fi bine. 
Dar pisicile mele albe fătau tot pui negrii 
Aşa că m-am resemnat : nu voi scăpa 
De ghinioane niciodată. 
Acum, m-am pensionat şi am timp berechet 
Să mă ocup de pisicile mele negre 
Care mi-au scos peri albi. 
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POEZII 
 
Nicu VINTILĂ 
din volumul Confesiuni  

 
CONSOLARE 

 
M-am consolat 
în perspectiva morţii 
că într-o anumită 
măsură, 
chiar de pe acum 
nu mai trăiesc.. 
În multe morminte 
se odihnesc părţi 
din fiinţa mea. 
În multe existenţe 
uitate 
mi-am depozitat 
pentru totdeauna 
frânturi 
ale sufletului. 

 
 

BĂTRÂNEŢE 
 

Sunt bătrân. 
Sunt un bătrân 
înconjurat de bătrâni 
care dispar 
unul câte unul. 
Sufleteşte 
nu mai aparţin 
cercului vieţii. 
 
Privesc viaţa 
ca un spectator 
cum aş privi 
o stea 
îndepărtată. 

 
 

UNIVERS 
 

Toţi 
marii compozitori 
sunt nişte personalităţi. 
Beethoven, 
Mozart, Bach 
nu sunt 
personalităţi. 
Sunt 
universuri întregi. 

  

 
 
 
 
 
 

PREOCUPARE 
 

Sunt permanent 
preocupat 
cu desăvârşirea 
propriei mele fiinţe. 
Această concentrare 
mă împiedică 
să-i observ 
pe ceilalţi oameni. 
Mă preocup de ei 
pentru a mă odihni 
când sunt obosit 
de mine însumi. 

 
 

DURITATE 
 

Multe din trăsăturile 
mele bune 
nu au fost cunoscute 
suficient de lume. 
Mereu am fost 
obligat 
să-mi acopăr 
fiinţa cu o platoşă 
ca să pot 
ţine piept 
în lupta vieţii. 

 
 

E PUR SI MOVE1 

 
Spiritul 
este, fără voia lui, 
mai nobil 
decât trupul. 
Pe când 
mâna lui Galilei 
semna mărturisirea 
că pământul 
nu se învârteşte, 
spiritul şoptea: 
E pur si move. 

  
 
———————— 
1 Şi totuşi se învârte 
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Livia BACIU (Ţilea)  
 
 

ALBI GHIOCEI 
  

La capăt de iarnă lungă, târzie, 
Ca într-o carte deschisă, de poezie, 
Albi şi gingaşi ghiocei imaculaţi, 
De gerul tăios al iernii, sărutaţi, 
 
Pretutindeni : pe câmp, prin livezi, 
Corole luminoase, cu trupurile verzi, 
Cu mâini gingaşe, copiii-i adună 
Şi-i împletesc, sfioşi, în dalbă cunună, 
 
Pe care, legând-o, c-o argintie rază, 
Pe fruntea senină a mamei, o aşează, 
Şoptindu-i cu glas duios, îngeresc: 
Măicuţa mea, dragă, ce mult te iubesc! 

  
 

MAMA 
 

Supremă fiinţă, ce arzi, zi de zi, 
Topindu-te ca ceara, pentru copii, 
Risipindu-ţi viaţa, chiar dacă doare, 
Cum se scutură, vara, petala din floare, 
 
Tu, nu mai trăieşti demult pentru tine, 
Ci, pentru copii, să le fie mai bine, 
Faci din nopţi, zile, privindu-i în faţă, 
Să nu-i vitregeşti, de nimic, în viaţă. 
 
Sunt prea sărace cuvintele mele, 
Ca să-ţi ofer prinosul dragostei, prin ele, 
Dar mă închin ţie, ca-n faţa unui zeu. 
Măicuţa mea, dragă, te voi iubi, mereu. 

  
 
 
 
 
 

PE EMINESCU L-AM VISAT 
 

În noaptea neagră şi geroasă, 
Stând singură-n umila-mi casă, 
Pe Eminescu l-am visat, 
Umblând în straie de-mpărat. 
 
Bătea, sfios, din poartă-n poartă, 
Cu barba albă, îngheţată 
Şi căuta un adăpost, 
Să nu mai umble fără rost. 
 
Şi l-am zărit la poarta mea, 
Voia să bată, nu-ndrăznea, 
Căci casa-mi, cu acoperiş de paie, 
Avea o singură odaie. 
 
Văzându-l, am ieşit în stradă, 
În noaptea rece, cu zăpadă 
Şi l-am chemat la mine-n casă, 
Hrănindu-l, la umila-mi masă. 
 
Şi-n felul lui, mi-a mulţumit, 
Dându-mi o carte de citit, 
Ce începea, cred că ghiceşti, 
Cu „A fost, odată, ca-n poveşti”. 

 
 

DACĂ EMINESCU 
 

Dacă Eminescu s-ar fi născut în Ardeal, 
În măreţia Munţilor Apuseni, 
Negreşit, ar fi scris, 
„Pe lângă brazii fără soţ”, 
El, însuşi, fără soţ în lume. 
Şi, în testamentu-i literar, 
Ar fi lăsat, 
Să fie-ngropat, 
Lângă fidela-i soţie: 
Marea cea mare, 
Singura care, 
Niciodată, 
Nu l-a-nşelat, 
Pe el, cel în lume, 
Fără soţ. 
Şi, dacă-n Apuseni, s-ar fi născut, 
Negreşit, ar fi fost, 
Un moţ, 
În lume fără soţ. 
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Ion EPURE 
JOHN 
Din volumul Memoriile memoriei mele 
Editor: Ion Adam Delaplopu 
 

Ion EPURE – Col. dr. ing. a publicat cărţi în dome-
niul tehnico-ştiinţific (radiolocaţie, electronică, mate-
matică etc.): “Radiolocaţia pentru distanţe scurte”, 
“Focoase “inteligente”, “Relaţii, formule şi tabele de 
matematică fizică şi chimie”, “Implementarea func-
ţiilor matematice în sisteme tehnice” şi suntem siguri, 
aşa cum îl cunoaştem, că lista va continua. 

În anul 2003, aflat într-o misiune peste Ocean, în 
SUA, la USCENTCOM a trecut printr-o experienţă de 
viaţă teribilă, mult mediatizată la vremea respectivă, 
care i-a marcat profund existenţa. 

“În după-amiaza zilei de 30 aprilie, locotent-
colonelul Ion Epure, care îşi desfăşoară activitatea la 
Comandamentul central al Forţelor SUA (USCENTCOM) 
din Tampa, Florida, a suferit o puternică criză 
cardiacă. Ofiţerul a fost transportat la Spitalul Central 
din Tampa pentru a i se acorda asistenţă medicală de 
urgenţă şi, în prezent, se află sub strictă supraveghere 
medicală. ZIUA a relatat în exclusivitate că Ion Epure 
a fost de faţă când preşedintele SUA, George W. Bush, 
a rostit în luna martie 2003 un discurs televizat la 
Comandamentul central al forţelor americane 

(USCENTCOM). După încheierea speech-ului, George 
W. Bush, a trecut prin mulţimea din faţa podiumului. 
Locotent-colonelul Ion Epure i-a oferit preşedintelui 
însemnul de la uniforma de campanie, cu înscrisul 
România. Preşedintele George W. Bush i-a strâns mâna 
ofiţerului mulţumindu-i: “Thank you Romania!” ” 
 

 
 

Coperta volumului ”Memoriile memoriilor mele”, 
editată de Ion Adam Delaplopu, 2006

 
  

MAREA, IARNA 
 
Deşi farmecul mării este vara, 
Marea, iarna, 
Marea din inima mea de-acum,  
Nu mai are duh răzvrătit,  
Nu mai are culori de-acvariu-ngheţat,  
Nici peştii închişi în racla sticloasă,  
Nici pescăruşi îngheţaţi la ţărm.  
Doar o bătrână sirenă, ispită a marinarilor, cu 

cântecul ei îmbietor. 
Sirena, adulată de unii şi urâtă de alţii. 
  
Seară seacă, seară seacă…  
Iarna la mare, caznă-i să şi mergi.  
Nici moartea nu vine,  
Nici moartea nu trece...  

 
 
Marea valurilor care trec,  
Doar beznă şi ceaţă  
Şi-o lacrimă moartă în ochiul obosit.  
Mai e şi largul cu a lui nemărginire  
Sceptic la a mea nemurire.  
Şi nimic nu rămâne în mâna  
Care încearcă să prindă aburul nemuririi.  
  
Acolo este răsuflarea mării, în ceaţă… 
Oful adâncului,  
Prezenţa dragei mele toată noaptea,  
Toata noaptea...  
Şi eu visând la trecerea mării  
De cealaltă parte, înot,  
Acoperit de algele verzi, 
Ca în cămaşa morţii...  
Îmbrăţişat de mare 
Şi-o sirenă-ntârziată.  
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În seara ultimei clipe,  
Seara de-adio,  
Ceaţa mă-nfaşă miloasă,  
Mă ascunde-n oglinzi crăpate.  
Râde marea, râde draga mea. 
Nu ştiam că-i răzbunătoare,  
Dar simţeam că se va răzbuna.  
 
Mare – primeşte-mă în pântecul tău matern  
Ori leapadă-mă fericit, în moartea mea,  
Pe plaja mării tale indiferente.  
 
Şi sus, minunea!  
Luna! Gânditoarea celestă, proteguind pământul.  
Lumină din lumină, ca binecuvântarea 

duhovnicească,  
Ori ca îmbrăţişarea a două trupuri,  
A două firi în armonie cosmică...  
 
La ora cosmică, crepusculară, 
Cer şi pământ se-mbrăţişau murind!  
Puţină fală răsfăţată, niţel orgoliu măsurând.  
Vorbe de duh rimate, cel mai răsunător dintre 

păcate...  
Şi poezia, şi melancolia acestei seri,  
Şi singura, unica revelaţie,  
Muza noastră în eternitate:  
Marea, în eternitate…  
Singurătate…marea iarna.  
 
La malul mării iarna,  
Timpul se face culoar de trecere,  
Spaţiul se rupe de ţărm în noaptea de iarnă  
Şi ai intrat în uitarea de tine  
Plutind pe cea mai fragilă amintire:  
A ta cu tine sau a mea cu mine. 
 
Pana acolo unde nu mai e şi nu va mai fi nimic,  
Nici loc, nici vreme de-ntors. 
Doar nălucile ceţii purtând pe umeri  
Arcul lui Cupidon cu săgeţile îngheţate. 
Şi-atunci, cum să scapi visului împreunării cu marea?  
Cum să ieşi din îmbrăţişarea valului verde,  
Din cămaşa de moarte ce ţi-e hărăzită?  
  
