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NOTA REDACŢIEI 
Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul X 

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. 46, cu 

un tiraj ultim de 300 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 membrilor 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.  

Principalii colaboratori care au publicat în „Gândul 
Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2012 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, Canache George poet, Ciobanu Puiu Florea, 
col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei 
„Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. 
Luna – Cluj, Delimot Cornelia jurist, Dobre Teodor, mmp – 
membru fondator, Dobre Marin, inginer (pensionar), Dobre 
Ramona – studentă, Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, 
col. (r) dr. ing., G|îju Dan, colonel, scriitor, Giurgiu Aurel, 
primar com. Luna – Cluj, Gheorghe Tudora, pensionară, 
Indre Gheorghe, dr. ing. – Director „Transelectrica” 
Bucureşti, Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh 
în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător 
la Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Mazere 
Patricia, elevă, Marin Radu Mocanu scriitor, 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, Nica Janet, 
profesor scriitor, Rusu Constantin poet, 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 
 Florea Puiu Ciobanu-26 octombrie 2012 

Dumneze să-i odihnească!

Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul 
colaboratorilor şi sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna cărora le mulţumim anticipat. (I. MAZERE) 
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Proză scurtă şi fragmente 
 

 
 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 
 

MOTTO 
 
O ştii de-i greu noaptea ca smoala 
Când geruri şi vânturi îţi biciuie faţa  
         şi geana oboseala 
Căldură şi putere sorbi din pământ 
Cu talpa sărutând cu demnitate brazda 
  când aprind stelele bolta... 
   Ion Mazere 
 

ÎNTOARCERE ÎN TIMP (VIII) 

GRĂNICERU (II) 

Liniştea Ţării 

 Fără a considera posibil să detailăm în 
două articole, limitate de spaţiul revistei, prezenţa 
şi rolul grănicerilor secole în şir de strajă şi apărare 
la hotarul şi poarta cetăţii româneşti. Mai cu seamă 
că poporul român sedentar şi paşnic în evoluţia sa 
a avut şi are nevoie continuu de linişte şi pace 
pentru a-şi asigura existenţa materială şi social-
morală prin propria sa muncă. Deoarece munca 
efectivă, indiferent de profilul ei este singura 
acţiune care produce valori reale şi stabilitate, 
inclusiv perpetuarea neamului pe acelaşi teritoriu 
moştenit de la strămoşi. 
  Nu prin jaf şi cotropiri teritoriale, cum a fost 
începând cu năvălirile barbare despre care 
hrisoavele vechi mai amintesc ca de o fatalitate 
istorică. Vremile acelea au trecut, dar unele 
năravuri vechi, catadicsite astfel, au rămas. 
 Mai aproape de noi, cum necum, ţări mai 
puternice şi vecine ori învecinate în virtutea 

„dreptului” de la ele putere, în timp, au cotropit 
prin forţă, au anexat teritorii străine şi au ţinut în 
robie alte popoare decenii sau secole întregi – în 
est Rusia, în sud Turcia şi în vest Imperiul 
Habsburgic, apoi Austro-Ungar. Dominaţii 
nemiloase şi prădalnice care au menţinut în zonă şi 
la frontierele istorice, vremelnic desfiinţate, 
continuu tensiuni, teroare şi suferinţe, urmate de 
sărăcie şi înapoiere pe toate planurile. Împrejurări 
în care grănicerii, sau cum s-or fi numit ei din 
vechime, au fost primii care au plătit scump tribut 
cotropitorilor, nu de puţine ori cu viaţa, că despre 
grăncieri este vorba în cele ce urmează. 
 Spre exemplu, în timpul Imperiului Habsburgic 
ţăranii români exploataţi crunt şi umiliţi de nobilii 
şi nemeşii maghiari, fără nici un drept consideraţi 
naţie tolerată, deşi erau majoritari în Transilvania, 
ne mai putând răbda s-au răsculat în mod repetat la 
1703-1711, 1735-1738, 1744, 1759-1761, 1784, ca 
să impună prin forţă respect şi drepturi egale, 
indiferent de naţie şi religie. 
 Împărăteasa Maria Tereza, în condiţiile date, 
pentru a-i pacifica pe români şi concomitant cu 
interesul de întărire a centralismului şi mărirea 
autorităţii conducerii imperiale, aflate în Războiul 
de şapte ani cu Prusia, a decis prin Consiliul Aulic 
în 1761, înfiinţarea a trei regimente de români, şi 
anume două regimente de grăniceri şi unul de 
dragoni, de asemenea, trei regimente secuieşti 
(două regimente de infanterie şi unul de husari). 
Cu înfiinţarea acestor unităţi a fost împuternicit 
generalul Buccow, comandantul armatei imperiale 
în Transilvania. S-a creat, astfel, o situaţie 
complexă, cu urmări nebănuite.  
 La 10 mai 1763, când efectivul Regimentului 2 de 
grăniceri români Năsăud, în care românii s-au 
înscris cu speranţa că astfel vor scăpa de iobăgie, a 
fost chemat pe câmpul de lângă Salva (rămas în 
istorie sub denumirea de “Mocirla”) să depună 
jurământ, de faţă fiind generalul Buccow şi 
mitropolitul român Petru Paul Aron, a ieşit în faţa 
frontului ţăranul grănicer Tănase Tudoran care s-a 
adresat generalului pe un ton demn, plin de 
revoltă: “…De doi ani suntem cătane, dar carte 
(document, n.n.) n-am căpătat…dar pentru ce să 
fim tot robi, să n-avem nici un drept, copiii să fie 
proşti, ori vom învăţa ceva ori ba? Aşa nu vom 
mai purta armele… că şi sfânta religie să ne-o 
batjocoorească ofiţerii imperiului. Jos Armele!”  
 La îndemnul lui Tănase, grănicerii s-au împrăştiat 
şi nu au depus jurământul. Răscoala a continuat, 
apoi, în localităţile de baştină ale grănicerilor în 
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zilele următoare prin demonstraţii pentru 
drepturile promise, tensiuni, insubordonări, 
dezertări şi confruntări cu jandarmeria locală 
pentru descoperirea şi arestarea conducătorilor. 
 La 12 noiembrie, acelaşi an 1763 a început 
procesul conducătorilor răscoalei grănicerilor, cu 
următoarele condamnări: 
 “-Tănase Tudor din Bichigiu să fie frânt cu roata 
de sus până jos, iar capul lui să fie legat de roată. 
  -Vasile Dumitru din Mocod, Moni Grigore din 
Zarca şi Vasile Oichi din Telciu să fie spânzuraţi, 
iar trupurile lor să fie lăsate pe loc de pierzanie ca 
pildă de groază pentru alţii. 
  - Încă 15 grăniceri ţărani au fost condamnaţi la 
moarte prin spânzurare, dar au fost graţiaţi, cu 
obligaţia să treacă de zece ori printre loviturile de 
vergi ale unui număr de 300 de soldaţi.” 
 Din cauza eşecului, a tensiunii create şi 
posibilitatea ca răscoala să nu se extindă şi la 
Regimentul 1 Orlat, în formare, Maria Tereza 
intervine cu patenta din 16 martie 1764 unde 
precizează pentru ţăranii români înscrişi în 
regimentele grănicereşti, o serie de avantaje 
tentante: scutirea de obligaţii iobăgeşti şi chiar 
împroprietărire cu pământ, înfiinţarea de şcoli cu 
predarea în limba română în satele grănicereşti, 
grănicerii merituoşi puteau fi avansaţi până la 
gradul de ofiţer, salariu pentru serviciile 
prestate…În cele din urmă, după drepturile 
câştigate, cu jertfe de sânge, Regimentului 2 
Grăniceri depune jurământul la 15 august în 
Năsăud, înscriind pe drapelul său de luptă 
“VIRTUS ROMANA REDIVIVA” (Virtuţile 
romane reînviate). 
 O realitate simţită şi neînfricat exprimată, 
deoarece formarea regimentelor grănicereşti 
româneşti era şi în favoarea transilvănenilor, 
pentru apărarea familiilor, a avutului şi a 
pământului strămoşesc, pentru păstratrea speranţei 
într-un Ardeal liber…Am folosit acest exemplu, 
poate în exces, pentru a justifica de ce misiunea 
grănicerilor este o misiune de luptă şi în timp de 
pace în multiplele şi dificilele complicaţii care 
presupun prevedere, demnitate, fermitate şi jertfă, 
la o adică…Că opinii diverse despre ce este 
frontiera şi ce fac grănicerii pot să apară. În două 
cuvinte – Frontiera este LIMITĂ şi SIMBOL a 
suveranităţii poporului, iar grănicerii o apără de 
când este frontieră şi înainte de a exista armată. 
Mai pe scurt sau în detaliu, frontiera este sau ar 
putea fi privită prin efectele pe care ea le poate 
produce pe plan economic-social, strategic, moral 
şi istoric, aflate în continuă mişcare. 
 Ce este ea (adică frontiera)? “Barieră sau poartă 
de trecere? Linie de apărare? Zonă de refugiu? 
Vamă protectoare sau zonă de contact? Periferie 

sau zonă privilegiată de cooperare? Diferenţiere 
absolută dată de mii de ani sau zonă de 
omogenizare prin osmoză? Linie de separaţie 
categorică sau zonă de confluenţe? Zid de netrecut 
sau zonă de migraţie şi fluctuaţie permanentă? 
Zonă prin care un popor se diferenţiază de alte 
popoare sau zonă în care un popor îşi dă mâna cu 
alt popor? Limită de cunoaştere sau limita 
dinaintea plecării într-o permanentă ofensivă a 
cunoaşterii? De ce frontiera pune totdeauna 
problem discutabile şi nu numai? Este o realitate 
vie, o zonă generatoare de discuţii, tensiuni şi 
confruntări, pe de o parte mişcări naturale de 
populaţii, şi, pe de altă parte de fenomene ale 
expansiunii”. 
 Răspunsurile la întrebările pe care le ridică 
frontiera sunt,  de fapt, probleme practice şi nu 
numai, de rezolvarea cărora se ocupă grănicerii în 
proporţii diferite şi în raport de condiţiile etapei 
istorice, a legislaţiei interne şi internaţionale, la 
care România este parte, indiferent de regimul 
politic intern. Deoarece circulaţia persoanelor şi a 
mărfurilor total nu poate fi oprită, niciodată, cel 
mult reglementată. 

* 
                                     *    * 

În discuţii diverse cu Deleanu, fost 
grănicer în condiţii vitrege, acesta, continuă să se 
destăinuie cu privire la viaţa şi misiunea 
grănicerilor pe baza celor trăite de el ori auzite de 
la alţii, într-o notă persnală, repet, la limita dintre 
realitate şi imaginaţie: 

Grănicerul aşa a fost totdeauna cum o 
dovedesc faptele şi a rămas tot aşa în folosul 
neamului, fără să-l împiedice nimeni şi nimic să 
rămână acelaşi din totdeauna. 

Aşa a fost şi a rămas tot aşa un străjer 
zelos de veghe la hotarul şi poarta cetăţii 
timpurilor de a cărei măreţie şi prosperitate nu a 
avut parte de cele mai multe ori, fără să-l 
împiedice să rămână acelaşi. 

 Custode prin tradiţie şi gospodar al 
frontierei n-a ezitat niciodată să-şi investească 
truda în teritoriu fără recomandare şi dobândă, 
singurul domeniu unde aceste convenienţe nu au 
valoare – satisfacţia fiind deplină şi osteneala 
mărturie. 

În ale traiului s-a dovedit că nu este 
pretenţios, la pâinea uscată şi mucegăită, când 
avea poftă şi cu cine glumi repeta cu tâlc – o să 
găsesc bani – deşi nu se bucura de atâţia 
„pierduţi”.  