Când visul te acoperă, 
Când seara te ţintuieşte la ţărm  
Şi totu-i mişcare şi muzică funebră,  
Armonie în renunţare,  
Renunţi să te salvezi!  
  
Ea, Marea este - va fi şi va rămâne totdeauna,  
Minunea revizitată vara şi … iarna.  
Singură, nelimită, stranie,  
Unde merg s-adulmec neantul,  
Unde stau s-ascult sonorul de dincolo  
Şi dincolo de dincolo, EU- împătimitul mării...  

Mulţumescu-ţi că exişti pentru noi, că te avem, 
Mare!  

Fără tine, Zeii nu ar fi ajuns la noi s-aducă  
Sila destinului scris fără graţie.  
Fără Mare, am fi eşuaţii unui mit mioritic,  
Fără nici un punct de plecare.  
Aşa, cu tine, Mare, avem măcar visul mişcării,  
Măcar impulsul de a refuza inerţia. 
 
 
 

MIE ÎNSUMI 
 
Sunt un conte de maidan  
Sărăntoc şi rupt în coate,  
Bun doar pe jumătate  
Şi trei sferturi pehlivan.  
 
Vine moartea, nici că-mi pasă,  
Viaţa-i curvă şi nătângă,  
N-am ibovnică, nici casă,  
N-am pe nimeni să mă plângă.  
 
Vino moarte de mă papă,  
Vino moarte de mă bea,  
Îndoieşte-mă cu apă  
Şi mă soarbe iote-aşa!  
 
Viaţă, fire-ai de ocară,  
De-oi rămâne încă viu,  
Ochii blegi din cap să-ţi sară  
Şi te-ai duce pe pustiu!  
 
Te păzeşte, surioară,  
Mai acuşi ori mai târziu,  
Tot îţi suflec într-o seară  
Şapte mâneci la sicriu.  
 
Oh, bestiilor solitare,  
Marchizelor de pe maidan,  
Cu sâni perfizi şi lungi picioare,  
Urcând cu norul diafan. 
Clavire trupeşe în care  
Dorm anii mei de don Juan. 
Saline triste fără sare,  
Păşuni ce-aţi înflorit în van,  
Azi în genunchi vă cer iertare,  
Pentru ce-avui şi nu mai am.  
Bestii nebune şi flecare,  
Marchizelor de pe maidan,  
Cu sâni perfizi şi lungi picioare,  
Urcând cu duhu-mi diafan.  
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Sever Constantin RĂDUICĂ 
 
 

Un anonim cu nume –  
Sever Constantin Răduică 

 
Sever Constantin Răduică s-a născut la 26 

august 1946, în comuna Amărăştii de Jos, judeţul Dolj 
(fost Romanaţi). Descinde din părinţii Ilie, originar din 
comuna Drăghiceni, judeţul Olt şi Oprica, descendentă 
din familia Vergu Mihalache din Amărăştii de Jos. La 
vârsta de doi ani părinţii săi s-au despărţit, fiind 
crescut de mama sa, care s-a stins din viaţă pe când el 
împlinea 23 de ani, fiind singurul copil. A absolvit şapte 
clase elementare în comuna natală, după care a urmat 
o şcoală profesională cu durata de trei ani în oraşul 
Caracal. 

Îl găsim pe şantierele ţării, lucrând ca lăcătuş, 
sudor, instalator, electrician etc., iar mai apoi ca 
maistru instructor la şcolile din localităţile Bechet, 
Ostroveni şi Dobreşti din judeţul Dolj. În anul 1983 
este încadrat pe funcţia de maistru electromecanic la 
I.M. Uricani, judeţul Hunedoara, încheindu-şi cariera 
ca mecanic de extracţie, disponibilizat în anul 1997. 

A activat în cadrul cenaclurilor literare “Flori 
de mină” Uricani, “Panait Istrati” Petroşani şi 
”Clepsidra” Bechet- “Comuna literară Bechet“ , al 
cărui membru prolific este. 

Este laureat al mai multor premii literare, la 
concursuri şi festivaluri de poezie şi publicistică, din 
care amintim: Premiul ziarului “Steagul Roşu“-
Petroşani, 1984; Premiul special al juriului pentru cea 
mai bună creaţíe literară inspirată din munca 
minerilor la Festivalul Cântecul Adâncului, Petroşani, 
1986; Premiul revistei “Astra “ -Braşov, la Festivalul  
“Aici ne sunt visătorii“ – Petroşani,1993 (proză) ; 
Premiul I la Festivalul concurs “Elena Farago“ 
Craiova, 1994 (poezie); “Diplomă de excelenţă “ , 
acordată de revista “Lamura“, Craiova, 2005; 
“Diplomă de excelenţă“ acordată de revista 
“Raţiunea“, Craiova, 2005; Premiul literar al Ligii 
Scriitorilor Hunedoreni, 2009.  

 De asemenea, a acordat interviuri şi a partici-
pat la emisiuni radio şi TV şi a publicat proză şi poezie 
în diferite ziare şi reviste, dintre care amintim: 
«Luceafărul» – Bucureşti, 

“Ramuri“ -Craiova, “Astra“-Braşov, “Vatra“ -
Târgu Mureş, “Lamura“-Craiova, “Raţiunea“-Craiova, 
“Cuvântul Libertăţii“-Craiova , “Călăuza “-Deva, 
“Ritmuri Hunedorene“.În prezent este membru la Ligii 
Scriitorilor, filiala Craiova. 

Lucrări ale sale au apărut în volume colective : 
«Pasărea Măiastră»,  «zeii Vegetaţiei»  şi «Mistere 
dunărene», toate editate la Craiova şi în volume 
personale: ”Din clorofile de granit”, versuri* Editura 
Focus, Petroşani, 2002, ”Noapte de dor”, versuri 
Editura M.J.M. Craiova, 2003, ”Aduceri aminte”, 
povestiri şi reportaj Editura M.J.M. Craiova, 2004, 
”Elegie pentru sat” Editura M.J.M. Craiova, 2005, 
”Sub zodia cărbunelui”-mineriada, Editura M.J.M., 
Craiova, 2005,”Pamflete vesele şi triste” Editura 
Radical, Craiova, 2008, ”Dacii liberi – momârlanii de 
ieri şi de azi”, Editura Alma, Craiova, 2009. Are în 
curs de apariţie alte două lucrări,”Dincolo de moarte” 
şi ”Drumuri de cioburi şi oase de la Schela Ciobanului 
la Bechet”. 

Un anonim cu nume – Sever Constantin 
Răduică, pensionar, s-a stabilit mai aproape de natură, 
lângă Dunăre, la Bechet, fără pretenţii scriitoriceşti, 
considerându-se “un umil condei muncitoresc“  şi, 
totodată, 99,9 la sută ţăran, convins fiind că “veşnicia 
s-a născut la sat“ . 
 
 

DOR DE SAT 
 

Motto: 
Călător demult uitat, 
Alergând desculţ prin sat… 

 
Doamne, fă-mă brâu de stele 
Şi m-aruncă peste sat, 
Peste urma vieţii mele, 
Călător demult uitat. 
 
Du-mă seara pe Sălişte 
Să alerg cu vântu-n plete, 
Pitpalacii din mirişte 
Şi pădurea să mă-mbete. 
 
Fă-mă-n dalniţă un graur 
Să mă furişeze-n vii, 
Toamna cu ciorchini de aur 
Şi cu frunze ruginii. 
 
Mă aşează la cătune 
Pe când mierla s-a culcat, 
Stea în noaptea de cărbune 
De privighetori cântat. 
 
Iar atunci când satul doarme, 
Hămăit de câini mă poartă, 
Luna prinsă-n două coarne 
Aşezat cu mândra-n poartă. 
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Şi cu ochii plini de rouă, 
Biciuit de ploi şi vânt, 
Fă-mă cruce ruptă-n două 
Peste-o mână de pământ. 
 
Suflet iubitor de mamă 
Să m-alinte-n mângâiere, 
Călător târziu prin vamă 
De uitări şi de durere. 

 
IREVERSIBIL – CĂLĂTOR 

 
Ca un străin te-ntorci în sat 
Cătându-ţi urma, TRECĂTOR, 
Prin nostalgii de timp uitat, 
Vei fi un simplu călător, 
 
Ce trece-aevea pe cărări 
Desprinse parcă din poveşti, 
Ireversibile chemări 
În care-ncerci să te găseşti. 
 
Cu gândul ca un portretist, 
Din fir de timp te despleteşti 
Un alter ego. Şi e trist 
Să poţi să vezi că nu mai eşti. 

  
LADA PENTRU ZESTRE 

 
Pe lada MUMII pentru zestre 
Dorm cergi, velinţe şi covoare 
Ţesute-n serile de clacă 
La lampă ori la lumânare. 
A luat modelul după soare, 
Din curcubeu a luat culoare, 

Un colţ de lună şi de stele 
Ţesut ales, cu floricele. 
Din primăveri a luat lumină, 
Din nopţi urzeală-n lună plină, 
Doi îngeraşi în albă haină. 
La umbra unui chiparos 
Un leu cu chipul fioros; 
Mai puse: Cina cea de Taină 
Şi Patimile lui Cristos. 
Într-o grădină cu gutui 
Ţesută fu Cloşca cu pui. 
Într-o cămaşă cu altiţă, 
Zăvelci cu bete, ii, cătrinţă, 
A strâns din plaiuri şi ponoare 
Floarea de mac şi de cicoare. 
S-alunge umbrele tristeţii 
Cusu-n carpetă Pomul Vieţii 
Şi toate florile din glastră, 
Un roi de fluturi arămii, 
Doi porumbei lâng-o fereastră, 
Un cuc şi-o pasăre măiastră, 
Ciorchini de struguri pusă-n vii. 
Lada de zestre-a MUMI, MUMII… 
Este hrisov, nestinsă vatră; 
Pe când vin unii, pleacă unii 
În ţarina cu stâlpi de piatră. 
Mireasă-n flori de lămâiţă, 
Ca un tablou pictat pe zare, 
Mai trec trăsuri cu cai de viţă 
Şi MUMA, chipu-i în uitare. 
Nuntaşi cheflii mai dau de veste 
Şi lăutari mai cântă-n cale, 
În timp ce-n lada pentru zestre 
Se zăvoresc mărgăritare.  

 

  
George CANACHE  
 
POEZII 
din volumul ÎnALT tărâm 
Editura Vinea 2009 
  

REVEDERE 
 

Un ochi imens- 
Cerul. 

 
PARTIDA DE VÂNĂTOARE 

 
Primăvara 
Eliberează 
Muguri-fluturi 
 
Armaţi aparatele de filmat! 
 
* * * 
 - Prezent ! 
- Prezent ! 
- Prezent ! 
 
Ţiuiau poemele mele- 
trasoare în noapte 
- Prezent ! 

 
POEMUL 

 
- Prietene  
cred că sunt o carte  
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SUCCES 
 

Necunoscutul 
Purtându-mi 
chipul 

 

PORTRET 
 

Virgula 
un punct  
care plânge 

 
 
 
Gheorghe INDRE 
 
 

Acrostihuri 
 
17 Ianuarie 2007 
 
Aruncă-n zări lumini strălucitoare 
Urcând în slavă feţele de sfinţi 
Răpune suferinţi nimicitoare 
Aduce gânduri paşnice cuminţi! 
 
Văzduhul tot l-inundă cu lumină 
La fiecare dăruie putere 
Animă visele ce or să vină 
Salvează fiinţele aflate în durere 
Calmează suferinţi şi neputinţe 
Emană bucurie şi nobleţe 
Aduce izbândiri şi biruinţe 
Neostoit clădeşte gânduri îndrăzneţe 
Umple întregul trist cu frumuseţe! 
 
 
19 iulie 2009 
 
Senină eşti ca cerul din zilele-nsorite ale verii  
Iubită eşti de oamenii cu care comunici şi lucrezi 
Minunile dorite ale ăstei lumi supuse-s tainic vrerii 
O, greu de înţeles tentaţie să zbori, să şti şi să creezi 
Neîncetat răsare din adâncurile învăluite-n aura tăcerii 
A ei ascunsă desluşire s-o izbuteşti eu îţi urez!  
 
La ceas de dimineaţă în minunate şi lungi zile de vară 
Ivindu-te iluminezi trezind la viaţă-ntreaga adormită fire  
Lansezi un val de bucurie în ritmuri de alămuri de fanfară 
Imparţi din plin căldură, forţă, putere, măreţie, strălucire  
Apoi te-nalţi şi-ţi faci parcursul pe bolta albastră şi 

subţire 
Neobosită zi de zi repeţi această celestă, hrănitoare 

dăruire 
Arzând intens un dor de fericire în drum spre nemurire! 
 
Să treci pe-al vieţii drum în ritm alert de primăvară 
Odihna să îţi fie scump, balsam, plăcut mângâietor  
Adună-n suflet comori de fericire cu strălucire rară 
Râzi ori de câte ori îţi pare parcursul greu istovitor 
Eliberează-te de tot ce crezi că n-are şansă-n viitor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 Noiembrie 2008 
 
Râzând să-nfrunţi în viaţă furtuna şi vâltoarea 
Atunci când drumul pare greu anevoios 
Zarea te-aşteaptă să-i savurezi splendoarea 
Văzând a ei nemărginire iubirea de frumos  
Aducă-ţi dar răsplata ce-o meriţi pe deplin 
Neîncetat să-ţi fie chipul de lumină plin! 
 
Gândind pe firul vieţii la această trecătoare lume  
Un tainic dor să te-nsoţească pe întregul drum 
Ş-atunci când te încearcă vreo-ndoială fără chip şi nume 
Alung-o cu putere rămâi stăpân pe toate ca acum! 
 
 
 
 
 
10 Noiembrie 2008 (2) 
 
Măsura lucrurilor pe pământ e omul şi-i de-ajuns  
Invăţătura-i greacă, veche de vreo două mii de ani 
Hotarul dintre rău şi bine este adeseori ascuns 
Adu-ţi aminte dară că valoarea nu-i în bani 
Ea străluceşte-n armonia dătătoare de viaţă 
La care noi trudim cu fiecare clipă ce-o trăim 
Aspiră dar spre adevărul cuprins în gândul din povaţă! 
 
In strălucirea din lumina blândă şi minunat-a zilei 
Speranţa să renască ca o înmiresmată floare 
Pe ea să îţi clădeşti parcursul tău şi al copilei 
A lumii minunată poveste plină de farmec şi culoare 
S-o preţuieşti din plin scriind o mărturie în subsolul filei! 
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Actualitate şi trecut la LUNA 
 

PARCURS SENTIMENTAL LA LUNA 
 

Iunie 2011 
 

Astăzi în acest număr de al revistei ne 
propunem să explorăm dimensiunile sentimentale 
şi emoţionale ale realităţilor din Luna de astăzi, 
asociate bineînţeles cu evenimente care marchează 
scurgerea implacabilă a timpului trăit.  

Şi în acest an neobosit şi plin de sentimentul 
dragostei şi al responsabilităţii faţă de prezentul şi 
viitorul comunei domnul colonel Ion Mazere a 
făcut la cei peste 87 de ani ai dumnealui 
deplasarea cu trenul de la Bucureşti la Luna pentru 
a participa la festivitatea de sfârşit de an şcolar 
organizată în iunie 2011. Şi cu această ocazie GA 
a acordat premiu de merit celui mai bun elev 
absolvent al clasei a 8-a premiu constând din 
cărţile Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi adevăr pe 
valea Arieşului. Masacrul de la Luna şi Un destin 
asumat. Profesorul Nicolae Mazăre, precum şi 
ultimul număr al revistei Gândul Anonimului.  

Dialogul cu profesorii şi părinţii nu a mai 
fost însă la fel de cordial ca în 2010. Comitetul de 
părinţi a hotărât că domnul colonel nu are dreptul 
să participe la “banchetul” de absolvire al elevilor 
de clasa a VIII ca nu cumva să ia cuvântul şi să 
obosească asistenţa. 

Eliberat de obligaţia protocolară de a parti-
cipa la evenimentul menţionat anterior domnul 
colonel a făcut o vizită Consilierilor Primăriei 
întruniţi în şedinţă şi a obţinut permisiunea de a 
asista ca invitat la lucrările şedinţei. A fost încă 
odată un prilej de a adresa rugămintea respectării şi 
punerii în practică a unei decizii anterioare prin care 
se conferea Căminului cultural din comună numele 
ilustrului înaintaş profesorul Nicolae Mazăre. Mai 
convingători ca oricând aleşii au promis că până la 
plecarea dumnealui problema fi rezolvată. Au trecut 
aproape două luni şi situaţia este neschimbată. 
Cultura în spiritul vremurilor, valorile, simbolurile 
şi lăcaşurile nu reprezintă din nefericire o prioritate, 
aşa că trebuie răbdare şi înţelegere.  

Pentru noi oricât de tristă este această 
constatare, există şi raze de lumină şi speranţă 
venită din hărnicia şi seriozitatea colaboratorilor 
noştri constanţi profesorul pensionar Nicolae Dan 
care a condus zeci de ani şcoala din Luna în 
perioada în care zeci de absolvenţi anual reuşeau 
să parcurgă cariere universitare pe baza pregătirii 
din şcoală şi doamna profesoară Livia Ţilea o 
îndrăgostită de poezia autentică, de satul natal şi 
de valorile lui tradiţionale. 

Ne sprijină de asemenea cu dragoste şi 
entuziasm părintele Iura Vasile şi unii cetăţeni 
inimoşi cum sunt învăţătorul Fetiţă Ioan şi 
localnicul Tulai Constantin precum şi toţi cei care 
păstrează cu grijă revistele şi cărţile la loc de 
cinste în casele lor, citind din ele în clipe de răgaz 
cu dragoste şi bucurie. 

Am avut în aceeaşi perioadă probleme la 
Cluj, unde am fost invitat de conducerea Liceului 
Energetic şi a Clubului «Old Boys» al Foştilor 
absolvenţi pentru a participa, pe 10 iunie, la Ziua 
Energeticianului în calitate de fost şef de promoţie 
în 1973, şi am decis să vin de la Bucureşti 
deoarece în cursul festivităţilor organizatorii au 
hotărât să acorde, «Premiul Doctor Inginer 
Gheorghe Indre» la sesiunea de comunicări 
ştiinţifice Electrotehnică şi am poposit pentru 
sfârşitul de săptămână acasă la Luna, unde totul 
este mai gol şi mai pustiu după plecarea definitivă 
a mamei. Cu această ocazie m-am întâlnit cu 
domnul colonel şi am făcut câteva vizite pe Vale la 
familii reprezentative pentru a încerca să mai 
descoperim fotografii şi amintiri care trebuie 
păstrate, în opinia noastră, pentru a fi imortalizate 
în paginile publicaţiei noastre care atât timp cât va 
apărea sub îngrijirea noastră va păstra un spaţiu 
special pentru Luna şi locuitorii săi. 

Am ajuns astfel la familia Giurgiu Ilie unde 
am găsit pe nepotul său Giurgiu Gheorghe care 
amabil a discutat cu noi şi ne-a arătat şi ne-a dat 
tulburătoare poze vechi cu membri ai familiei. 
După acest moment am făcut o vizită familiei 
Mazăre Constantin (Dinuţu) consilier la primărie, 
care ne-a primit cu bucurie şi cu o cană de vin, 
soţia dumnealui aducând din casă cărţile şi toate 
numerele de revistă distribuite la Luna în ultimii 
ani. Nu am găsit poze vechi dar am primit încă o 
dată asigurarea că firma luminoasă va fi amplasată 
la Căminul cultural.  

Cea de a treia gospodărie vizitată aparţine 
lui Giurgiu Aurel băiatul lui Giurgiu Aurel poreclit 
doctorul care ne-a primit de asemenea cu multă 
bucurie, împreună cu soţia sa Ileana Giurgiu. 
Gospodăria strălucea de curăţenie, curtea mare era 
acoperită de un gazon de iarbă vie tunsă ca în 
parcurile londoneze, în centrul ei domina un păr 
bătrân cu vechime ce bătea suta de ani.  

În organizarea celor trei gospodării se putea 
identifica un tipar cu rădăcini străvechi, curtea 
acoperită cu iarbă în imediata vecinătate a casei, 
curtea păsărilor, şi în spatele ei grădina de zarzavat 
în care se vedeau roşiile, varza, castraveţii, fasolea, 
vinetele, ceapa etc. 



Gândul Anonimului Anul IX nr. 41-42/30 iunie 2011 

 55

Casele construite după un proiect aparţinând 
anilor 70 valorifica perfect poziţia şi terenul, casa 
lui Giurgiu Aurel cu fundaţie înaltă de beton şi 
terasă acoperită în faţa ei o bucătărie de vară din 
lemn, proprietarul spunându-ne cu modestie că tot 
ce vedem realizat acolo este ieşit din mâinile sale 
din strădania şi priceperea sa.  