La pas de manevră pe margini neumblate 
şi fără drumuri pietruite s-a adaptat din pruncie să 
acopere cu pasul distanţe mari şi în condiţii 
nefavorabile considerând că-i mai normal aşa – 
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decât să-i roşească obrazul mai bine să-l doară 
tălpile. Noroc cu robusteţea sa proverbială 
deoarece de câte ori a fost pus în situaţii să 
înfrunte bărbăteşte nesiguranţa şi suliţele umilinţei 
pornite din ogiva vânăt cărnoasă a îmbuibaţilor şi 
piloşilor, de atâtea ori s-a dovedit exponentul celor 
din jur şi a populaţiei din zonă, instalându-se în 
fruntea acestora în lupta pentru mai bine, 
înfruntând deopotrivă aceleaşi privaţiuni.  
 Umblatul cu mănuşi nu-l caracterizează 
din considerente practice, să poată pipăi mai 
concret realitatea. Când i se „aruncă” mănuşa – 
cavaler – nu stă pe gânduri. 
 De râs, râde rar, mai mult clipind din ochi, 
când îl alintă soarele puternic, sau îl mângâie 
vântul ca şi cum s-ar teme să nu spargă monotonia 
în care de regulă se află singur. În zâmbetul lui 
natural de aceea mijesc toate simţurile, cum dau 
din muguri toate florile primăverii. Uneori râde 
totuşi singur, scurt şi searbăd: hi, hi, hi … de el şi 
de alţii când foarfecă noroiul, sau înfulică pante 
abrupte, râs pe care nu-l consideră batjocură – mai 
degrabă îndemn, hi, hi…că până departe nu mai 
este mult. 
 Acţionând mai mult de unul singur îţi dai 
seama de ce este atât de scump la vorbă. În nici un 
caz, m-am convins din cuminţenia lui – nu se 
deduce că nu e capabil să riposteze prin grai şi 
faptă când are motive sau este provocat, spune ce 
îl doare şi nu-i doare pe alţii. Uneori are totuşi 
senzaţia ca o reminiscenţă că nu întotdeauna 
adevărul se poate spune, păcat! 

Când „porniţi” de sus să-l ajute – o vai! El 
constată cu tristeţe cum străbate lumina prin 
crăpătura uşii pichetului de grăniceri şi ajutorul 
prin geamul spart de la dormitor, spărturi pe unde 
puiul de vânt îi aminteşte, dar nu-l încălzeşte şi 
nici setea nu i-o astâmpără – găleata găurită de 
vremuri, spânzurată cu frânghia ce greu ajunge la 
apa fântânii fără cumpănă.  
 Aşa s-a născut părerea unora care îi 
cercetează greutăţile, nevoile şi manifestările, el 
mai puţin familiarizat cu prefăcătoriile, că este 
libertin sau naiv şi nu îndeajuns de pregătit 
teoretic, susţinând de multe ori lucruri fără a 
cunoaşte realitatea – fără îndoială diferită a celor 
care vin în control şi pleacă… de a celor care 
rămân şi îndură.  
 Cu toate ocările, greutăţile şi tentaţiie 
centrifuge, că oameni suntem, el nu a părăsit 
postul de pază până nu i-a venit la soroc schimbul, 
rămânând legat de aceeaşi casă românească de 
ţară, primul care întâmpină oaspeţii în prag sau 
taie pofta neaveniţilor; cultivând un gen de 
ospitalitate din bătrâni. Excesiv de omenos – un fel 
de „naivitate”, de candoare în felul lui. Păcat că 

unii, fie nu-l înţeleg, fie din meschinărie îi 
manipulează sinceritatea, pervertindu-i sensul. El 
însă rămâne acelaşi.  
 În fâşia lui de responsabilitate, grănicerul 
se comportă ca unica autoritate, mândru şi bătăios 
când are pentru ce şi are întotdeauna dacă se 
respectă şi stă cu şezutul pe butucul lui; pentru 
aceasta face din noapte zi, iar din zi nu face 
sărbătoare, sau din negru alb, ori din corb 
privighetoare, chiar dacă a încercat cândva să 
cânte la îndemnul vulpoiului. 
 

        
    Observator pentru pază pe timp de  
   zi, dinainte de Primul Război mondial 
 
 Boala îl prinde rar că tot nu are cine i-o 
certifica. În definitiv grănicerul suferă mai mult de 
„dor” şi se tratează cu leacuri natur şi vrerea – Nu 
te lăsa … 
 De dormit el nu doarme ca ceilalţi oşteni 
din alte arme continuu, 7-8 ore, ci iepureşte, în 
serii, lăsând impresia altora că doarme o zi şi o 
noapte amestecând seara cu dimineaţa. În aceste 
condiţii, neavând dimineţi obişnuite numai fâşie 
arată, (care indică urmele trecerilor ilegale peste 
frontieră), iar spălatul pe faţă capătă sensul 
spălatului cu faptele vremii, sau a scăldatului în 
rouă şi marea de lumină. În timp ce văzduhul lasă 
să-i cânte în inimă fanfara razelor de soare. Cu cât 
se lasă mai mult primenit şi împrospătat de soare şi 
cer, cu atât mai mult hotarul ţării apare sigur şi 
sfios ca floarea de Nu mă uita. 
 Grănicerul este la postul său mai mult 
decât ziua şi noaptea, permanent, în timp ce ziua şi 
noaptea se succed. Ziua i se pare scurtă iar noaptea 
cu lună îl deranjează nu pentru că ar fi necinstit, ci 
pentru că stelele luminând discret, ca nişte 
pumnale înfipte în beznă îi dau mai multă 
siguranţă, mărindu-i marja de omniprezenţă peste 
tot… 
 Iarna grănicerul nu hibernează şi nu-i pare 
rău, ştie că urmează primăvara. Astfel când 
primăvara ninge flori de cireş şi pleznesc 
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mărţişoarele sălciilor pletoase lângă vechea 
fântână, el deschide uşa şi geamurile pichetului 
prin care intră prima rândunică să-şi dreagă cuibul. 
Apoi dă drumul mânjilor cu clopoţei pe grumaji şi 
stea în frunte să zburde, trezind iarba amorţită de 
iarnă sub privirea binevoitoare a câinelui-lup 
dresat, pe care nu-l interesează povestea preţului 
mânzului înscris pe copita mamei chiar dacă-i mai 
aleargă în joacă prin curtea pichetului. 
 Câtă sugestie de viaţă, satisfacţii şi 
optimism se cristalizează în substanţa primăverii 
ca şi în tinereţea robustă a grănicerului care nu pot 
fi împrumutate sau cumpărate de la băcănia din 
colţ, numai trăite dar nu oricum şi oriunde, ci 
numai acolo, alături de el la pichet, zi şi noapte 
continuu.  
 Vara Grănicerul îşi face sanie auzind de la 
bătrâni că aşa e mai bine, … gospodărindu-se cum 
a putut, dovedind că nu este avar, s-a bucurat 
sincer de roadele muncii lui, ca şi ţăranul văzut des 
în capul lanului strângând pătimaş grăunţele cu 
dinţii, pronunţând pentru el – A sosit timpul! 
Ambii recoltând în felul lor, cu focul convingerii 
fără a avea timp prea mult să socotească sau să 
suspecteze cât din ceea ce au agonisit vor fi pus pe 
seama contribuţiei lor. Pentru că de pătimaşi ce 
erau pe muncă se tot neglijau, mulţumindu-se de 
prea multe ori din propriul produs cu atât cât să-şi 
perpetueze speţa. Pe timpuri, mai puţin îşi punea 
cineva problema – ce s-ar întâmpla într-un stup 
dacă „lucrătoarele” ar ţine seama cât consumă 
trântorii: care obiectiv, sunt şi ei de folos atâta cât 
ce-i prea mult nu-i sănătos. 
 Toamna sosind cu brumă, Grănicerul nu 
rămâne consternat când fluturii poposesc să-şi 
dreagă suflu pe toaca rece de la poartă, ce ţine loc 
de sonerie, şi ciutura de la fântână, iar puiul de 
vânt îi culege în surlele frunzelor de zarzăr şi îi 
aşează în „scoarţa” oltenească să se odihnească în 
linişte. Acolo tot mai rar vreun gând mai răzvrătit 
ori mai sensibil la ce-a fost şi ce va fi îi mai 
omeneşte cu „pelin”. 
 Grănicerul sensibil cum este la toate se 
ocupă şi de cultura lui, ce-i drept cu intermitenţe, 
la care concură condiţiile specifice: izolarea, 
condiţiile materiale, cazarea precară, neprevăzutul, 
lipsa de experienţă şi oboseala fizică, toate unindu-
se îl transferă, adesea, mai degrabă în lumea 
viselor, dar nu a neglijat să lase mărturii despre 
existenţa şi faptele lui mai principale, unele 
anecdotice. 
 Astfel trecutul timpuriu şi l-a marcat pe 
răboj în felul său cu ghioaga şi cerneală de boz. Iar 
din peregrinări forţate de popoarele migratoare ori 
imperii vecine, puse pe acaparări forţate, 
grănicerii, când se înapoiau găseau călimara de 

scoică secată de muşte, adăpate în izul dulceag al 
cernelii de boz, prevestind alte furtuni 
enigmatice… 
 Nu întâmplător existenţa Grănicerului 
hărţuită de vremuri gâlgâie până aproape de noi 
mai mult prin vitalitatea sa de viaţă demnă, ca 
explozia unui spectacol în aer liber al cărui ecou s-
a transmis oral într-o formă fără precedent până 
azi. 

În diverse istorii şi culegeri de scrieri 
militare Grănicerul greu îşi găseşte loc, 
întâmplător, pentru scurte popasuri, deşi paradoxal 
el, adică Grănicerul, este moaşa care a tăiat 
ombilicul tuturor categoriilor de arme. Dar aceasta 
e o altă problemă de istorie. 

 

 
    Pichet de grăniceri după  
    al doilea Război Mondial 
 

 Cu răbdare el speră totuşi într-un 
reprezentant sau mai mulţi, care să-i unească 
soarta trăirilor şi al amintirilor pline de parfum 
natural, dar şi de praf ori noroi, cât şi al firelor care 
i-a urzit şi ţesut propria legătură cu strămoşii 
artizani ai apărării hotarelor din cele mai vechi 
timpuri, cu ghioaga şi focul pe creste, pentru a 
prevesti urgia ”secăturilor”. 

În hora tradiţională este permanent 
„cercul” Ţării fiind mare, lipsind spectatorii, el 
joacă fără silă şi ac de cojoc, cu foc. 

De cântat ştie să-şi cânte dorul, dar îi palce 
mai mult să asculte pasărea plugului când se înalţă 
zile în şir în triluri, pe care i-ar place s-o poată 
întrece. 

În atâtea conjuncturi inedite, Grănicerul a 
văzut şi s-a mirat ca poeţii de ruinele şi resturile 
străvechi întâlnite pe câmp, scoase de plug, unde 
stau înfipte adânc rădăcinile neamului. Lecţie 
patetică de patriotism nealterat şi neatestat, sau 
stocat în vreo filă de dosar ori carte prăfuite, 
pentru că o asemenea realitate refuză răstignirea în 
tipare stereotipe, ce ar putea fi uşor vehiculate ori 
pervertite după caz, că dovezi avem destule, când 
acelaşi obiect istoric este interpretat după interese, 
când cum “bate vântul”… 

Grănicerul bate şi la poarta literaturii dar 
n-o forţează, deşi ar merita un dram de 
recunoştinţă pentru crezul, dăruirea şi câte a 
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îndurat de milenii pentru a-şi ocroti neamul între 
pietrele de hotar, pe câmpii, codri şi ape, ca o stea 
mitică. 

 

 
Pichet Grăniceresc lacustru din  

 perioada primului răboi mondial 
 
Într-o zi mohorâtă patrulând prin clinul 

unde se varsă Oltul în Dunăre, m-am aşezat pe un 
copac răsturnat de furtuni şi priveam albastrul apei 
Dunării, iar cu gândul în trecut, îmbătat de valuri, 
am aţipit o clipă. În vis se făcea că se apropie de 
mine un oştean în platoşe şi armuri antice, din cei 
care au servit demult Cetatea Turris, dacică, apoi 
romană şi încercând să vorbesc cu el am înţeles 
greu de la acesta câteva cuvinte: Istru, urzică, 
brusture, brad, barză, mazăre … Când mi-am 
revenit brusc eram faţă în faţă numai cu albastrul 
apei şi copacii seculari din jur, ca şi când nimic n-
ar fi fost înainte! 