Conversaţia cu familia Giurgiu Aurel a 
alunecat în trecut şi am aflat astfel poveste unei 
tulburătoare întâlniri petrecută în al primul război 
mondial între tatăl său Aurel care era sanitar de 
unde şi porecla doctorul şi fratele său Ilie rănit pe 
care l-a recunoscut cu mare greutate din cauza 
suferinţei care îl slăbise şi a bărbii nerasă de mai 
multe zile, dar şi cu o imensă bucurie trăită nu 
numai de cei doi fraţi ci împărtăşită de mulţimea 
modestă şi suferindă a grupului de răniţi. 

Aurel Giurgiu a revenit în actualitate cu gust 
amar spunându-ne că în copilăria sa şi mai târziu 
în anii de maturitate înainte de revoluţie porţile de 
la drum nu trebuiau încuiate, iar din cauză că pe 
drum era noroi sătenii foloseau o potecă ce trecea 
dintr-o curte în alata fără teama că cineva fură 
ceva , îşi însuşeşte ce nu îi aparţine. Era un stil de 
viaţă neameninţat de nesiguraţa şi spaimele zilelor 
noastre.  

Discuţia a continuat despre oamenii din sat 
iar gazda noastră Aurel Giurgiu a început să ne 
vorbească cu faţa iluminată de o lumină interioară 
specială despre vecinul său de o viaţă Simion 
Hetea poreclit Pifi, ca despre un om cu totul 
excepţional. Invalid de război, om sărac cu greutăţi 
familiale şi lipsuri de înfruntat Pifi nu se plângea 

niciodată, inspira în jur un aer de încredere şi 
cumscădenie de bunăvoinţă şi înţelegere susţinut 
de o forţă ce venea cu siguranţă de undeva foarte 
de departe, moştenită de la generaţii anterioare 
care au durat pe acele locuri. Ne-a sugerat că ar 
trebui să facem o documentare mai amănunţită 
pentru a ilustra exemplul vecinului său care aşa 
cum ne-a fost prezentat a avut cu certitudine 
mentalitate de om cinstit şi bun, de învingător în 
faţa luptei cu greutăţile vieţii. 

Am primit şi de la ei poze de o mare încăr-
cătură emoţională ilustrând întâlnirea în generaţiei 
de bărbaţi din 1931 în 1981 la vârsta de 50 de ani cu 
foşti lor învăţători Haru şi Barta Ioan din care 
publicăm unele în acest număr spre aducere aminte. 

Am mai descoperit în cursul acestei scurte 
vizite la Luna poze cu fete tinere îmbrăcate în 
costum naţional tradiţional aşa cum mergeau la 
horă în anii 50 din care de asemenea publică în 
acest număr pentru a oferi nepoţilor şi celor care 
vin după ei frânturi de imagini din trecutul 
părinţilor lor.  

În registrul actualităţii de la Luna subliniem 
încă o dată râvna creatore a domnului profesor 
Nicolae Dan şi publicăm un fragment din cartea 
«Normaliştii de la Abrud. Dascăli pe ape» primit 
din partea domnului profesor căruia îi mulţumim şi 
îi rămânem profund recunoscător pentru flacăra de 
intelectualitate pe care o întreţine în sat, pentru 
modelul uman pe care l-a clădit şi pentru referinţa 
comportamentală şi valorică pe care o reprezintă. 

 
Dr. Ing. Gheorghe INDRE 

 
Profesor Nicolae Dan 

 
Lumini şi umbre în anii de ucenicie 

dăscălească  
Fragment 

I. - PÂINEA FRĂMÂNTATĂ CU LACRIMI... 
 
Absolvisem de curând (iunie 1949) Şcoala 

Normala din Blaj, cu medie mare, şi directorul 
şcolii din satul nostru s-a grăbit să depună la 

inspectorat în numele meu, cererea de numire în 
învăţământ. Ţinea să mă aibă în colectivul didactic 
al şcolii conduse de dânsul. În scurt timp, pe la 
începutul lui august, am aflat că mi s-a aprobat să 
predau obiecte de parte literară. Toţi din familie 
eram bucuroşi; pe cât era de mare bucuria aceasta, 
pe atât a fost de scurtă. Îşi băgase dracul coada... 
Cineva interesat de ocuparea acestei catedre, 
informase inspectoratul şcolar că tata este dintre 
aceia ce se opun colectivizării. Şi astfel urma să 
urc Golgota intrării mele în învăţământ. La inspec-
toratul de cadre am fost înştiinţat că sunt numit la 
Certege, în plasa Câmpeni. Şocat de nedreptate am 
refuzat să primesc decizia de numire. După 
târguieli şi argumentări, s-au îmbunat, chipurile, şi 
mi-au oferit Belioara din Baia de Arieş. Refuzând 
şi această variantă, mi s-a spus că n-am decât să 
stau acasă, să fac agricultură. Şi am plecat... În 
familie frământări. Păreri împărţite... Cam după 
două săptămâni primeşte bietul tata o ameninţare 
scrisă că dacă în trei zile nu ridicăm decizia de 
numire va trebui să plătească echivalentul costului 
pentru şcolarizare pe durata celor opt ani petrecuţi 
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la Blaj. Şi amărâtul de părinte abia apucase să 
ajung şi eu la leafă, că rămăsese cu casa distrusă în 
timpul celor şase săptămâni cât satul nostru fusese, 
între cele două linii ale frontului. Tablou de 
coşmar era gospodăria noastră şi bani de nicăieri. 
Tata muţise cu capul între pumni pe o laviţă dm 
târnaţul coniei (bucătăria de vară), mama şi 
surorile plângeau iar eu umblam de colo, colo 
muşcându-mi buzele... După ce am cinat, înghiţind 
în forţă, încercam să căutăm soluţii. Mama, care 
până acum fusese de o cu totul altă părere, îi zice 
tatei să se înscrie (în colectiv) că poate aşa rămân 
învăţător în sat, iar tata că nici mort nu-şi dă 
pământul pentru care a pătimit de când se ştie. Şi 
cu sufletele răzvrătite, am încercat să dormim... 

Când am ieşit dimineaţa din aşternut, tata 
era deja îmbrăcat în haine curate, gata de plecare. 
Şi a luat trenul către Turda... N-am îndrăznit să-l 
întreb cum a fost, când spre apusul soarelui, s-a 
întors oarecum mai liniştit. Eu tocmai mă 
întorceam de la câmp, că în ziua aceea fusesem la 
plug. M-am apucat să pun uneltele la locul lor 
când, punându-mi o mână pe umăr, îmi zise: 

– Du-te şi te spală, caută-ţi hainele, că 
dimineaţă mergi la post.  

Şi mi-a dat hârtia adusă de la inspectorat în 
care se preciza ca sunt numit învăţător-director în 
comuna Filea de Jos, plasa Iara, cu un salar de 
5.512. lei. Se deschidea în mintea mea un orizont 
neguros. La munte... Habar nu aveam cum va fi pe 
acolo. Până în acel moment nu călcasem prin 
Apuseni. În satul meu de câmpie ardeleană, 
traversat de o şosea naţională, cu gara CFR, cu 
Mureşul ce cuprindea într-o îmbrăţişare domoală 
localitatea cu ţarina deosebit de fertilă, viaţa 
însemnă muncă şi îndestulare. Oamenii harnici 
aveau cu ce trăi, unii chiar din belşug. Pe cei de la 
munte îi percepeam ca fiind sortiţi să cutreiere, cu 
căruţe cu coviltir, satele de la ţară ca în schimbul 
cercurilor şi ciubarelor să se întoarcă la copii şi 
neveste cu fărina pentru ierni lungi şi grele. O 
astfel de perspectivă nu mă atrăgea deloc. Îmi 
reproşam în taină că deşertăciune a fost strădania 
mea în cei opt ani de normală ca să mă număr 
printre fruntaşii şcolii. Mă vedeam acum în situaţia 
lui I. Creangă când trebui sa plece la Socola 
surgun, dracuhu pomanci. Aş fi preferat acum să 
rămân fecior la plug. Cu ce va mai fi fost amăgit  
(a se citi ameninţat) tata la inspectorat nu ştiam, 
destul că acum insista să mă prezint la post. În 
noaptea ce a urmat femeile n-au dormit. Îmbrobo-
dite pe dinainte, cu năframele legate peste bărbie, 
semn de supărare, au copt pâine în cuptor, au gătit 
o pasăre şi încă alte bunătăţi pentru drum lung şi 
necunoscut. Dimineaţa, văzând tata semnele 
plânsului de peste noapte, ca să curme atmosfera 
apăsătoare, interveni cu un gata! Că doar nu se 

duce cătană. Dar vocea îl trăda că-şi stăpâneşte cu 
greu emoţiile. Se desprindea o ramura din copacul 
familiei noastre... 

La gara, în timp ce-mi ajuta să pun pe umăr 
desagii grei, îmbrăţişându-mă, zise doar atât:  
Du-te şi, de n-o fi bine, hai acasă!... 

 
II. - DRUMUL CĂTRE APOSTOLAT 
 
Motto-ul de pe tabloul nostru de absolvire 

ne-a fost sugerat de către diriginte: Să ne luminăm 
poporul dacă vrem sa fim liberi (N. Bălcescu). În 
acest spirit al Blajului am şi fost noi formaţi de-a 
lungul celor opt ani. Mereu erau evocate figuri 
măreţe ale iluminismului cunoscut sub denumirea 
Şcoala Ardeleană. Între aceştia strălucea chipul lui 
Gheorghe Şincai, primul director al şcolii noastre, 
întemeietorul celor peste 300 de şcoli româneşti de 
pe cuprinsul Transilvaniei. Şi profesorii noştri prin 
competenţă şi zel, se înscriau în acelaşi spirit 
cultural-patriotic. Însuşi Imnul Şcolii sugera 
asemenea idei: 

 
Vlăstare suntem din plămadă tare,  
Copii înfrăţiţi cu vântul şi cu glia, 
Din suflet vrem sa făurim altare, 
Din piepturi scut să ne-apărăm moşia 
 
Din sat veniţi, în sat ne vom întoarce 
Purtând cu noi un sfânt mesaj:  
Să luminăm poporul, păzind legea 
Cum ne învaţă dascălii din Blaj...  
 
Umblasem opt ani pe urmele lui Inocentiu 

Micu, Samuil Micu, Gneorghe Şincai Petru Maior, 
Ion Budai Deleanu şi ale vajnicilor cărturari şi 
patrioţi Timotei Cipariu şi Ion Micu Moldovan,  
m-am adăpat la Izvorul înţelepciunii lor şi am 
respirat aerul îmbălsămat de la împreunarea 
Târnavelor în oraşul  

 
 ...vestit de şcoli şi de biserici, 
 De dascăli mari şi de vlădici cuminţi, 
 Căliţi în focul dragostei de lege, 
 De ţară şi de neam păstralnici sfinţi...  

(Simion I. Crişanu) 
 
Din acest Ierusalim al nostru, Mica Romă, 

porneam acum sa mă măsor cu cerinţele vremii. 
Era doar la patru ani după terminarea războiului în 
timpul căruia îşi găsiseră eroicul sfârşit mare parte 
din învăţătorii trimişi pe front. Aceştia şi sărăcuţii 
satelor şi ai oraşelor au căzut în linia întâi...  
Şi-acum se impunea să fie acoperit golul de cadre 
didactice. Mai cu seamă în satele mărginaşe, mai 
mici, funcţionau ca învăţători suplinitori tot felul 
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de persoane fără pregătire pedagogică, ca să nu 
rămână şcolile pustii... Fără să ştiu ce mă aşteaptă, 
spre o asemenea şcoală mă îndreptam eu acum. 

Ajuns la ţară, stând lângă bagaje, întreb un 
trecător grăbit pe unde se merge la Filea de Jos. 
Îmi indică direcţia dar se hotărăşte să îmi ajute să 
merg până la bifurcarea drumurilor pe unde trec 
toţi cei din aşezarea ce mă interesa. Iara era centrul 
de plasă unde veneau cu diverse treburi locuitorii 
satelor din zonă. N-am stat mult la ramificaţie, 
fiindcă a apărut o căruţă încărcată cu fel de fel, 
însoţită de un bărbat tânăr, puţin peste vârsta ce o 
aveam eu. Curios şi binevoitor, m-a întrebat dacă 
merg la Iara sau la Agriş. Şi deodată s-a luminat 
sufletul în mine. Mergea în Filea de Jos, ducea 
marfă la cooperativă. Şi mi-a pus bagajele grele şi 
voluminoase în căruţă. Noi urma să mergem pe jos 
până urcam dealul Agrişul de 800 m altitudine. 
Distanta Iara-Filea (8 km) înseamnă jumătate 
urcuş, jumătate coborâş. Şi mai mult mi-a săltat 
inima de bucurie văzând că satul în care aveam să 
trăiesc pentru un timp (nu se putea şti cât) nu era 
unul de munte. Apusenii rămâneau în urmă, 
dincolo de Băişoara şi se îndepărtau puţin câte 
puţin cu fiecare kilometru parcurs de noi. 

Tovarăşul meu de drum era gestionarul 
cooperativei, Iuliu Ghişa şi s-a dovedit încă de la 
început a fi foarte prietenos. Statură atletică, 
înfăţişare plăcută, vorbe domoale şi plin de 
bunăvoinţă, t r ă s ă t u r i  care mi-au rămas pentru 
toată viaţa întipărite în minte.  

Un prieten în preajma căruia îţi făcea 
oricând plăcere să te afli. Acum, că e plecat în 
veşnicie, mă gândesc cu pioşenie la el... 

Pe drum m-a informat în legătură cu tot ce 
mă interesa pentru început: că şcoala nu are local 
propriu, că sunt mulţi copii de vârstă şcolară dar 
nu frecventează toţi, că mai este o învăţătoare dar 
necalificată şi că de la începutul războiului n-au 

mai avut dascăl cu diplomă etc. Am primit 
asigurări că-mi voi găsi gazdă iar de vor fi unele 
situaţii în privinţa asta, pot să stau un timp la 
dânsul. M-am simţit uşurat. Teama de dinaintea 
plecării de acasă se estompa. Era la ceasul când 
soarele se ascundea după Muntele Mare când am 
intrat în sat. Priviri curioase se îndreptau spre 
căruţă. Prima impresie despre locuitorii aşezării a 
fost una pozitivă. Fiind sâmbătă, în dreptul fiecărei 
curţi drumul era măturat...  

În gazdă m-a primit prima familie întrebată. 
Lelea Nastasia Vomir era văduvă de război şi avea 
patru fete, din care una era măritată. Nu ne-am 
înţeles asupra preţului; important era că am un pat 
şi masa pe care să mi se servească mâncare. Am 
adormit greu, deşi eram obosit. Afară de casa 
părintească şi de internatul de la Blaj nu mai 
dormisem numai într-un pod cu fân în timpul 
refugiului din toamna lui 1944. 

A doua zi era duminică. O zi de septembrie 
însorită parcă anume să-mi lumineze începutul 
unei etape pentru care mă pregătisem la şcoala 
normală. 

După dejun, în care am inclus şi din 
bunătăţile pregătite de mama, gazda m-a întrebat 
multe: despre locul natal, despre familia mea, cam 
cât am în plan să stau aici dar şi cât pot plăti 
pentru locuinţă şi masă. M-am trezit încurcat. Am 
rugat-o să-mi spună cât pretinde şi am căzut de 
acord că voi plăti 3000 de lei lunar. Mi-am dat 
seama că din 5512 lei, cât aveam încadrarea, dacă 
se scade impozitul, rămâneam cam cu 2000 de lei. 
Apoi, când n-ai de ales te mulţumeşti cu ce ţi se 
oferă, ba în perioada cotelor şi biata femeie trebuia 
să facă faţă cu hrana pentru cinci persoane, familia 
ei, plus eu. Fără să o spunem, am constatat cu 
timpul ambele părţi, că suntem mulţumiţi. Eu că 
primeam hrană suficientă iar gazda că nu sunt 
pretenţios la mâncare. Mâncam ce mi se servea... 

După 46 de ani din nou în faţa şcolii din Filea de Jos, 14 iulie 2002. 
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Portrete de luneni 
 

 
 

Alexandra ARTUDEAN 
 

După atâţia ani în care am învăţat şi am 
petrecut clipe de neuitat la Şcoala din Luna a venit 
şi tristul moment al despărţirii.  

Trebuie să ne luăm la revedere de la toţi 
profesorii care ne-au călăuzit primii noştri paşi in 
viaţă, de la frumosul nostru sat şi de la copilăria 
minunată pe care am petrecut-o aici. 

Nu vom uita niciodată clipele petrecute 
alături de colegi, cu care am legat prietenii strânse, 
nu-i vom uita niciodată pe dascălii noştri, 
câteodată severi, dar care ne-au făcut sa ne dăm 
seama ce este mai bine în viată, nu vom uita 

niciodată momentele pline de tensiune în care 
aşteptam rezultatele vreunui test, nu voi uita 
niciodată emoţiile dinaintea examenelor... 

Fiecare dintre acestea şi multe altele vor 
rămâne întipărite în sufletul nostru pe veci căci 
sunt cele mai importante momente ale copilăriei 
noastre. 

Mă numesc Artudean Alexandra Ana-Maria 
şi la sfârşitul anului şcolar am fost premiată de 
redacţia revistei “Gândul Anonimului” cu trei 
cărţi: “Masacrul de la Luna”, “Comuna Luna 
istorie – Tradiţie şi adevăr pe valea Arieşului” şi 
“Un destin asumat - Profesorul Nicolae Mazăre”, 
care mi-au fost înmânate chiar de autorul lor 
domnul colonel Ion Mazere Luneanu, pe care am 
avut deosebita onoare să îl cunosc si să îl aud 
vorbind cu atât de multă pasiune şi dragoste despre 
frumosul nostru sat. Acest om este cu adevărat un 
lunean de valoare cu care ne mândrim căci şi-a 
iubit mereu satul, nu l-a uitat, şi sunt sigură că nu 
îl va uita niciodată. 

Fiecare dintre cărţile cu care am fost 
premiată sunt foarte interesante, iar lecturarea lor, 
sunt convinsă că, mă va face să înţeleg cât de mult 
au suferit strămoşii noştri pentru ca noi să putem 
trăi azi fericiţi în acest sat bogat şi frumos. 

De acum, pentru mine şi pentru colegii mei, 
copilăria a luat sfârşit iar noi trebuie să ne alegem 
drumuri diferite in viaţă, dar sper că niciunul nu 
vom uita de unde am plecat si ne vom întoarce 
mereu, cu mult drag, pe meleagurile copilăriei 
noastre. 

 
Ioan BOCA 

 
Paşi pe teritoriul paradisiac  

al creaţiei muzicale 
 

 
 

 
Pe drumul ce duce spre Arieş, care începe 

de la intersecţia cu drumul european ce străbate 
comuna constituindu-se în axul ariei ei de 
răspândire, este situată casa familiei Boca in care 
la 24 august 1963 a văzut lumina zilei Nelu Boca 
cel mai mare băiat al lui Ioan Boca muncitor la 
Industria Sârmei, mama casnică, oameni fără 
multă ştiinţă de carte, care au întemeiat o familie 
frumoasa şi au reuşit împreună în anii 60-70 ai 
secolului XX, perioadă în care dezvoltarea satului 
a cunoscut o creştere spectaculoasă, să îşi con-
struiască o casă plecată de la iarbă verde şi ridicată 
pe fundaţie trainică, cu alee betonată de acces din 
drum şi până la scările de intrare, cu doua camere 
la drum, în stilul de construcţie al vremii. Era o 
perioada de creştere economică şi eliberaţi de 
obsesia cumpărării şi lucrării pământului, oamenii 
satului Luna, deveniţi în marea lor majoritate din 
ţărani, muncitori angajaţi pe şantiere sau în fabrici 
(Industria sarmei din Campia Turzii, Fabrica de 
sticla de la Turda, fabrica de ciment din Turda, 
Fabrica de cărămidă din Câmpia şi multe altele), 
şi-au modificat stilul de viaţă, modul de creştere al 
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copiilor, aşteptările personale, planurile şi mode-
lele de construcţie a caselor şi al dotărilor acestora. 
Astfel sistemul de încălzire era asigurat cu gaz 
satul Luna fiind racordat la reţeaua de distribuţie 
încă din a doua jumătate a anilor 50, iluminatul a 
trecut de la lampa cu petrol la lumina electrică, în 
sat exista reţeaua de radioficare începuse utilizarea 
şi răspândirea aparatelor de radio şi al televizoa-
relor oamenii satului au învăţat să îşi alimenteze 
casele cu apă pe reţea, construită de ei prin 
asociere prin captarea izvoarelor de pe dealurile 
din jur, în casele celor mai înstăriţi şi exigenţi au 
apărut băile cu tot confortul pe care îl aveau cei de 
la oraşe. 