Din câte îmi dau seama acum, după 
trecerea timpului, numai butucul copacului căzut 
de bătrâneţe a mai rămas nemişcat acolo, şi clinul 
cu iarbă unde pasc căprioare pentru că, ce este 
viaţa unui om cu problemele lui fie şi grănicer, 
raportat la viaţa uni popor, o câtime. 

Satisfăcut totuşi că în viaţă Grănicerul a 
acumulat de toate câte îi sunt ursite unui om pentru 
a profesa îndeletniciri străbune, confruntat cu 
împliniri, succese, ratări, spaimă, răni şi iluzii, 
parte din legile imperturbabile ale existenţei. 
Drumuri, poteci înţelenite, bucurie, plăcere, noroi, 
suspine, singurătate, prietenie, cruzime, speranţe şi 
dezgust … adică tot ce i-a dăruit viaţa. 

Privind în urmă la anii parcurşi prezenţa 
Grănicerului este o clipă ca un pisc de pe care îşi 
ia zborul o pasăre necunoscută, rămânând doar 
stânca. De aceea aproape de borne el este grâul, 
iarba verde şi iarba uscată, stânca căruntă, apa ce 
curge şi pietrele ce rămân. Primul care dă bună 
dimineaţa soarelui şi întâmpină cu amabilitate 
noaptea să o culce cum se cuvine iar el la căpătâi 
în creştetul nopţii îşi leagănă paşii cu plăcerea unui 
visător cu ochii treji. 

Nu întâmplător Grănicerul ca Făt-Frumos 
îşi curtează iubita pe lângă fântâni secate de dor, 

cuiburi de vulturi şi casa cu flori de zorele în 
geamuri, pe lângă stâna cu câini răi, căruţa 
scârţâind durabil, de unde s-ar putea isca o idee. 

În acest cadru şi condiţii răscolite, din te 
miri ce amintiri nestinse, cu cât timpul trece 
trăirile şi faptele Grănicerului strălucesc mai 
puternic pe câmpul memoriei noastre şi al patriei. 

Deşi el, Grănicerul apare ca un vis ce nu-l 
poţi nici sili nici ruga să vină ori opri, el vine de 
secole din cele mai îndepărtate timpuri ale 
speranţei neamului românesc. 

Simţi acum pe bună dreptate istoria după 
atâtea veacuri cu visul în faţă tradus în fapte 
durabile, să rămână urmaşilor ţel. 

După admiratorii săi, Grănicerul şi urmaşii 
vor supravieţui spre fericirea neamului cât pietrele 
de hotar care ne delimitează moşia şi potecile 
pe/cu care se sprijină reciproc, rămân LIMITĂ ŞI 
SIMBOL A SUVERANITĂŢII poporului român 
de neclintit.  

  (Continuare în numărul viitor) 
Note explicative 

-Regimentul 2 de grăniceri români, Năsăud, 1764, 
efective 3000 de grăniceri recrutaţi din 23 de sate, 
majoritatea de pe Valea Vişeului. 
-Regimentul 1 de grăniceri români, Orlat, 1765, 
efective 3708, recrutaţi din 82 de sate. 
- Batalionul 1 Valah, Mehadia, 1765, efective 2835 
recruţi din 72 de sate. În 1775 s-a unit cu 
Regimentul Ilaric, formând pentru graniţa 
bănăţeană Regimentul de Grăniceri Valaho-Ilaric, 
până în 1804, având iniţial reşedinţa la Biserica 
Albă, apoi la Mehadia. 
- Regimentul de Dragoni, înfiinţat ulterior, fiind 
prea dispersat, a fost desfiinţat în anul 1772 iar 
efectivele din patru escadroane – Dejan (Făgăraş), 
Dobra (Hunedoara), Teiuş (Alba) şi Agârbiciu 
(Viişoara, Turda) – au fost ataşate regimentului de 
husari. 
- În septembrie 1784, după înapoierea lui Horea de 
la Viena, înscrierile în armată ale românilor de pe 
Valea Mureşului, inclusiv ale lunenilor, pentru care 
s-au plătit câte 8 florini, au rămas la nivel de 
scripte, din cauza opoziţiei mari a nobilimii 
maghiare. 

 Şi ar mai fi ceva de remarcat. 
 Apariţia unităţilor de grăniceri române, începând cu 
1763, alături de biserica românească din 
Transilvania, au marcat o etapă nouă în lupta pentru 
drepturi egale şi eliberarea naţională. Primele 
rezultate au tonificat speranţele: scutirea grănicerilor 
de obligaţii iobăgeşti, darea de pământ în folosinţă, 
şcoli cu predare în limba română, avansarea la gradul 
de ofiţer a românilor merituoşi (căpitanii Petre 
Meleşiu, Gheorghe Nemeşiu, Andrei Rotaru, Teodor 
Bohangiu, pe care presa veche i-a remarcat…) 
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Realităţi cu speranţe renăscute pentru toţi românii 
din Transilvania. 
 De asemenea, unităţile de grăniceri au sprijinit 
revoluţia din 1848, dacă ar fi să dăm numai două 
exemple. Primul, la începutul revoluţiei în Ţara 
Românească, conducătorii ei s-au întrunit la Islaz 
protejaţi de compania de grăniceri comandată de 
căpitanul Pleşoianu; iar la Blaj, în 1849, când 
revoluţia a fost înfrântă prin intervenţia armatei ruse, 
conducătorii ardeleni au fost protejaţi în cazarma 
Regimentului 1 Orlat, ca să nu fie arestaţi, iar unii au 
fost ajutaţi să treacă graniţa în Ţara Românească. 

După revoluţia din 1848 urmaşii regimentelor 
grănicereşti din Transilvania şcoliţi – Gheorghe 
Lazăr, Eftimie Murgu, George Coşbuc, Constatin 
Loga, generalii Traian Doda, Moise Groza şi Ion 
Dragalina, scriitorul Liviu Rebreanu, lunenii profesor 
Nicolae Mazere şi învăţător Simion Nicoară - s-au 
reunit în Mişcarea Memorandistă, uniţi şi cu cei din 
Ţara Românească, pentru a continua lupta de 
eliberare până la victoria finală, care a venit, după 
mult timp şi sacrificii, dar a venit la 1 Decembrie 
1918, prin crearea ROMÂNIEI MARI, în graniţele ei 
istorice. Cu acel prilej, comandantul Corpului de 
Grăniceri al României întregite a devenit generalul 
de brigadă Toma Lişcu din Islaz, urmaş al 
căpitanului de grăniceri Pleşoianu din 1848.  

 
 Gl.bg. Toma LIŞCU 
Lui şi ajutoarelor sale le-a revenit sarcina să 

stabilească pe teren, marcat cu borne, traseul istoric 
al graniţei române, fiecare bornă având locul stabilit 
cu date topometrice şi de orientare geografice, pentru 
prima dată şi pentru totdeauna. Chiar dacă 
evenimentele politico-militare vor mai schimba 
traseul graniţei, cum a fost la 1940, locul marcat al 
frontierei istorice rămâne marcat, pe teren şi în 
conştiinţa neamului, pentru alte lupte, în alte vremuri 
şi cu alţi oameni. (Pentru detalii, a se vedea Istoria 
Grănicerilor, 2004, cap.IV) 

 
Col.(r) Ion Mazere Luneanu 

 
Cercetaşii de dincoace de nisipuri 

 

 
 

Dan Gîju 
 

În ziua cu pricina, un început de 
septembrie monoton, fără păsări călătoare, 
fără ţărani pe câmp, fără nimic special adică, 
programul de muncă se cam terminase şi, 

logic, urma relaxarea. Dar asta se făcea în cu 
totul alt mediu, adică nu în hotelul militar de 
pe ţărmul mării, în a cărui sală de conferinţe, 
de două zile la rând, tot asistasem la expuneri, 
informări, dezinformări, dezbateri, zbateri şi 
alte asemenea tactici specifice unei convocări 
de specialitate. Pentru seara în curs era 
organizat ceva mai deosebit, adică o cină 
creştină concomitentă cu un voiaj pe Dunăre 
în jos, cu „Mureşul”, nava de protocol a 
ultimului dictator, acum la dispoziţia armatei; 
tot pentru protocol, desigur, pentru că nu poţi 
transforma peste noapte un pasager în 
submarin sau vedetă purtătoare de rachete. 
Deci nu era vreme de pierdut, mai ales că 
aveam cale lungă până la „Mureş“, domiciliat 
tocmai la Brăila. Cap compas Brăila, aşadar, 
via Vadu Oii, cam 190 de kilometri pe teren 
asfaltat, mai exact trei ore bune de galopat cu 
autobuzul. şi iată-ne aşternuţi la drum, tăind 
Bărăganul pe extremă, după ce am lăsat în 
urmă Dobrogea pârjolită de soare, cu 
drumurile ei colbuite în galben, dar, mai ales 
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Litoralul – cu nisipul lui, imitaţie de aur! –, 
împopoţonat cu fântânile arteziene ale 
primarului şi palmierii... artezieni ai 
ministrului turismului. Un singur punct comun 
deocamdată între cele două lumi. Peste tot în 
lungul traseului, de o parte şi de alta a 
drumului, din loc în loc, grămezi mari de 
pepeni verzi, sau lubeniţe, cum se zice în 
părţile Olteniei. Căruţe primitive gonesc în 
lungul şoselei, parcă luându-se la întrecere cu 
autobuzul nostru. Pepenilor le stă bine în 
căruţe pe pneuri tractate de un singur cal, mult 
mai bine decât în remorca pe două rotile a 
unei Dacii; nu înţeleg de ce. S-au făcut pepenii 
şi în anul ăsta. Preţurile variază de la 1.500 de 
lei la 2000 şi chiar 2.500 de lei kilogramul. La 
Focşani este chiar 1.000 de lei, aveam să aflu 
peste nici un sfert de ceas. Pretutindeni, de la 
stânga la dreapta şi de sus în jos, vezi numai 
grămezi mari, verzi – un verde intens, în două 
nuanţe –, păzite de câte unul-doi fermieri ceva 
mai bronzaţi decât în mod obişnuit, dar nu bag 
mâna-n foc că din pricina soarelui. Din loc în 
loc câte o pată galbenă, mult mai modestă, cu 
parfum de pepene galben. Totdeauna m-am 
întrebat de ce pepenii galbeni sunt mai mici 
decât cei verzi, când, mi se pare în firea 
lucrurilor să fie tocmai invers. Se spune că 
peste 90 la sută din necesarul de informaţii al 
omului vine pe cale vizuală, celorlalte simţuri, 
între care auzul, rămânându-le restul. Ei bine, 
de astă dată mie îmi intră cam jumate-jumate, 
adică 50 de procente pe cale vizuală iar restul 
sonor. Întâmplător, desigur. Pentru că nu 
aveam de unde să ştiu că ofiţerul lângă care 
m-am aşezat în autobuz, un colonel de 
infanterie, de statură potrivită, dar atât de 
îndesat încât pare un scund tipic, tuns perie şi 
cu o voce pătrunzătoare, văzându-mă atât de 
preocupat de peisaj se va apuca de bună voie 
să-mi completeze bagajul de cunoştinţe despre 
natura şi frumuseţile patriei. Fusese suficient 
să spun parola, anume că nu am mai călcat 
niciodată în Brăila. Adică mai fusesem o dată, 
însă cu trenul, dinspre Bucureşti, ocazie cu 
care nu remarcasem mai nimic deosebit, aşa că 
nu se pune. Normal, facem cunoştinţă şi aflu 
că este ofiţer de informaţii la Corpul 
Operaţional din Buzău, dar că domiciliază de 
ani buni în Focşani. Este printre puţinii care 
face această călătorie echipat în uniformă 