Dar marea schimbare pe care a adus-o acea 
perioadă în Luna, a fost construirea şi darea în 
funcţiune în 1960 a noului local al şcolii generale 
din, o construcţie cu un singur etaj, în formă de 
careu, cu două intrări situate pe latura mare care 
închidea între cele două laturi exterioare mai mici 
o curte interioară în care se organizau manifestări 
de mare diversitate de la acţiunile pioniereşti la 
serbări de sfârşit de an. Curtea şcolii era foarte 
generoasă, în spaţiul ei au fost amenajate terenuri 
pentru jocuri sportive au fost instalate aparate 
pentru gimnastică, a fost amenajată groapa de 
nisip pentru săritura în lungime, iar în faţă o mică 
grădină cu flori, a fost construit cu sprijinul 
substanţial al părinţilor din sat, un gard de 
împrejmuire pe fundaţie de beton cu bare din fier 
forjat, poziţia aleasă era bine gândită, şcoala era 
situată pe deal pe un platou ce domina întreaga 
aşezare de unde se vede valea Arieşului şi lunca 
mănoasă, linia orizontului fiind definită de creasta 
coastei ce se alungeşte între Turda şi Luduş 
paralelă cu panglica strălucitoare a cursului 
Arieşului, care cu şerpuirile lui delimita teritoriul 
locuit al satului dând o definiţie precisă spaţiului 
geografic al comunei.  

Şcoala cu poziţia ei se încadra perfect în 
armonia naturală a locului binecuvântat în care de 
sute de ani este aşezată şi dăinuie comuna Luna, 
teritoriul ei cuprindea platouri ca cel al şcolii 
situate pe dealuri care se priveau admirându-se 
unele pe altele într-un fel de rivalitate secretă, şi 
închideau între ele văile satului ce coborau cuminţi 
spre deschiderea primitoare a luncii Arieşului, 
mănoasă şi plină de viaţă, în care bercul cum 
spuneau lunenii zăvoiului cu varietatea lui de 
plante, animale, păsări şi insecte convieţuia cu 
culturile de grâu, porumb, sfeclă, cânepă, sfeclă de 
zahăr, floarea soarelui, precum şi cu bogăţia 
solelor legumicole semănate cu cartofi, varză, 
ceapă şi alte legume. 

Colectivizarea întâmpinată de ţăranii din 
Luna cu sentimente diferite de acceptare şi chiar 

entuziasm din parte celor mai sărmani, cu pământ 
puţin şi mijloace modeste de a-l lucra şi cu o 
rezistenţă dârză, împinsă uneori până la sacrificiu 
de cei mai înstăriţi, aşa-zişii chiaburi, a unificat 
micile parcele individuale de pământ roditor cu 
fertilitate comparabilă cu cel din Bărăgan, în mari 
tarlalele care începeau să se lucreze mecanizat şi 
chimizat după toate regulile ştiinţei agronomice a 
vremii, a dus în primii ani la sporirea substanţială 
a veniturilor familiilor contribuind la construirea 
caselor noi. 

Pe malul Arieşului în anii 60-70 s-au aşezat 
familii de ţigani cărămidari care folosind lutul 
argilos existent din plin şi suprafaţa plană a locului 
au început să fabrice cărămizi la comandă, 
contractau cu oamenii din sat producţii de mii de 
cărămizi câte intrau într-o casă pregăteau apoi în 
tot cursul verii materialul şi pe mese lungi 
formatau cărămizile pe care le uscau în prima fază 
la soare după care le stivuiau cu mare ştiinţă şi 
pricepere în cuptoare lipite în exterior cu lut pentru 
a nu pierde căldura, în care ardeau cărămizile până 
când tot materialul vegetal era consumat şi 
rezultau produsele livrabile, cărămizi roşii, tari cu 
compoziţie minerală, din care sunt construite 
majoritatea caselor noi făcute în Luna în acea 
perioadă. Produsul devenise un brand cărămida de 
ţigan, rivalizând cu cărămida de fabrică care se 
producea industrial, tot pe malul Arieşului la circa 
10 km distanţă spre nord, în fabrica de cărămidă şi 
ţiglă Arieşul de la Câmpia Turzii.  

Era o perioadă de stabilitate economică 
relativă, preţurile nu se modificau sensibil, 
salariile erau fixe şi ele iar locurile de muncă erau 
stabile, chiar dacă, se trăia modest şi nu se puteau 
acumula averi fabuloase, cuvântul de ordine era 
chibzuinţa, rigoarea în cheltuirea banului şi 
cumpătarea.  

În aceste condiţii şi în această atmosferă şi-a 
petrecut copilăria şi a parcurs primii săi ani de 
şcoală artistul instrumentist Boca Ioan membru al 
Filarmonicii de stat din Satu Mare, personalitate 
remarcabilă a spaţiului muzical al României de 
azi, care s-a afirmat printr-o impresionantă activi-
tate de interpretare şi creaţie muzicală, de educare 
a generaţiilor de elevi şi de implicare în viaţa 
culturală a municipiului Satu Mare, depăşind de 
fapt mult graniţele, prin turneele făcute, în ţară sau 
în străinătate în mod special în Germania.  

Intenţia noastră a fost iniţial să facem un 
portret al artistului dar foarte recent în ziarul 
sătmărean Informaţia de duminică Anul IX nr. 
443 din 3 iulie 2011 a apărut un articol de evocare 
de dedicat artistului Ioan Fani Boca semnat de 
redactorul A. Vasile, material scris în urma unui 
interviu, confesiune, cu Ioan Boca. Având în 
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vedere autenticitatea informaţiei şi completitu-
dinea datelor oferite redăm în cele în cele ce 
urmează pentru cititorii noştri elemente din 
prezentarea făcută cu convingerea că nu facem o 
greşeală deoarece nu am fi putut esenţializa şi 
sintetiza mai bine decât conţinutul rândurile care 
urmează şi pe care le cităm integral:.  

Ioan “Fani” Boca este activ pe scena 
sătmăreană de un sfert de veac. 
Iar potenţialul artistic i-a fost bine cultivat 

încă din şcoala primară de învăţătorul său, dl. 
Mureşan, care printre alte metode pedagogice de 
primă mână a obişnuit elevii cu audiţii de muzică 
simfonică şi i-a rânduit într-un cor academic pe 
două voci cu un repertoriu deloc uşor. Dascălul 
era un liberal al unor vremuri totalitare şi nu-i 
era jenă să abordeze cu copiii şi subiecte delicate 
ale istoriei recente, chiar în faţa unui tablou al 
căzutului în dizgraţie Lucreţiu Pătrăşcanu. Cu 
această educaţie în spate, Boca ajunge în clasa a 
V-a să dea admitere la Liceul de Muzică din 
Cluj-Napoca, unde va avea parte de un nou 
profesor decisiv în evoluţia sa, pe numele său 
Ioan Pintea. În urma unui examen fizic riguros, 
elevul Boca Ioan a fost repartizat la trombon şi a 
intrat pe mâna mai sus pomenitului maestru, 
care a impus ucenicilor săi o etică de lucru 
demnă de legiunile romane. Programul de studiu 
al tromboniştilor începea la 7 dimineaţa şi era 
riguros întocmit, aşa că nu se punea problema să 
nu înveţi meserie dacă erai cât de cât dornic. Cu 
pregătirea solidă însuşită aici, nu i-a fost greu să 
obţină postul în orchestra Filarmonicii sătmă-
rene, la un concurs anunţat pentru partida de 
suflători în anul 1985. De atunci este sătmărean 
cu acte în regulă şi şi-a aflat aici împlinirea. 

 
Navigator între muzica rock,  
clasică şi balcanică 
 
Abia ajuns în Satu Mare, îl găsim într-o 

trupă de muzică uşoară care cânta la Nord Club, 
pe numele ei Meridian 23, alături de Sorin 
Berindei. După Revoluţie se lansează în forţă în 
lumea rock şi adoptă numele de scenă “Fani”. 
Activează în trupa Revos, iar apoi în celebra 
formaţie Haron, alături de care pune pe picioare 
un proiect memorabil<prima operă rock pusă în 
scenă în România, “Haron”, care a avut 16 
reprezentaţii în 1994 şi 1995. Din perioada aceea 
a rămas prietenia admirativă cu chitaristul 
Szatvari Csaba, cu care va lucra şi la Teatrul de 
Nord în diverse ocazii. 

În 1990 tot Boca se face luntre şi punte şi 
dă startul festivalului Samrock, care a avut opt 

ediţii şi a fost asortat cu alte câteva festivaluri 
rock şi blues. 

Între timp, continua să activeze la 
Filarmonică, iar camaraderia din secţiunea de 
alămuri a dus la naşterea unui proiect ambiţios< 
Pro Arta Brass. La început au fost doi, trombo-
nistul Boca şi trompetistul Viorel Lăpteanu, iar 
apoi sau alăturat un alt trompetist, Alexandru 
Luţai, cornistul Ioan Nastai, tubistul Raul 
Sandor şi percuţionistul Vasile Bârsan. Combi-
nând repertoriul clasic cu folclorul românesc şi 
balcanic, trupa şi-a lansat în 2008 primul album 
şi a început să-şi facă un nume în zonă, iar 
momentul consacrării naţionale nu ar trebui să 
întârzie prea mult. 

Dacă îl întrebi pe Fani ce muzică preferă, 
te va surprinde  “Acum îmi place opera mai mult 
ca orice. Îmi pare rău că nu am făcut canto 
clasic.” Dar şi-a pus în valoare vocea de tenor în 
concertele cu formaţia de alămuri. 

 
Pedagog, la şcoală şi acasă 
 
În 5 ani de profesorat la Liceul de Artă 

“Aurel Popp” a încercat să aplice metodele 
maestrului său şi să formeze viitori muzicieni de 
nădejde. Trei discipoli ai săi s-au remarcat în 
mod special prin rezultatele lor şcolare Richard 
Fleiss şi Gerhardt Bekes la trombon, Helmut 
Schuller la tubă. Boca a dorit să le fie nu doar un 
profesor exigent, ci şi un prieten adevărat, iar 
asta a dat roade frumoase. 

Promiţătoare şi pentru viitorul orchestrei 
Filarmonicii, în care, încet, dar sigur, se petrece 
schimbul de generaţii. Pentru talentul pedagogic 
stă mărturie fiica sa, Ioana Boca, afirmată şi ea o 
vreme în scena muzicii pop, din care sa retras 
nedorind să intre în stereotipurile “piţi” care 
predomină. Nu înainte de a fi premiată la 
concursul de la Rzeszow. Viaţa de familie e o 
fericire pentru Ioan Boca, urmând să serbeze în 
curând nunta de argint cu actriţa Adriana Vaida, 
cu care a colaborat ca ilustrator muzical în 
spectacole de teatru pentru copii şi nu numai. 

Mare pasionat de natură şi pescar 
împătimit, îşi petrece mult timp grădinărind la 
Crucişor şi se gândeşte la proiecte viitoare. După 
“Haron” ar putea urma un musical, sau 
compoziţii originale, sau o casă de producţie... 
sănătate să fie. Că banii-s puţini, asta-i altceva. 
De ce i se zice “Fani”? Simplu. De la“funny”, 
adică haios, cum l-a poreclit Adriana. Un alint 
devenit renume. Un artist ajuns la vârsta la care 
e pregătit să dea ce are mai bun. Aşteptăm.-
Vasile A.” 
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Ce ne rămâne nouă de spus după toate 
aceste constatări şi aprecieri? Cu certitudine ne 
rămâne obligaţia de a mărturisi că ne bucurăm şi 
ne mândrim cu faptul că în Luna s-a născut şi s-a 
format un OM de aşa mare valoare. Trebuie de 
asemenea să mai subliniem încă o dată că rolul şi 
performanţa şcolii din sat din acea perioadă care a 
descoperit, din râvna neobosită a marelui învăţător 
care a fost Grigore Mureşan, care i-a descoperit 
talentul şi la iniţiat în muzică pregătindu-l pentru 
admiterea la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca. În 
opinia noastră şcoala din Luna de azi ar trebui să 
popularizeze în rândul elevilor asemenea perso-
nalităţi de valoare naţională, să le cultive şi să le 
invite pentru a vorbi copiilor pentru a entuziasma 
şi capacita potenţialul de dezvoltare umană şi 
intelectuală a multora dintre ei. Şi autorităţile ar 

trebui credem noi să susţină acest demers şi să 
invite ca oaspeţi de marcă astfel de oameni care 
pot convinge şi impresiona prin puterea exem-
plului lor, pot deveni modele de educaţie şi de 
certificare a valorii umane care înnobilează 
comuna noastră. 

Îl felicităm cu drag pe Ioan Fani Boca, pe 
părinţii lui şi le urăm sănătatea şi multe realizări 
deoarece avem convingerea că muzica românească 
se va îmbogăţi încă cu valoroase contribuţii ale 
artistului atât în planul creaţiei componistice cât şi 
în arta spectacolului şi în activitatea pedagogică de 
descoperire de talente de şi formarea de noi 
muzicieni de valoare. 

 
Dr. ing. Gheorghe INDRE 

  

 
Sursa. ziarul Informaţia de duminică Anul IX nr.443 din 3 iulie 2011 
 
 

 

 
 

Adresăm şi de această dată mulţumirile noastre sponsorului Grupul 
Energobit din Cluj Napoca şi Parohiei ortodoxe din LUNA pentru 

sprijinul acordat în realizarea acestui număr.
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 
 
 

 
 
 

O viaţă la graniţele patriei 
 

Abia a trecut un an de la apariţia primului 
volum – O viaţă în slujba lui Dumnezeu şi a 
Patriei – semnalat de noi în Gândul Anonimului 
nr.37-38/2010 şi autorul, Profir Ursu, veteran de 
război, la cei 87 de ani ai săi ne surprinde plăcut 
cu al doilea volum, “32 de ani la graniţele patriei” 
(Editura RAWEX COMS, 2011). 

 
 
 
 

Cartea de faţă, după cum remarcă Gh. 
Cristea Popa în introducere, este oglinda vieţii 
autorului, care a avut curajul şi sinceritatea să 
vorbească despre sine aşa cum a fost şi este el, 
pentru ca, prin pilda vieţii sale, să nu vândă iluzii 
altora, ci să apere repere reale şi folositoare celor 
care zăbovesc câteva ceasuri asupra conţinutului 
prezentat cu migală. 

Cartea, în ce priveşte conţinutul, este 
urmarea primului volum, iar ca stil este sub formă 
de jurnal, pe zile şi uneori pe ore,din copilărie şi 
până la pensionare, în anul 1982, cu gradul de 
colonel. Şi chiar dacă mă repet, se impune o 
precizare în plus. L-am cunoscut personal pe autor 
ca pe un om de o meticulozitate deosebită, ofiţer 
competent, care se remarca prin demnitatea cu 
care îşi îndeplinea misiunile încredinţate. Cunosc 
toate aceste detalii, deoarece am lucrat la unitatea 
de grăniceri din Turnu Măgurele împreună, 10 ani 
de zile cu calificativul maxim, Foarte Bine, şi 
recompensat băneşte de fiecare dată, după practica 
de atunci. 

Îl preţuiesc în mod deosebit pe autor şi îl 
felicit pentru strădania cu care a scris această carte, 
în condiţiile de mari suferinţe trupeşti, pe care le 
îndură din cauza rănilor de pe front, valizi în 
prezent. 

 Cartea a fost lansată de Ziua Eroilor 
Neamului în biserica „Adormirea Maicii 
Domnului“ din cartierul Balta Albă, paroh Vasile 
Cristea Niţă; iar căpitanul Constantin Piştea, 
prezent la lansarea cărţii, a acordat acestui 
eveniment o pagină întreagă (16) în Observatorul 
Militar Nr.22/2011).  

 
Col.(r.) Ion MAZERE LUNEANU 



Gândul Anonimului Anul IX nr. 41-42/30 iunie 2011 

 63

  
Alexandru ANCA  
DESTIN ARDELENESC 
(Ed. Clusium, 2001)  

 
Motto: 
"Eu am rămas (…) un statornic şi 
naiv iubitor al adevărului." 

Alexandru Anca 
 
 

Coperta cărţii reprezintă imaginea unui 
matur grizonat, rătăcit în ceaţa amintirilor, cu 
fruntea brăzdată de tranşeele săpate pe vecie în 
carnea sa de cruntul său destin ardelenesc; 
păstrându-şi chipul senin în ciuda grilajului grijilor 
care-i încorsetează fatidic faţa încă din leagăn. 

La crearea atmosferei de reverie, care 
aureolează portretul autorului, contribuie şi tabloul 
acvatic, stilizat bizantin (din fundalul coperţii), 
pictat de artistul clujan Marin Gruia. 

Cuprinsul închis între coperţile împărăteşti 
ale cărţii, împleteşte simfonic şi contrapunctic, la 
început trei teme fundamentale:  

1. umbra viorii marcată fraudulos 
„Stradivarius”, excelentă calitativ, primită cadou 
de la unchiul budapestan, filosoful marxist Jóska-
bácsi; 

2. renghiurile jucate de calitatea de martor 
hărăzită autorului; 

3. viaţa exemplară a tatălui său, avocatul 
George Anca; 

la care se adaugă după căsătorie, 
4. comportamentul devotat al soţiei Erna, 

dovedit în clipele de prigoană existenţială, impuse 
de regimul opresiv, instaurat în ţara noastră, după 
1944. 

Uvertura destinului ardelenesc se deschide 
în acordurile viorii „Stradivarius”, testate de un 
posibil cumpărător, pedantul profesorul de muzică 
şi acordorul Laurenţiu Popescu, cel care simbolic, 
nu are banii necesari pentru achiziţionarea como-
rilor ontologice acumulate în cutia de rezonanţă a 
instrumentului, relevate de această carte.  

Urmează prezentarea arborelui genealogic al 
familiei Anca cu secvenţe din: copilăria, adoles-
cenţa şi maturitatea tatălui autorului, devenit 
avocatul şi procurorul George Anca, prilejuri 
pentru zugrăvirea panoramatică a condiţiei 
românilor din epoca austro-ungară.  

Destinul ardelenesc al lui Alexandru începe 
la Dej, unde se naşte în anul 1922, având şi o soră 
mai mare, Livia. Urmează în oraşul natal şcoala 
generală şi liceul Andrei Mureşanu. Acum îşi face 
apariţia vioara „Stradivarius” cu care adolescentul 
cânta în orchestra liceului (după o pregătire cu 
instructorul fanfarei militare din localitate, vecinul 
şi maestrul vienez, Zapletal, cu fiica căruia, 
timidul violonist învăţăcel va avea o aventură 
inocentă, absolut romantică, demarată în urma 
unui accident „fericit”, survenit la săniuş). 

După o adolescenţă paradisiacă, sfârşitul 
liceului, în vara anului 1940, se încheie sub 
auspicii sumbre. Războiul bate la uşa Europei şi 
Ardealul de Nord, atât de drag autorului, trece sub 
administraţie maghiară, în urma criminalului dictat 
de la Viena (30.VIII.1940). 

Autorul se înscrie aşadar la Drept, la univer-
sitatea maghiară Ferenc József, cea românească 
(Ferdinant I) mutându-se la Sibiu şi Timişoara. 

Şi prigoana antiromânească începe: desfiin-
ţarea publicaţiilor populaţiei majoritare, şicane 
împotriva participării la ore ale studenţilor valahi, 
manifestaţii de stradă (unele foarte violente, cum 
au fost cele din 27.X.1942 şi din 4.III.1944, când 
au fost atacate sediile Consulatului Român şi ale 
Academiei Teologice Române Greco-Catolice, la 
ultima dintre ele fiind devastată chiar locuinţa 
liderului populaţiei româneşti, prof. dr. Emil 
Haţieganu). 

În apărarea fiinţei naţionale, românii patrioţi 
au luat următoarele măsuri, unele iniţiate chiar de 
studenţii de atunci, la care a participat şi 
Alexandru Anca: 

– înfiinţarea paginii culturale – Grai şi suflet 
românesc – a „Tribunei Ardealului”, singurul ziar 
românesc care mai apărea în acea perioadă, la care 
se vor afirma (în lipsa scriitorilor consacraţi, 
plecaţi în România ciuntită): Romulus Hatos, 
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Raoul Şorban, Francisc Păcuraru, Mihai Pop, Ion 
Cherejean, Valentin Raus, Alexandru Anca şi alţii; 

– înfiinţarea în anul 1941 a Asociaţiei 
studenţilor greco-catoci români Mariana, profitând 
de faptul că greco-catolicismul era tolerat; 

La cestea se adaugă şi cele întreprinse de 
populaţia maghiară, cum a fost mişcarea comu-
nistă şi antifascistă a Partidului Păcii, condus de 
Józsa Béla. 

 Autorul cochetează cu mişcările de stânga, 
fiind arestat din această cauză, împreună cu alţi 
studenţi redactori ai „Tribunei Ardealului”, în 
1943, la Someşeni. Nedemonstrându-se implicarea 
lor în acţiunile conduse de Partidul Păcii, tinerii 
studenţi sunt eliberaţi după o lună infernală de 
detenţie. 