militară, ceilalţi preferând comoditatea 
bermudelor, a blugilor şi a pantofilor sport. 
Nu-i dau numele pentru că ştiu regula, 
ofiţerilor de informaţii le place să rămână 
anonimi. Nişte iluştri anonimi, cum s-ar 
spune. De altminteri, nu e greu de ghicit; pe 
ofiţerul acesta altceva l-a determinat să intre în 
vorbă, nu faptul că a citit în gesturile mele 
curiozitatea firească a turistului de ocazie. Pur 
şi simplu nevoia de a conversa cu cineva, asta 
l-a îmboldit să mi se adreseze, aşa cum se 
întâmplă pe câmp, între doi ţărani care numai 
ce s-au întâlnit, dar nu pot merge nici trei paşi 
alături dacă nu schimbă aşa, tam-nisam, mai 
mult să se afle în treabă, două vorbe despre 
starea vremii. Şi oricum, dacă n-ar fi vorbit cu 
mine, ar fi făcut-o cu sine însuşi, sunt convins. 
Pentru că subit, când furat încă de gânduri 
pasagere nici nu bănuiam că voi fi tulburat de 
vreun incident, ceva – până la finalul voiajului 
pe patru roţi –, senzaţia de spleen şi de visare 
s-a alterat brusc, transformânduse într-una, 
dacă nu de revoltă, de indispoziţie sigur, la 
apariţia fostelor orezării de odinioară, ajunse 
peste noapte un autentic peisaj selenar, întins 
pe sute de hectare mărginite pe ici, colo, de 
canale secate, neîngrijite, demodate, 
abandonate în voia soartei ca o moştenire 
împovărătoare de o civilizaţie preistorică, în 
lipsă de altceva mai practic, mai util, mai puţin 
pretenţios totodată. Aşa că, fără să vreau, 
devin extrem de atent. Înşirate ca pe aţă, 
localităţile se derulează automat, una după 
alta, într-un mod atât de impersonal, încât ai 
senzaţia că intri şi ieşi de o mie de ori dintr-
una şi aceeaşi văgăună: Spiru Haret, Cuza-
vodă, Viziru, Lanurile... Despre spaţiul 
extravilan, excepţie făcând fostele orezării – 
nelipsite din cadru –, nici nu mai vorbesc. 
Noroc că nu ţine mult, adică monotonia 
traseului este întreruptă regulat din aproape 
zece în zece kilometri. Suficient să descrii un 
singur segment, cum este Spiru Haret, sau 
Cuza-vodă, de pildă, şi ar fi ca şi când le-ai 
trece în revistă, pe rând, pe toate. Aceleaşi 
fizionomii plate, inexprimabile, aceleaşi străzi 
cenuşii şi strâmbe, aceleaşi vaci mai mult sau 
mai puţin bălţate, ţinute de lanţ de câte un 
bătrânel ce pare să aibă tot timpul din lume la 
dispoziţie ca să numere firele de iarbă retezate 
la rasul solului de conştiincioasa bovină, 
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aceleaşi curci monocrome ciugulind grăbite şi 
preocupate pe marginea şanţului, urmărite de 
departe de câte un copil bălai, murdar de praf, 
dar indiferent, care muşcă mecanic dintr-un 
porumb fiert. Încă e vremea porumbului fiert, 
deşi într-o curte atrage atenţia o grămadă mare 
de ştiuleţi depănuşaţi, aşteptându-şi transferul 
în hambar. Sunt atât de mari ştiuleţii, încât ai 
senzaţia că tocmai au fost importaţi de undeva, 
poate din Bulgaria. Pentru că e inimaginabil să 
dai peste o asemenea producţie în materie de 
calitate, după ce prin faţa ochiului uimit ţi s-au 
derulat sute de mii de hectare de culturi ratate, 
de bălării atotstăpânitoare, de lanuri năpădite – 
sufocate chiar – de stuf, de ştir, de mohor şi de 
câte alte asemenea plante hrăpăreţe, care 
profită fără jenă de interminabilul concediu pe 
caz de boală al sapei sau al plugului. În curţile 
oamenilor aceleaşi buruieni respectabile, 
intimidabile, insuportabile, dar şi atrăgătoare, 
într-un fel, prin ţinuta lor demnă. Nimeni pare 
să nu mai aibă grijă de nimic, doar toamna cu 
satârul ei ştirb să le mai vină de hac. Dar 
toamna se anunţă lungă şi leneşă, nu se 
grăbeşte să-şi ia în stăpânire moşia. De după 
uluci, de sub streaşina unui batic negru, legat 
la spate, ochi curioşi caută să descifreze dacă 
nu cumva cursa locală a sosit mai devreme cu 
un sfert de ceas, fără a realiza de fapt că 
autobuzul este înmatriculat cu numere de 
armată. Aproape de centrul localităţii apare şi 
inevitabilul butic, din faţa căruia două tinere 
costumate identic, adică în maiou şi pantaloni 
scurţi, cu forme generoase, frumoase chiar, 
cum sunt ţărăncile noastre şcolite un an–doi pe 
la oraş, pun ţara la cale, în aşteptarea 
muşteriilor care vor apare cel mai târziu o dată 
cu apusul soarelui. Comuna se termină brusc 
şi autobuzul scapă iar în plin câmp, un câmp şi 
mai ciudat decât fostele orezării, inestetic în 
semisălbăticia lui, de unde ai impresia că 
ţăranii au fost alungaţi cu bâta după ce abia 
apucaseră să are şi să samene pe ici, pe colo. 
Cultura de floarea-soarelui îşi plânge neşansa 
mariajului cu un pierde-vară, plecat 
intempestiv să slugărească în ţările calde, 
pentru cine ştie câtă vreme. Chircite, cât 
pumnul, pălăriile de pe care nici vrăbiile nu au 
ce să culeagă, abia se mai ţin pe firul firav şi 
gălbejit, ascunzându-şi cu jenă, parcă, faţa 
scorojită, către pământul crăpat, pe care încă 

se mai vede câte o urmă ruginită a ceea ce a 
fost cândva o instalaţie de irigaţii. „Cultura de 
floarea-soarelui este compromisă total, ca şi 
cea de sfeclă de zahăr, exclamă cu năduf 
ofiţerul de informaţii. Anul trecut agricultorii 
au fost amăgiţi cu promisiuni deşarte şi nimeni 
nu a mai cultivat anul ăsta sfeclă de zahăr. 
Ruşine naţională! Iată, două dintre alimentele 
de bază, zahărul şi uleiul de floare–soarelui, la 
care altădată aveam producţii record, am ajuns 
să le importăm de la vecini”. Afaceri, 
comisioane... Parcă şi văd ce vor scrie ziarele 
peste câteva săptămâni... Numai nenorociri! 
Toate pe spinarea bietului ţăran. A ajuns, 
culmea!, mai scump să-ţi lucrezi pământul 
decât dacă-l laşi pârloagă. Ca să cumperi un 
kilogram de sămânţă tratată trebuie să vinzi 20 
de kilograme de grâu obişnuit. Păi, ce politică 
agrară mai este asta? „De la volanul 
autoturismului nu prea se văd toate aşa cum 
sunt, zice colonelul, dar de pe scaunul 
autobuzului alta este perspectiva”. Are 
perfectă dreptate. Mai ales de la volanul 
autoturismului cu girofar, cum merge el şi cu 
viteză, chiar că nu se vede decât o privelişte în 
roz bombon, cu picăţele. Aşa că ne adâncim în 
scaunele cam incomode – deh, autobuzul e 
dintre cele mai autohtone –, şi căutăm să 
pătrundem cât mai adânc în tainiţele 
peisajului. Inevitabil, gândul zburdă spre 
romanul cu ciulini al lui Istrati, dar e numai o 
tentativă pentru că obsedant revine – pentru a 
câta oară?– o imagine decupată din plină lume 
a patra, cu pământ galben, răscolit, parcă, de 
nişte şobolani uriaşi, cu un fel de grote şi 
galerii, şi cu grămezi de chirpici apărute în 
compensaţie; zeci de grămezi ordonate de 
chirpici, pe lângă care se învârt câţiva copii 
trenţăroşi, şi nu-ţi dai seama dacă se joacă sau 
fac vreo treabă anume; poate chiar trudesc 
acolo, cot la cot cu părinţii lor, pentru o coajă 
uscată de pâine. Chirpicii, materialul de 
construcţie de neînlocuit din Bărăganul 
nostru! Ai senzaţia că vor trece milenii şi tot 
nu va fi detronat de pe podium. Ca şi calul, de 
altfel, „tractorul Bărăganului”, cum se 
exprimă colonelul. E uimitor câţi cai se pot 
întâlni păscând în voie pe aceste câmpuri! 
Numai în copilărie, când în lunca Tecuciului 
natal, aproape de vărsarea în râul Vedea, 
ateriza câte o şatră de ţigani nomazi, am mai 
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văzut atâţia cai slobozi pe metrul pătrat. Ei, 
bine, o călătorie de peste trei ore printr-un 
asemenea peisaj dezolant nu este deloc de 
natură să-ţi inducă o stare psihică 
reconfortantă. Numai ţăranii, care stau doi câte 
doi la poartă pe nişte pietre sau pe câte un 
lemn, anume uitat acolo, de regulă soţ şi soţie, 
lasă impresia că sunt scutiţi de orice apăsare. 
Par încremeniţi aşa de o veşnicie, aşteptând 
liniştiţi să se scurgă timpul. Şi timpul se 
scurge la fel de nepăsător ca şi ei, la fel ca şi 
panglica de asfalt uzat pe sub roţile încinse ale 
autobuzului. La un moment dat, la o altă 
poartă, oamenii parcă sunt şi nu sunt la locul 
lor. Se văd numai două oale mari, emailate, cu 
fundurile în sus, acoperite de câte o treanţă. 
Au rămas acolo, la drum, pentru că ziua nu e 
încă pe sfârşite, deşi vitele se întorc de la 
câmp, şi e clar că stăpânii vor reveni la 
locurile lor, să aştepte în continuare. Dacă nu 
cumva sunt tot acolo, dar au devenit invizibili. 
Ori, poate că ei sunt normali, ca toţi oamenii, 
şi eu sunt acela care, din pricina drumului, a 
oboselii şi a cine ştie mai ce, ricoşez; încep să 
am vedenii, să fac confuzii, să delirez. Noroc 
că se apropie oraşul, gândesc, şi blazarea va fi 
estompată uşor, uşor şi transformată-n 
speranţă, în mândrie, în siguranţă de sine la 
apariţia străvechiului port al Ţării Româneşti, 
din stânga Dunării, cu impresionantele sale 
capacităţi industriale. Deşarte iluzii! Colonelul 
are grijă să mă prevină la momentul oportun. 
Undeva pe dreapta, către în faţă, se iţesc 
siluietele zvelte a două coşuri cărămizii. E 
Termocentrala Chiscani. Urmează Combinatul 
de celuloză şi hârtie, programat să funcţioneze 
pe pae şi stuf; stuful din Deltă, nu cel care a 
năpădit lanurile de porumb. Cartierul 
Vărsătura – ce nume predestinat! –, cu vile 
superbe, de o arhitectonică aparte, se deschide 
larg, pe front întins, derutându-te cu originale 
combinaţii de ruină şi prosperitate, decadenţă 
şi strălucire, mizerie şi lux, etalate fără 
complexe, ca şi când ar fi vorba despre o 
anume modă în curs de implementare 
definitivă. La prima intersecţie sare în ochi un 
indicator rutier îndreptat către vestita staţiune 
balneoclimaterică Lacul Sărat. Nămolul de 
Lacul Sărat, se spune, este mai bun decât cel 
din Lacul Amara, iar preţurile mai mult decât 
accesibile. “Brăila, un oraş care moare în 

fiecare săptămână câte puţin”, avertizează 
prompt colonelul. Apoi, documentat, trece la 
detalii. „Progresul, combinatul de celuloză şi 
hârtie, nu mai produce nici vată hidrofilă, 
şantierul naval nu are comenzi, iar Braiconf-ul 
de odinioară e o simplă amintire”. Brăila, 
„oraşul cu cele mai focoase femei” – tot 
sublinierea interlocutorului meu de ocazie –, 
profesioniste desăvârşite în arta confecţiilor, 
„exploatate sălbatic de către turci sau chinezi, 
şi câte 12 ore pe zi, pentru nici două milioane 
de lei pe lună”, avea să completeze cu năduf, a 
doua zi, un locotenent de la cercetaşi. 
Autobuzul taie adânc, vitejeşte, şi aproape că 
pierd firul explicaţiilor. „Am intrat în cartierul 
Viziru, aud invariabil o voce de acum comună, 
în dreapta, puţin în spatele meu. Biserica în 
construcţie, singura din întreg cartierul, este 
ridicată la iniţiativa fostului comandant al 
garnizoanei, cu contribuţia cadrelor militare. 
În apropiere se află Divizionul 285 Artilerie şi 
Regimentul de Artilerie Antiaeriană, iar mai 
încolo, Brigada 65 Artilerie. Din Viziru, la 
stânga, pe bulevardul Dorobanţilor, dăm direct 
în căminul militar. La prima vedere Brăila 
pare un oraş complicat, dar dacă te uiţi mai 
atent observi că toate străzile sunt în formă de 
semicerc şi încep sau se sfârşesc în Dunăre”. 
Exact unde avea să se sfârşească şi călătoria 
noastră pentru ziua respectivă; mai exact în 
salonul de recepţii al „Mureşului”, o dată cu 
ultima bătaie de rază solară peste undele 
liniştite ale bătrânului fluviu. Acolo, în 
încăperea aceea largă, de un lux deloc 
ostentativ, cu ochii mai mult la cele două 
lucrări de artă ale maestrului Mihai Bandac 
afişate chiar la intrare, decât la comandantul 
cercetaşilor locali care ne ura bun venit, am 
savurat un păhărel de palincă în cinstea tuturor 
celor de faţă, de la generalul comandant până 
la subofiţerul cu documentele secrete. Palinca 
aceea însă avea un gust ciudat; de secetă 
cumplită, de nisip ars, de ţărână. „Să 
menţinem cât mai strânse, atât cât vom putea, 
rândurile cercetaşilor !” a toastat la un 
moment dat unul dintre comandanţii de 
batalion. „Atât cât vom putea...” Bine zis! Aici 
stă întreaga filosofie a toastului, am gândit. 
Cât vom putea!... Vom putea!... Vom putea? 
În clipa aceea am avut revelaţia. Sigur că vom 
putea. Dovada era chiar licoarea incoloră şi 
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iute ca focul care ne unise pe toţi în jurul ei; 
palinca adică. Cine o adusese acolo, la 
Dunăre, de unde anume, şi pe ce drum? Nu m-
am îndoit nici-o clipă că venise pe drumul 
apei, de “dincolo de nisipuri”, de la munte mai 
exact; o adusese Şuşteru, zbuciumatul erou din 
lumea fabuloasă a inspiratului Fănuş. Şi dacă 
un ţăran sfrijit ca el, cu nimic deosebit faţă de 
aceia pe care-i văzusem nu mai demult decât 
în cursul zilei – reuşise, de ce n-ar reuşi ei, 
cercetaşii, militarii cei mai valabili din câţi am 

cunoscut? Încântat de descoperire am mai dus 
o dată paharul la gură. Palinca aceea însă avea 
un gust ciudat, cum spuneam; de secetă 
cumplită, de nisip ars, de ţărână... 

 
Dan GÎJU  
  

 
 
 

  
 
 

               
 

Prezentarea mărcii de ulei presat la rece Luna Solai        Uleiul Luna Solai în expoziţia SIAL de la Paris 
 
 

             
Dochiţa Zenovian reprezentat al Seed Consultant                    
Mihai Tulai , şi ziaristul Adrian Ursu la ceremonia  
              de acordare a trofeului de  
    Cel mai promiţător Brand Românesc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standul de preyentare al uleiurilor 
produse la Luna la Zakopane în Polonia 
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Opinii 
 

 

 
 
   Constantin Dudu Ionescu 
 
(n. 21 mai 1956, București) este un politician român. 
A fost secretar de stat membru al guvernului, la Ministerul 
Apărării Naționale, susținut de PNȚCD, apoi ministru al apărării 
naționale (11 februarie - 17 aprilie 1998), iar mai apoi minstru 
de interne (21 ianuarie 1999 - 28 decembrie 2000). Constantin 
Dudu Ionescu este licențiat al Facultății de Aeronave din cadrul 
Universității Politehnice Bucuresti; și-a început cariera ca 
inginer și a fost cercetător la Centrul de Motoare de Aviație 
București. 
 

ACUM AM AVEA NEVOIE DE UN NOU 
PROIECT NAŢIONAL 

 
GI: Domnule Constantin Dudu Ionescu, înainte de 
orice vreau să vă mulţumesc pentru amabilitatea 
şi disponibilitatea dumneavoastră de a accepta 
această discuţie al carei rezultat intenţionăm să îl 
publicăm în numărul 47-48 al revistei Gândul 
Anonimului. În al doilea rând se cuvine să vă 
mulţumesc în numele membrilor cenaclului şi în 
mod deosebit în numele participanţilor la şedinţa 
aniversară organizată în vară, pentru sprijinul pe 
care ni l-aţi acordat, pentru găzduirea acestei 
şedinţe în liniştea paradisiacă a terasei din casa 
dumneavoastră de la Tătărani şi pentru faptul că 
aţi fost alături de noi în acele minunate zile de 
iulie. 
După cum bine ştiţi, Cenaclul Anonimul a fost 
înfiinţat de un grup de pensionari militari care 
locuiesc în cartierul Drumul Taberei din 
Bucureşti, care cultivă arta şi frumosul cu 
entuziasm şi pasiune. 
Aţi făcut parte într-o perioadă a vieţii şi a carierei 
dumneavoastră din conducerea superioară a 
Armatei române. 

Ce a însemnat pentru dvs. întâlnirea cu Armata şi 
problemele ei din poziţia menţionată?  
 
DI: În primul rând doresc să vă mulţumesc pentru 
posibilitatea pe care mi-o oferiţi de a avea o 
discuţie cu cititorii revistei Gândul Anonimului. 
Este adevărat, am avut onoarea să fac parte din 
conducerea Ministerului Apărării Naţionale şi nu a 
Forţelor Armate. A fost una dintre cele mai 
interesante, fructoase şi pline de învăţăminte 
perioade din experienţa mea de om politic. 
Legătura mea cu organismul militar era mai veche. 
Fusesem, în legislatura precedentă, secretarul 
Comisiei de Apărare şi Ordine Publică din Camera 
Deputaţilor şi participasem la dezbaterea şi 
aprobarea unor legi importante în domeniu. Mai 
mult, tot în acea perioadă, absolvisem cursurile 
Colegiului Naţional de Apărare şi ale Institutului 
pentru Managementul Resurselor pentru Apărare, 
din Monterey SUA. Îmi permit aici o paranteză, 
pentru a mă lăuda puţin:  fără a fi prea mândru de 
mine, am o foarte mare contribuţie la aducerea 
singurei filiale externe a institulului din California 
în Romania, la Braşov, în cadrul Academiei 
Forţelor Aeriene. În tot acest răstimp, de aproape 
şase luni, am avut şansa să cunosc personalităţi, 
militare şi civile, de un înalt profesionalism, cu o 
mare dragoste de ţară şi, nu în ultimul rând, ferme 
în apărarea propriilor convingeri (este o trăsătura 
de caracter pe care o apreciez mult). Problemele 
întâlnite au fost semnificative: lipsa resurselor, 
controlul civil, modernizarea forţelor armate 
(resurse umane, pregătire, înzestrare) şi a 
structurilor ministerului, colaborarea cu NATO 
ş.a.m.d. Unele dintre ele au fost rezolvate, altele 
nu (resursele alocate sunt insuficiente în 
continuare) dar întotdeauna a existat bună credinţă 
şi profesionalism în abordarea lor. 
 
GI: Armata română a fost restructurată şi 
reorganizată pe modelul şi principiile armatelor 
membre ale NATO. S-a întrerupt astfel o tradiţie şi 
a dispărut o perioadă şi o formă de educaţie care 
au marcat toate generaţiile de înaintaşi. Dacă ar fi 
să faceţi o analiză şi o evaluare personală a 
consecinţelor acestor transformări profunde care 
ar fi rezultatele bune şi mai mai puţin bune pe 
care le-aţi putea sublinia?  
 
DI: Întrebarea d-voastră naşte o alta:  Care 
tradiţie? Cea a unei armate de 360000 de oameni 
care era, de fapt, o sumă de unităţi sau mari unităţi 
de muncă forţată pe şantierele unui neavenit din 
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fruntea ţării. Tradiţia unei armate plină de grade 
superioare şi fără luptători, plină de politruci care 
puteau da ordine militarilor autentici şi în care 
funcţia bătea gradul. Sau tradiţia autentică a unei 
armate mai puţin înzestrată cu tehnică militară 
(vina politicului din toate timpurile) dar cu eroii de 
la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti şi din bătăliile celui 
de al doilea război mondial care avea ofiţeri şi 
generali şefi de promoţie la Saint Cyr. Să mă 
explic. După războiul de independenţă în care 
armata română, admirabil condusă de, atunci, de 
domnitorul Carol, nu a fost cu nimic inferioară 
armatei otomane sau ruseşti, chiar dimpotrivă am 
putea spune (fără să ne înfumurăm), a urmat o 
perioadă în care, în pofida unor succese militare (a 
se vedea, de exemplu, cele două războie 
balcanice), datorită conjuncturii politice favorabile 
înzestrarea şi, în general, atenţia acordată armatei 
nu au fost la un nivel acceptabil. Rezultatul a fost 
campania stânjenitoare de peste Carpaţi din 1916 
şi, de ce nu, mai ales în privinţa echipării, 
rezistenţa din Moldova, când numai eroismul 
soldatului obişnuit, încurajat este adevărat şi de 
promisiunea (respectată de altfel) reformei agrare, 
pregătirea ofiţerilor şi generalilor şi misiunea 
generalului Berthelolt au salvat situaţia 
dezastruoasă în care se afla statul român. Dar tot 
aici a renăscut adevărata armata regală a României 
care a ajuns, întregită şi cu unităţile ardelene, la 
Budapesta în 1919, salvând pentru încă 25 de ani 
Europa Centrală de comunism (din păcate şi de 
neînţeles, azi nu prea se mai vorbeşte de acea 
campanie extraordinară). Deci, pentru mine cel 
puţin, tradiţia la care va referiţi este tradiţia 
Armatei Regale din 1919 şi a Armatei Regale din 
1944 care, la 25 octombrie, de ziua Regelui Mihai, 
elibera Careiul. Adică tradiţia unei armate care, 
atunci când este bine structurată, condusă bine la 
nivel strategic şi tactic şi modern înzestrată, poate 
performa şi îndeplini misiunile încredinţate. În 
ceea ce priveşte etapa actuală, eu cred că forţele 
armate au demonstrat că au militari, ofiţeri şi 
generali ce pot îndeplini cele mai dificile misiuni. 
Spre exemplificare aş aminti numai operaţiunea 
Alba din Albania din 1997, când nu eram încă 
membrii NATO, şi operaţiunile recente din 
Afganistan. Din păcate, restrângerile bugetare şi 
unele cheltuieli mai puţin chibzuite, precum şi 
unele dintre reformele neadecvate şi restructurările 
neduse până la capăt nu ne pot face să afirmăm, 
fără urmă de tăgada, că organismul militar este 
astăzi în forma sa optimă. Şi pentru că tot am 
menţionat Alianţa Nord Atlantică îmi permit două 
scurte comentarii. Primul este legat de aportul 
extraordinar al Forţelor Armate care a dus la 
integrarea ţării noastre în NATO. Aprecierea de 

care s-au bucurat şi se bucură militarii români în 
rândul colegilor lor stă mărturie. Structurile 
militare au înţeles mult mai repede decât mulţi 
dintre noi că în calitate de membrii NATO avem 
numai de câştigat. În al doilea rând, la fel ca şi în 
cazul Uniunii Europene, nimeni nu a cerut 
României şi românilor să bată (slavă Domnului, cu 
succes) la porţile celor două entităţi. Integrarea în 
UE şi NATO este cel de-al doilea mare proiect 
naţional după cel paşoptist şi reprezintă, printre 
altele, garanţia ireversibilităţii proceselor 
democratice în ţara noastră. 
 
GI: Popoarele constituite ca naţiuni în limitele 
geografice, economice, culturale şi social 
administrative ale statelor naţionale create în 
secolele al XIX-lea şi al XX-lea se identifică prin 
simboluri sacre cum sunt: imnurile naţionale, 
drapelul, stema şi însemnele specifice precum 
decoraţiile, ordinele ş.a. Armata ca instituţie 
esenţială, ca garantor al libertăţii şi suveranităţii 
naţionale şi-a creat propriile ei însemne:drapele 
ale marilor unităţi, ordine şi medalii, însemnele de 
armă ş.a. Ce semnificaţie şi ce dimensiune mai au 
aceste simboluri în condiţiile integrării în NATO ? 
 