În anul 1944, după apropierea frontului, 
şovinismul horthyst se manifestă furibund, ca şi 
prigoana antievreiască, pentru care se adoptă 
soluţia finală nazistă, toţi reprezentanţii acestei 
comunităţi fiind îmbarcaţi pentru lagărele de 
exterminare din Germania. Cu această ocazie,la 
solicitarea episcopului român greco-catolic Iuliu 
Hosu, episcopul catolic maghyar de Alba Iulia 
Marton Áron vine la Cluj şi critică vehement 
condiţiile inumane din lagărele improvizate, motiv 
pentru care este expulzat din Ungaria (18.V.1944). 

Şi tocmai când bubuiturile tunurilor se 
auzeau la Dej, frontul apropiindu-se veriginos, 
vine ziua fatidică, datorită căreia avem poate 
această carte. După anunţarea întoarcerii frontului 
(23 august 1944), autorul revine la Dej în 
aşteptarea momentului eliberării. Aici, în jurul 
datei de 20 septembrie 1944 primeşte ordin de 
încorporare în armata Ungară, dar nu se prezintă. 
Ca ultimă măsură represivă, este prins acasă de 
echipele de recrutare organizate în pripă de 
autorităţile aflate în retragere. 

Şi astfel se deschide un nou şi trist capitol al 
destinului ardelenesc pentru Alexandru Anca dar 
şi pentru alte zeci de mii de tineri ardeleni. 
Calvarul acestei întâmplări se va sfârşi abia peste 
doi ani. Norocul tinerilor a constat în faptul că şi 
ofiţerii maghiari (conducători ai şcolii militare 
înfiripate sub faldurile deznădejdiei), erau 
conştienţi de înfrângerea Germaniei fasciste şi 
căutau să-şi scape şi ei pielea, reluând instrucţiile 
recruţilor mereu la nivel elementar. Şi astfel, pe 
măsura apropierii frontului, grupul elevilor militari 
se retrăgea, prin Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, 
Germania, Olanda, sfârşitul Celui de-al III-lea 
Reich (1 Mai 1945) prinzându-i la hotarele 
Danemarcei. 

Euforia păcii a fost însă de scurtă durată 
pentru românii nord-sardeleni, trimişi forţat în 
Germania spre sfârşitul războiului, de către 
autorităţile de ocupaţie ale Ungariei horthyste. 

Până la Conferinţa de pace întrunită abia în 1946, 
statutul lor era incert, ba aliaţi, ba prizonieri de 
război. Încep exasperantele peregrinării prin 
lagărele instituite de aliaţii victorioşi pe întreg 
cuprinsul Germaniei, în speranţa repatrierii cât mai 
grabnice. Wenttorf – Berendorf, Hamburg, Lübek, 
Bergen – Belosen, Pading, Mittenwald reprezintă 
popasurile odiseii întoarcerii spre casă a fiului 
nerisipitor. Amărăciunea şi-o decantează cântând 
la viorile împrumutate ocazional, cu prilejul unor 
sărbători sau nunţi înfiripate ad-hoc prin lagăre. 
După mai multe încercări nereuşite de a se 
întoarce în România, în sfârşit, în octombrie 1946 
se formează trenul repatrierii mult aşteptate, care 
ajunge numai până la graniţa Ungară, fiind oprit 
aici mai multe zile. Alexandru Anca împreună cu 
un prieten pornesc pe cont propriu spre casă, 
cumpărându-şi biletele de tren cu banii obţinuţi din 
vânzarea unor cămăşi americane primite în 
lagărele aliaţilor. Autorul se opreşte o zi şi la 
Budapesta, pentru a-l căuta pe profesorul Jóska-
bácsi, cel de la care primise vioara "Stradivarius" 
cu mulţi ani în urmă. 

După intervenţii pe lângă Consulatul 
României la Budapesta în favoarea rezolvării cazul 
românilor blocaţi la graniţa austro-maghiară, 
ajunge în sfârşit acasă.  

Dar aici ce-l aşteaptă?  
Încearcă în lehamite să continue Dreptul dar 

abandonează rapid, cariera juridică nu-l atrăgea de 
la început, continuă însă colaborarea absolut 
sinceră şi bine intenţionată cu mişcarea de stânga, 
devenind corespondent local al ziarului „Scânteia”, 
apoi redactor al ei la Bucureşti, din 1949 după ce 
în 1948 devine membru al Partidului Comunist 
Român. După o scurtă perioadă de afirmare, în 
care toată lumea îi recunoaşte talentul gazetăresc şi 
atitudinea civică exemplară, încep verificările do-
sarelor membrilor partidului unic, insinuindu-i-se, 
după ce i se reneagă toată activitatea de la 
„Tribuna Ardealului”, elogiată anterior, două 
lucruri aberante: 

• apartenenţa la chiaburime a tatălui său; 
• suspiciunea că în lagărele de repatriere a 

putut deveni spion anglo-amerian. 
În urma anchetei, autorului nostru, după ce i 

se retrage calitatea de membru de partid şi dreptul 
de a mai fi redactor la „Scânteia”, oferindu-i-se 
totuşi şansa de a edita revista „Şantierului 
Construcţiei Casei Scânteii”, sarcină de care se 
achită onest, aducând în prim plan muncitorii 
harnici, cu adevărat exemplari. Acum, destinul 
ardelenesc îi oferă o fericită compensaţie, cununia 
cu frumoasa Erna Blumenfeld (a cărei fotografie, 
la acea vreme, rivaliza cu imaginea de pe afişele 
de film a oricărei actriţe celebre de la Hollywood), 
colegă de redacţie la cotidianul partidului, care, în 
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ciuda interdicţiilor politice sugerate de conducerea 
„Scânteii” se mărită cu redactorul renegat (cununie 
celebrată la data de 14.X.1950).  

Acum se integrează în simfonia cărţii cea de-
a patra temă, a iubirii şi respectului reciproc, a dem-
nităţilor frustrate, pe care nici o instanţă morală nu 
le-o va mai putea restitui în integralitate soţilor Anca. 

În urma finalizării unei noi anchetei politice, 
în 1954 Alexandru Anca este exclus din rândurile 
membrilor P.C.R.  

Între timp se încheie şi construcţia Casei 
Scânteii şi fostul redactor al revistei şantierului 
este numit colaborator al „Fulgerului”, editat de 
Ministerul Poştelor. Tot acum şi George Anca, 
tatăl autorului este arestat pentru politica liberală 
desfăşurată la Dej în perioada antebelică şi pentru 
apartenenţa la chiaburime. Din cauza bătrâneţii şi 
slăbiciunii fizice el nu va mai fi trimis la Canal dar 
va rămâne deţinut fără a fi judecat, detenţia 
acestuia va dura din toamna anului 1952 şi până în 
vara anului următor.  

Necazurile nu se opresc aici, lui Alexandru 
Anca i se aduce la cunoştinţă că nu va mai putea fi 
nici măcar redactor la „Fulgerul”, totuşi şansa de 
supravieţuire fiindu-i adusă tot de acest săptămânal 

profesional, care anunţa organizarea unui curs de 
şcolarizare pentru tehnicieni radio. Următorii ani, în 
urma absolvirii, îi va petrece aşadar la Staţia de 
radioemisie Herăstrău, perioadă în care familia 
Anca va sărbătorii naşterea celor doi fii ai lor. 
Profitând de apartenenţa după mamă la comunitatea 
evreiască, tinerii, absolvenţi ai facultăţilor de 
medicină, respectiv politehnică, îşi vor încerca 
şansele în Israel (plecând chiar în timpul guvernării 
comuniste); contribuind desigur la această opţiune 
şi nerecunoştinţa statului Român faţă de tatăl lor. 
Născându-li-se o puzderie de nepoţi în străinătate, 
în 1988 familia Anca îşi urmează copiii, spre a le fi 
de ajutor. Destinul ardelenesc al autorului se încheie 
astfel în Israel.  

Cum îşi continuă Alexandru Anca activi-
tatea scriitoricească în Ţara Sfântă?  

Vom afla din volumul următor al cărţii, 
începută atât de interesant şi cu atâta har în ţara sa 
de baştină, a cărei fiinţă naţională s-a străduit s-o 
apere în condiţii vitrege, fără a i se recunoaşte 
pentru aceasta, în final vreun merit, şi pe care 
continuă s-o iubească la nesfârşit, România!  

 
Lucian GRUIA

 
 

 

 
 
Toamna târzie, de Mioara LAZĂR 
Editura Şcoala noastră 
Zalău 2011 
 

Am primit cu bucurie placheta de poezii 
Toamnă Târzie, scrisă cu mare sensibilitate şi 
forţă de expresie de învăţătoarea Mioara Lazăr din 

Treznea, lansată odată cu sărbătorirea pensionării. 
Cele 22 de poezii scrise în stil clasic, impre-
sionează prin frumuseţea imaginilor şi conţin în 
ele un dialog aparte cu lumea din jur o descoperire 
a unor semnificaţii, personale ale frumuseţii 
peisajului şi satului natal (Pădurea, Iedera, În văi, 
Acasă), tulburătoare întrebări asupra sensului, 
vieţii, dar şi bijuterii de cuvânt ce ilustrează trăirea 
personală a celui mai nobil şi specific uman 
sentiment, iubirea (Întrebări, Pustiu, De ce...). 
Prezentă este şi natura cu marea ei varietate de 
fenomene ce au ecouri şi semnificaţii speciale în 
sufletul plin de vibraţie creatoare, ecouri comu-
nicate cu generozitate cititorului, reuşind să sur-
prindă, prin autenticitatea trăirii (Ger, Ploaia, 
Iarnă, Sclipiri amăgitoare). Localitate martir a 
neamului românesc, Treznea, nu putea să nu îşi 
transmită durerea în sufletul sensibil şi receptiv la 
marea suferinţă al unui autentic creator al locului, 
înrudit cu mulţi din martirii care au căzut pradă 
bestialităţii şi cruzimii unor oameni şi vremuri care 
sperăm să nu se mai repete niciodată şi niciunde în 
lume (Ţintirim martir). Felicităm autoarea la acest 
debut temerar, pe care îl dorim continuat cu noi 
dăruiri, şi nu putem să nu remarcăm faptul că 
revenirea libertăţii pe pământul românesc, scoate 
şi la suprafaţă creaţii şi comori de simţire care 
îmbogăţesc lumea din jur cu valori inestimabile. 

 
Dr. ing. Gheorghe INDRE



Gândul Anonimului Anul IX nr. 41-42/30 iunie 2011 

 66

Ecouri în presă 
 

Semnal în revista Rezerva Oştirii Române 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