DI: Ideea că, fiind membru al Alianţei, pierdem 
din specificul naţional este mai veche şi, în opinia 
mea, nu este decât altă faţă a unei alte idei 
"interesante", lansată pe la începutul anilor 90, 
anume neutralitatea. Cei ce nu doreau o 
modernizare, făcută cu cap, a României 
propovăduiau păstrarea unei distanţe de siguranţă 
faţă de civilizaţia spaţiului atlantic căruia, de fapt, 
îi aparţinem. Când intri într-un club select nu 
pierzi nimic ci din contră, dacă eşti serios şi 
responsabil, ai doar avantaje. Asta nu inseamnă că 
în cadrul celor două organizaţii trebuie să stăm cu 
capul plecat ca, pe vremuri, în faţa Înaltei Porţi. O 
astfel de atitudine nu aduce respect, dimpotrivă. Pe 
de altă parte s-ar putea să aveţi dreptate când aţi 
formulat întrebarea pentru că am senzaţia, unerori, 
că unii dintre reprezentaţii noştri de la cele mai 
înalte ranguri au, câteodată, tendinţe de 
comportament cam obedient. În concluzie, tot ce 
reprezintă suveranitate naţională are şi trebuie să 
aibă şi în continuare aceleaşi semnificaţii ca şi 
atunci când au fost înfiinţate.  
 
GI: Sunteţi inginer de aeronave şi, din 
informaţiile pe care le deţin, aţi lucrat până la 
revoluţie în cadrul INCREST (Institutul Naţional 
de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică) care a adunat 
elita tehnică intelectuală a anilor 80, cei mai buni 
absolvenţi ai institutelor de învăţământ tehnic 
superior şi cei mai buni matematicieni. Ce 
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amintiri aveţi din acea perioadă şi mai ales ce v-a 
determinat să vă întrerupeţi cariera inginerească 
pentru a intra în complicatul hăţiş al vieţii 
politice? 
 
Într-adevăr, am lucrat câţiva ani, până în 1992, la 
INCREST după ce mai înainte fusesem angajat la 
INMT, un alt institut de cercetare. Pentru că tot am 
amintit de INMT aş menţiona aici şi alte institute 
cum ar fi ISPE, ICEMENERG, IPROLAM, 
INCERC ş.a.m.d. fiecare cu rezultate şi culturi 
organizaţionale diferite, fiecare adaptându-se 
diferit la economia de piaţă. Discuţia despre 
cercetarea din România este una lungă, care ar 
merita un spaţiu mai larg decât al acestui interviu. 
Amintirile sunt dulci amare. Entuziasmul tinereţii, 
profesia, fără falsă modestie, specială de inginer de 
aviaţie, lipsa de viziuni strategice şi gestionarea 
inadecvată a resurselor, imixtiunea politicului - 
toate aceatea formează un tablou incomplet al ceea 
ce era atunci cercetarea românească, cel puţin în 
domeniul pe care îl cunosc. În altă ordine de idei, 
am ales politica din mai multe motive: o moştenire 
în familie (bunicul matern, învăţător ca profesie, a 
fost deputat ţărănist), şansa unică de a-l cunoaşte, 
în decembrie 1989, pe Corneliu COPOSU cu 
întreaga generaţie a domniei sale de luptători 
pentru democraţie şi, nu în ultimul rând, pentru că 
eu consider că nu poţi participa la viaţa cetăţii doar 
chibiţând. 
Ce v-a marcat, în perioada după revoluţia din 
1989, din punct de vedere al experienţei de viaţă, 
al oamenilor pe care i-aţi cunoscut şi cu care aţi 
colaborat, al situaţiilor mai simple sau mai 
complicate prin care aţi trecut? 
Perioada în care am fost implicat direct în politică 
a fost plină de evenimente şi lucruri care de care 
mai interesante. Dar ceea ce m-a marcat a fost 
bucuria de a cunoaşte, aşa cum am menţionat mai 
sus, generaţia lui Corneliu COPOSU, generaţia 
martirilor, temniţelor comuniste, destinul lor, cum 
bine spunea Ion DIACONESCU, un alt exponent 
major al celor ce credeau şi luptau pentru 
patriotism luminat, libertate responsabilă, 
democraţie autentică, morală creştină şi dreptate 
socială. Gabriel ŢEPELEA, Nicolae IONESCU-
GALBENI, Şerban GHICA şi mulţi alţii, în faţa 
cărora îmi cer scuze că nu i-am pomenit, au fost 
modele de comportament politic răspunzător, 
adevăraţi bărbaţi de stat. 
 
GI: UE este o construcţie complicată care şi-a 
revizuit în ultimii 20 de ani de mai multe ori 
(Maastricht, Lisabona) Tratatul în baza căreia s-a 
constituit şi funcţionează. A existat chiar o 
temerară încercare de a promova o constituţie a 

UE care, din păcate, a eşuat dovedind cât de mare 
este complexitatea ce trebuie gestionată de 
oamenii politici pentru a menţine echilibrele şi 
funcţionalităţile necesare prosperităţii şi 
progresului cetăţenilor din UE. Cum vedeţi 
viitorul UE pe termen lung ţinând cont de 
realităţile cu care se confruntă şi de impetuoasa 
dezvoltare a economiei statelor din grupul BRICS 
(Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud)? 
 
DI: UE este o construcţie politică, un proiect 
temerar, singura şansă a bătrânului continent de a 
mai fi un jucător semificativ în sistemul 
internaţional. Are multe probleme: dimensiunile 
geografice şi ale economiilor ţărilor componente, 
statutul statului naţional, experienţe politice şi 
istorice complet diferite, respectul reciproc, 
moneda unică etc. Oricât de eurosceptici am fi, 
trebuie să recunoaştem că UE este soluţia pentru 
europeni, inclusiv pentru noi, românii, de a rezista 
onorabil în faţa asaltului noilor puteri mondiale. 
Mai mult, pentru România UE este un cenzor de 
audit organizaţional şi financiar şi ar putea fi, dacă 
am fi mai destupaţi la minte şi mai puţin orientaţi 
spre interes personal, un finanţator semificativ. 
Cum ne prezentăm ca naţie în cadrul instituţiei 
europene este o altă chestiune. Am uneori senzaţia 
că noi uităm că suntem membrii cu drepturi 
depline şi că, oricât de noi am fi în Uniune, avem o 
importanţă strategică majoră.  
 
GI: Din 2007 România a devenit membru cu 
drepturi depline al UE şi se bucură de acest statut 
dar şi face mari eforturi pentru se conforma 
rigorilor şi exigenţelor unui sistem politic şi 
economic ambiţios şi plin de contradicţii şi 
probleme interne. Din păcate evoluţiile din ultimii 
5 ani în plan economic şi social (învăţământ, 
sănătate, demografie, locuri de muncă etc.) nu 
sunt de loc încurajatoare şi oricum sunt foarte 
departe de nivelul de speranţă şi aşteptare din anii 
90, când pentru cetăţenii României a deveni 
european era mai mult decât o dorinţă sau un 
obiectiv, era aproape un vis îndepărtat. 
Confruntat cu realităţile de zi cu zi şi cu toate 
aspectele bune sau mai puţin bune ale vieţii, care 
este imaginea dvs. privind viitorul României în 
UE? Trebuie să se considere un stat de mâna a 
doua, o zonă de margine, un fel de ”Ucraină”, o 
zonă din care economia UE să se alimenteze cu 
resurse de la cele umane până la toată gama de 
resurse naturale ale solului şi subsolului şi mai 
nou ale atmosferei (vezi potenţialul eolian şi solar) 
sau să aspire la un statut de dezvoltare economică 
şi socială convergentă cu cea a ţărilor dezvoltate 
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economic şi social din UE (Anglia, Franţa, 
Germania, Italia etc.)? 
 
Cred că am răspuns în parte la întrebarea d-voastră 
mai sus, dar aş dori să adaug încă câteva idei. 
România este după populaţie a şaptea, iar după 
suprafaţă, a opta ţară a UE. România nu este nici 
de mâna a doua şi nici de nivelul ţărilor enumerate 
în întrebare, de care ne despart, din păcate, cel 
puţin 45 de ani de comunism. România este, sau 
măcar ar trebui să fie, ceea ce este România. Adică 
o ţară care între cele două razboaie mondiale era, 
în mare parte şi datorită resurselor naturale bine 
chibzuite, cea mai puternică din Balcani, o ţară 
care dădea un BRÂNCU�I, un ENESCU sau un 
TZARA, o ţară a cărei Regină ocupa toată presa pe 
tot parcusul vizitei pe care o făcea în SUA, o ţară a 
cărei Armată împiedica întâlnirea dintre armatele 
sovietice ale Rusiei şi Ungariei la începuturile 
comunismului în partea aceasta de lume, adică o 
ţară RESPECTATĂ, pentru că erau oameni 
obişnuiţi şi personalităţi care o făceau să fie aşa. 
Astăzi însă, parcă suntem cu toţii desprinşi din 
paginile cele mai sumbre scrise de fiul de ţăran din 
Vâlcea, doctor în sociologie la Sorbona, Dumitru 
DRĂGHICESCU ("Din psihologia poporului 
român", 1907) sau de către Lucian BOIA (Elita 
românească între 1930 şi 1950, 2011), adică o ţară 
în care modele sunt cei fără de modele şi în care " 
merge şi aşa" a devenit "ei, şi", o ţară în care 
pentru a se respecta legea şi regulile bunei cuviinţe 
este nevoie de un document semnat de 
Presedintele şi Primul ei Ministru. România nu 
este nici cea mai frumoasă sau bogată ţară din 
lume, dar singura ţară pe care o avem şi ar trebui, 
ca să-l parafrazez pe Regele Mihai, să lăsăm 
împrumutul pe care ni l-au dat copiii şi nepoţii 
noştri, dacă nu cu dobândă, măcar aşa cum ni l-au 
lăsat moşii noştri. Am mari îndoieli că suntem în 
stare dar, măcar, să ne străduim. 
 
GI: În prezent România se confruntă cu o criză 
economică socială, politică şi mai ales morală, de 
dimensiuni istorice care reflectă de fapt perioada 
de criză din UE şi care este extinsă la aproape 
întreaga planetă. Care este opinia dvs. privind 
evoluţia viitoare a României în perspectiva 
următorilor 20 de ani? Ce aşteptări aveţi, ce 
schimbări majore consideraţi că ar trebui să se 
producă pentru ca aşteptările dvs. să fie 
satisfăcute? 
 
DI: Nu prea ştiu ce să vă spun pentru că întrebarea 
conţine şi o mare parte a răspunsului: criza morală. 
România modernă are la baza construcţiei ei visul 
paşoptist, proiect împlinit în 1922 prin depunerea 

juramântului de către Regele Ferdinand, în 
Catredala Ortodoxă din Alba Iulia, şi prin reforma 
învăţământului lui Spriru Haret din 1904. De 
atunci am mai realizat integrarea în NATO şi UE. 
Acum am avea nevoie de un nou proiect naţional, 
din care să nu lipsească mai ales, un nou HARET, 
am avea nevoie de o Biserică care să se îngrijească 
mai mult de educarea mirenilor în spiritul moralei 
creştine decât de proiecte naţionale, am avea 
nevoie de gestionarea responsabilă şi eficace a 
resurselor limitate pe care le mai avem adică, în 
limbajul european, de bună guvernare şi, mai 
presus de toate, am avea nevoie să ne însuşim 
traducerea poemului IF (De poţi), făcută în 
închisoare de Corneliu COPOSU. În rest sănătate 
şi Sărbători Fericite să fie! 
A consemnat 
Gheorghe Indre 
Decembrie 2012 
 

 
 

Gheorghe Indre 
 

REZULTATELE REFORMEI (VII) 
Personaje cheie ale reformei 

 
Fără nici o îndoială în procesul de reformă cele 
mai observabile schimbări sunt cele care se 
înregistrează asupra oamenilor, asupra trăitorilor 
care experimentează procesele continue de 
inovare, perfecţionare,  reconsiderare, confirmare 
şi reconfirmare a noului set de valori şi ale noilor 
reguli şi reglementări aflate într-o continuă 
efervescenţă. Ca rezultat al acestor evenimente 
sistemul economic şi social nou instalat îşi creează 
propriile sale personaje cheie, care acţionează 
permanent ca agenţi ai schimbării, fermenţi ce 
întreţin şi grăbesc procesele de adaptare la noua 
lume creată prin continua reformare a celei vechi. 
Dintre aceste personaje cheie în reflecţiile de azi 
ne vom opri foarte rezumativ asupra investitorului 
şi managerului, chipuri noi care nu au existat sau 
nu s-au putut manifesta în adevărata lor 
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dimensiune în cadrul economiei centralizate şi 
hiperplanificate.  
 
Investitorul  
 
Investitorul este un personaj fără chip şi fără o 
dimensiune umană precisă, el este un fel de Mesia 
aşteptat de cei săraci şi disperaţi să vină să le 
schimbe viaţa, să vină să le construiască fabrici, 
case, şosele, ferme agricole, să creeze locuri de 
muncă şi toate elementele care pot contribui la 
dezvoltarea economică, la creşterea bunăstării şi 
prosperităţii. După 1989 România, ca dealtfel toate 
statele sărace ale lumii sunt într-o perpetuă 
aşteptare a investitorilor, teoretic şi practic 
pregătindu-se să le facă acestora toate poftele, 
toate pretenţiile şi toate condiţiile nu numai pentru 
a-i ademeni să vină, dar mai ales pentru a-i 
convinge să rămână, a-i lămuri că dacă vin aici vor 
prospera, se vor îmbogăţi şi mai mult, îşi vor putea 
rostui mai bine vieţile pentru ei şi pentru familiile 
lor, deoarece cei care îi aşteaptă cu disperare sunt 
dispuşi şi pregătiţi să le satisfacă toate pretenţiile, 
toate mofturile, toate capriciile oricât de aberante 
ar fi, oricât de mari ar fi costurile pe termen lung, 
oricât de dureroasă ar fi alunecarea în ignoranţă, 
suferinţă, mizerie socială şi umană cu care trebuie 
plătit preţul atragerii investitorilor.  
Sufletul lui este banul, raţiunea lui de a fi şi de a 
alerga neobosit prin lume este profitul, iar menirea 
lui este să îl înmulţească, să realizeze profit şi 
acumulare pentru el şi pentru familia şi uneori 
pentru ţara sa, în limite nemăsurate şi cu orice 
metode şi mijloace; în logica sa de acţiune morala 
nu are ce căuta, pentru el totul este un joc mai mult 
sau mai puţin periculos, întotdeauna plin şi de 
hazard care se poate manifesta ca noroc sau ca 
ghinion, joc adeseori periculos ale cărui reguli 
trebuie să le observi, trebuie să le înţelegi nu 
neapărat pentru a le respecta, ci mai ales pentru a 
ştii cum poţi să le foloseşti în favoarea ta cu cât 
mai puţine riscuri şi cu aparenţa că întotdeauna ai 
fost de bună credinţă şi corect în raport cu 
prescripţiile şi dispoziţiile din regulile în cadrul 
cărora trebuie să te mişti şi să acţionezi. Ţinta 
supremă declarată, cunoscută şi recunoscută a 
oricărui investitor nu este progresul ca în comica 
prezentare dramaturgică a geniului caragialian, nu 
este bunăstarea, nu este prosperitatea generală, 
echilibrul şi fericirea, ţinta lui este oportunitatea, 
şansa de creştere a câştigurilor personale, de 
îmbogăţire nemăsurată chiar dacă, peste anumite 
limite, această îmbogăţire devine lipsită de sens, 
hidoasă şi uneori monstruoasă. Atitudinea 
comportamentală fundamentală, fermentul care 
întreţine agitaţia, zbaterea şi care alimentează 

eforturile şi strădaniile investitorului este lăcomia, 
este tentaţia neîncetată de a acumula, susţinută de 
o permanentă spaimă că tot ce are poate să piardă 
într-o clipă, printr-un gest, o decizie sau o mişcare 
greşită, insuficient calculată, făcută conştient sau 
inconştient.  
În economiile planificate în care statul era 
instrumentul creat pentru a reprezenta onest şi a 
apăra interesele unui popor, ale unei naţiuni, a 
unui grup mare de oameni uniţi prin aceeaşi limbă, 
aceleaşi tradiţii, printr-o devenire istorică, printr-
un patrimoniu comun din care s-a născut cuvântul 
patrie, atât de mult hulit şi batjocorit, discreditat şi 
minimalizat de mulţi contemporani, printr-un set 
de „valori” comune, statului îi era încredinţată 
sarcina şi răspunderea de administra destinele 
acelor oameni, de a asigura dezvoltarea economică 
şi socială în mod raţional pentru binele şi apărarea 
intereselor maselor de oameni care l-au creat şi 
care prin taxe şi impozite îi asigurau existenţa şi 
funcţionarea, din rezultatele muncii lor cetăţenii 
statului fiind obligaţi şi în marea lor majoritate 
înţelegând că trebuie să desprindă o parte şi să o 
dea statului pentru a-şi putea îndeplini misiunile, 
dintre care cele mai importante erau legate de 
apărarea şi asigurarea securităţii teritoriului, 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea 
educării şi pregătirii noilor generaţii prin instituţii 
de învăţământ finanţate de stat şi coordonate şi 
supravegheate cu competenţă şi seriozitate din 
punctul de vedere al acţiunii lor educative de 
autorităţile specializate ale statului, asigurarea 
condiţiilor de îngrijire a sănătăţii pentru fiecare 
contribuabil, elaborarea, dezvoltarea şi aplicarea 
sistemului de legi, reguli şi instituţii necesare 
pentru soluţionarea justă a conflictelor şi 
diferendelor care apar inerent între oameni sau 
între oameni şi instituţii în procesul convieţuirii 
sociale. 
În modelul de stat ca cel prezentat anterior, statul 
acţiona ca investitor. El gestiona rezultatele 
activităţii economice şi planifica dezvoltarea 
armonioasă şi echilibrată a regiunilor ţării, a 
investi era un verb care semnifica a construi ceva, 
procesul de investiţie cu toată complexitatea lui, 
planificare strategică, analiză de fezabilitate, 
proiectare, finanţare, construire şi valorificare a 
investiţiei legitima termenul de investitor prin 
rezultatele concrete şi benefice pentru economie şi 
societate. 
Personajul despre care vorbim şi la care facem 
referire în aceste reflecţii, adică investitorul zilelor 
noastre nu este neapărat un constructor, un 
înfăptuitor de lucruri noi, un creator. El este un om 
cu bani pe care îi foloseşte pe ceea ce se numeşte 
piaţă de capital. El cumpără şi vinde speculativ 



Gândul Anonimului Anul X nr. 47-48/15 decembrie 2012 

 20

titluri de valoare, acţiuni în spatele cărora se 
derulează afaceri procese comerciale şi de 
producţie şi se realizează, de fapt, investiţiile reale 
în sensul corect şi semnificativ al cuvântului. 
Investitorul nostru este de fapt un negustor ce 
cumpără şi vinde drepturi de proprietate, drepturi 
de vot într-o masă mai mare sau mai mică de 
proprietari. El este binefăcătorul pe care îl aşteaptă 
cu sufletul la gură politicienii şi de la care speră 
alinare a suferinţelor şi atenuare a disperărilor 
mulţimile sărăcite şi debusolate ce umplu din când 
în când străzile şi pieţele şi protestează în limita 
aprobărilor pe care le-au obţinut. 
Statul cu instituţiile lui, cu sistemul său de legi şi 
ierarhii, cu structurile sale de forţă şi cu uriaşele 
drepturi de care dispune, se străduie să apere cu 
îndârjire drepturile investitorilor, în viziunea sa 
absolut justificate, de a câştiga şi de a-şi spori 
averile, să îi protejeze pe aceştia de ameninţările 
care i-ar putea determina să plece, să le vină în 
întâmpinare cu soluţii care lor să le convină, iar 
din 4 în patru ani să genereze în campanii 
electorale costisitoare şi pline de grotesc şi 
minciună speranţe pentru cei mulţi, să reuşească ca 
prin promisiunile politicienilor să tempereze şi să 
inhibe tentaţia răzvrătirii împotriva nedreptăţii şi 
inechităţii reprezentată de mecanismul de însuşire 
şi împărţire a rezultatelor muncii tuturor, 
mecanism ce dă celor bogaţi care au prea mult şi 
mai mult şi ia din puţinul pe care îl au cei săraci, 
puţin care oricum nu le era insuficient.  
Aşa s-au derulat lucrurile din 2008 încoace exact 
pe dos decât în politica de New Deal cu care SUA 
au trecut criza din 1929, politică reformatoare şi 
înţeleaptă, despre care am mai vorbit şi în jurul 
căreia am centrat mesajul numerelor 39-40 ale 
revistei noastre G.A., publicate în decembrie 2010.  
 
Managerul 
 
Managerul este personajul supralicitat ca 
importanţă, în mâinile căruia investitorii îşi 
încredinţează soarta, cu care ei încheie contracte 
mobilizatoare, menite să garanteze obţinerea unui 
nivel de performanţă prestabilit şi definit în aşa fel 
încât să răspundă aşteptărilor lor, să îi ferească de 
pericolul nevalorificării corespunzătoare sau, şi 
mai rău, a pierderii capitalului investit. Experienţa 
de afaceri acumulată începând cu revoluţia 
industrială, continuând cu perioadele de dezvoltare 
economică din secolul XX, cu decantările, 
filtrările şi incorporările rezultatelor acestor 
experienţe în sisteme de gândire specifice, 
alimentate de lecţiile învăţate în tot acest parcurs, 
au generat un teritoriu nou, special al cunoaşterii 
omeneşti, au dus la apariţia unei complicate ştiinţe, 

ştiinţa managementului. Aceasta a generat şi 
continuă să producă concepte proprii, metode, 
modele şi teorii proprii, să nuanţeze şi să dezvolte 
neîntrerupt obiectul său de cercetare şi investigare 
care este valorificarea cu maximă eficienţă a 
resurselor necesare şi implicate într-o afacere, 
identificarea căilor de dezvoltare şi diversificare a 
afacerilor, perfecţionarea mijloacelor tehnice, 
informaţionale, de influenţare şi determinare a 
comportamentelor în scopul ridicării permanente a 
nivelului performanţelor economice. Au apărut o 
mare varietate de modele teoretice, s-au dezvoltat 
ele însele ca afaceri înfloritoare: şcolile de 
management, academiile specializate, din marile 
metropole şi capitale ale lumii (Paris, Londra, New 
York, Singapoore, Tokio etc.), finanţate şi 
întreţinute de mediile de afaceri şi mai ales de 
concurenţă - acest motor al dezvoltării economice 
contemporane, alimentat cu ambiţii şi competenţe 
de cercetare şi inovare fără precedent în istoria 
omenirii.  
Acţionând eminamente raţional, bazat pe 
pragmatism şi modele simplificatoare, uitându-şi 
cel mai adesea propria sa condiţie umană şi 
devenind în unele din momentele sale de maximă 
luciditate victimă a acestei erori de neglijare a ceea 
ce nu este raţional şi reprezentabil schematic în 
complexitatea şi nemărginirea fiinţei omeneşti, 
managerul este privit cu ochi foarte critic de 
marele scriitor şi filozof canadian John Ralston 
Saul în cartea sa „Volaire’s Bastards. The 
Dictatoship Of Reason In The West” („Bastarzii 
lui Voltaire. Dictatura raţiunii în vest”), Editura 
Pengiun Canada, 1993, în capitolul intitulat „The 
theology of power” („Teologia puterii”) pag. 22 
realizând următorul portret al managerului,  al 
tehnocratului: 
 “Şcoala Naţională de Administraţie (Ecole 
Nationale d’Administration-ENA) [din Franţa 
n.n.] specializează absolvenţii în dezvoltarea 
logicii abstracte a proceselor. Într-un anume sens 
pregătirea în toate aceste şcoli este concepută nu 
pentru dezvoltarea talentelor pentru rezolvarea 
problemelor ci pentru recunoaşterea unor soluţii 
care satisfac cerinţele sistemului. După această 
logică internă stabilită a sistemului managerul va 
sigura toate justificările necesare implementării 
soluţiilor. 
 Pentru  mai mult de o jumătate de secol de 
acum, este, uşor superficial, satisfăcător  să 
spunem despre societatea noastră: Creştinismul 
este mort şi noul preot este psihologul. Dar acest 
lucru este adevărat numai dacă luăm în 
considerare opiniile şi viziunea despre civilizaţia 
noastră formulate de comentatorii responsabili de 
rubrică din marile cotidiene, o perspectivă în care 
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tot ce contează sunt personajele şi detaliile. În 
realitate noi suntem în mijlocul unei teologii pure 
a puterii - puterea născută din structuri 
organizaţionale nu din arme sau dinastii. Noua 
sfânta treime este formata din organizaţie, 
tehnologie, şi informaţie. Noul preot este 
tehnocratul - omul care înţelege organizaţia, 
foloseşte tehnologia şi controlează accesul la 
informaţii, care reprezintă un complet de ”fapte”. 
El a devenit intermediarul principal între oameni 
şi divinitate. Ca şi vechii preoţi din Creştinism, el 
deţine cheia chivotului legii din care, din timp în 
timp, el produce şi distribuie împărtăşania - acele 
prăjiturele ale divinităţii care îl fac pe cel care 
gustă din ele mai înfometat de ele şi dornic să ia 
mai mult. Prăjiturica este cunoaşterea, 
înţelegerea, accesul, atingerea puterii. În sfârşit, 
este vorba despre absolvirea de propria 
responsabilitate. Toate religiile par să aibă 
mijloace speciale pentru a face faţă situaţiilor 
reale necontrolabile, care pot să apară într-o lume 
care refuză să răspundă ideologiilor lor oficiale. 
Aceste mijloace iau forma accesului personal la 
mitologie care luptă aproape arbitrar de partea 
structurii de putere. Noi am înlocuit vechiul 
fenomen al sfinţeniei cu cel al Herodom-ului. Şi în 
Creştinism, aceasta are o dublă funcţie. Ea oferă 
poporului ceva emoţionant, sub forma unui obiect 
concret asupra căruia să se concentreze şi 
imobilizează astfel toate noţiunile abstracte prin 
natura lor,în Sfântul/Eroul mecanism care asigură 
un mijloc practic pentru ca sistemul să poată 
realiza lucrurile. 
Niciun membru al acestei preoţii nu se va numi pe 
sine însuşi un tehnocrat, deşi el asta este de fapt. 
Indiferent dacă au terminat la Harvard, ENA, The 
London Bussiness School sau în oricare altul din 
sutele de locuri similare, ei sunt oameni de 
comitet, denumiţi uneori experţi contabili, 
întotdeauna detaşaţi de contextul practic, 
inevitabil discursivi,  manipulativi; de fapt ei sunt 
nişte jokey foarte sofisticaţi, ei reprezintă uleiul 
din motorul conducerii afacerii, instruiţi să facă 
acest motor să meargă, dar nepotriviţi prin 
instruirea sau temperamentul pe care le au să 
conducă o maşină, sau să aibă idee ce trebuie 
făcut dacă situaţiile îi pun cumva în faţa volanului. 
Ei sunt adjuvanţi ai puterii, total despărţiţi de 
problemele de moralitate care a fost justificarea 
iniţială a raţiunii pentru care li s-a încredinţat 
puterea.  
 Ei pot sau nu să fie oameni decenţi. 
Această calitate de amorali a conducătorilornoştri 
este esenţială pentru a înţelege natura vremurilor 
noastre. Limbajul lui Locke, Voltaire şi Jeffreson 
ne-a condus să judecăm oameni pe o scară simplă 

a binelui şi răului. Un om care îşi foloseşte 
puterea pentru a face rău este considerat în teorie 
că este conştient de faptele sale şi trebuie 
condamnat ca fiind vinovat de săvârşirea unei 
crime cu premeditare. Dar tehnocratul nu este 
instruit astfel. El înţelege evenimentele prin 
prisma logicii sistemului. Cel mai mare, cel mai 
valoros, bun, este cel care este cel mai logic sau 
cel mai important din punctul de vedere al 
eficienţei sau responsabilităţii pentru cea mai 
mare parte a organizaţiei.  El acţionează astfel 
nepremeditat când face fapte bune sau rele. Într-o 
zi rea el este ucigaşul neintenţionat perfect, într-o 
zi bună el este sfântul neintenţionat perfect. Ceea 
ce este şi mai important este că oamenii care 
parcurg astfel de instruiri sunt cei care sunt cei 
mai potriviţi pentru un astfel de rol. Din acest 
motiv ei îşi întăresc această însuşire amorală. 
Dans le royaume des culisses, le castré est roy.( În 
regatul culiselor, castratul este rege). 
  Această formă de educaţie nu este 
aplicată numai pentru pregătirea în administrarea 
afacerilor şi pentru pregătirea guvernanţilor 
politici. Ea este de fapt centrală pentru orice 
profesie,  pentru orice ocupaţie. Dacă examinaţi 
formarea unui arhitect, de exemplu, sau a unui 
ofiţer militar, a unui istoric al artelor, sau a unui 
profesor de literatură, veţi observa aceeaşi obsesie 
cu detalii, odată cu acumularea faptelor cu logica 
internă. Savanţii specializaţi în ştiinţele sociale,-
economiştii şi în mod deosebit experţii în ştiinţe 
politice - conştientizează mai puţin aceste 
elemente,  deoarece ei nu manifestă nici cea mai 
mică preocupare pentru o acţiune reală menită să 
înlăture aceste aspecte. Înfăţişarea completă a 
rolului unui arhitect sau al ofiţerului se pierde pe 
fundal, dar tehnocratul care este instalat pentru a 
construi sau pentru a lupta, este convins că este 
echipat cu cel mai preţios bun al tuturor 
timpurilor: înţelegerea raţiunilor sistemului 
pentru care sistemul trebuie să posede 
echipamentul de care are nevoie pentru a-şi 
îndeplini misiunile, şi asigurarea în aceste condiţii 
a manifestării concrete a logicii sistemului.” 
În lipsa unei viziuni strategice pe termen lung 
privind perspectivele de dezvoltare a economiei 
româneşti., în lipsa capacităţii de a elabora şi 
implementa politici publice pentru implementarea 
unei astfel de strategii guvernele din ultimii ani, au 
prezentat ca soluţii doar un nesfârşit apetit pentru 
privatizare, pentru vindere şi înstrăinare a 
resurselor, de la cea umană care este cea mai 
valoroasă şi până la resursele naturale ale solului, 
subsolului, şi mai nou, de când cu resursele 
regenerabile şi ale atmosferei, pe principul că noi 
oricum nu avem ce face cu ele,  nu suntem în stare 
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să le preţuim şi să le valorificăm, secondat însă şi 
de urmărirea nemărturisită a beneficiilor materiale, 
a averilor şi a câştigurilor de imagine în afara ţării, 
pentru iniţiatorii şi promotorii consecvenţi ai 
acestor politici. Teza favorită cântată şi 
interpretată în toate registrele şi difuzată pe toată 
varietatea impresionată de canale de comunicare a 
fost aceea a statului parazit, gras şi leneş, incapabil 
şi mult supradimensionat, el a trebuit redus şi 
minimalizat, trebuind conform acestor teze să fie 
eliminat complet din jocul economic, pentru a face 
loc şi cale deschisă investitorilor aducători de 
prosperitate şi minuni.  
În aceste condiţii şi cu acest mod de gândire la 
sugestia, sau mai bine zis la recomandarea expresă 
a creditorilor s-a găsit soluţia salvatoare, pentru 
ceea ce a mai rămas de stat din sectorul energiei, 
managementul profesionist. Primele mesaje date 
oficial se refereau la aducerea managerilor din 
străinătate bineînţeles din vest, într-un total dispreţ 
şi o totală desconsiderare, o înspăimântătoare 
neîncredere în capabilităţile poporului român. 
Pastila a fost apoi îndulcită ca urmare a reacţiei 
prompte şi uneori necruţătoare a societăţii civile, 
atâta cât mai este ea, şi a zeci şi sute de oameni 
indignaţi şi revoltaţi de acest mod de a gândi şi 
cererea a fost reformulată, vorbindu-se de 
selectarea unor manageri profesionişti, care să fie 
angajaţi pe bază de contract de performanţă şi cu 
mari libertăţi de decizie şi acţiune. Ce nu s-a 
menţionat este costul acestei acţiuni reprezentat de 
salariile şi beneficiile considerabile de care ar 
trebui să se bucure aceşti oameni pentru a fi 
suficient de bine motivaţi. Pentru a avea o idee la 
ce să ne aşteptăm vom face referire la constatările 
făcute de actualul preşedinte al SUA, înainte de a 
fi ales în cartea sa de mare succes THE 
AUDACITY OF HOPE. DREAM FROM MY 
FATHER catalogată ca The #1 NEW ZORK 
TIMES BEST SELLER, unde vorbind despre 
salariile managerilor in sistemul american care 
este modelul admirat si râvnit de politicienii noştri 
arăta la pag. 62 că:”În 1980, salariul mediu al 
unui Director general executiv (CEO) era de 42 de 
ori mai mare decât suma dusă acasă de un 
lucrător. Prin 2005, această proporţie era de 262 
la 1.Publicaţii conservatoare cum ar fi WALL 
STRET JOURNAL în pagina în care publică 
editorialul încearcă să justifice salariile ieşite din 
comun şi opţiunile pentru acţiunile primite ca fiind 
necesare pentru a atrage talentele şi sugerează că 
economia va realiza cu adevărat performanţă mai 
bună, atunci când managerii (liderii) corporaţiilor 
americane sunt graşi şi fericiţi. Dar această 
explozie în plăţile managerilor pe post de CEO 
are puţin de a face cu performanţa. În realitate, 

câţiva dintre cei mai bine recompensaţi manageri 
pe post de CEO, în ultimele decade au păstorit 
uriaşe scăderi ale câştigurilor, pierderi de valoare 
pentru acţionari, concedieri masive şi subfinanţări 
ale fondurilor de pensii pentru muncitorii lor.” 
Citind relatarea aceste răscolitoare adevăruri, 
făcută de o voce incontestabilă din punctul de 
vedere al gradului de informare, în perioada în 
care a scris această carte Barak Obam era senator, 
şi al capacităţii de a decela calitatea informaţiilor, 
nu poţi să nu spui biblic şi concluziv „Cine are 
urechi de auzit să audă!”  
Încercând să ne păstrăm luciditatea şi optimismul 
în numerele viitoare vom identifica şi alte 
personaje remarcabile din galeria diversă a 
oamenilor cheie pentru reformă. 

 
Dr. Ing.  Gheorghe Indre 
15 decembrie 20112 

 
 

 
 

Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 
 

DON QUIJOTTE SI FUNCTIUNEA 
REALULUI 

Orice operă duce dealungul secolelor o luptă 
grea pentru existenţă. 

Ca şi Divina Comedie, Don Quijotte a fost 
obiectul celor mai variate interpretări. 
Toţi marii scriitori şi filozofi l-au studiat timp 
îndelungat şi şi-au expus părerea asupra lui: 
Merimée, Sainte-Beuve, Arthur Rimbaud, 
Schelling, Hugo, SchSlegel, Byron, De Sanctis, 
Philarête Charles, Wordsworth, Gogol, 
Turgheniev, Dostoievschi, Heine, Hegel, Marx, 
etc. 

Don Quijotte a devenit copilul adoptiv al 
tuturor popoarelor. 

Dacă vrem să punem ordine în varietatea 
considerabilă a părerilor şi interpretărilor, apoi 
ajungem la o mulţime de interpretări de diferite 
nuanţe, de la cele apologetice la cele nihiliste. 
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S-a lăsat a se înţelege o interpretare 
apologetică pe ideea de contrast între figura lui 
Don Quijotte şi cea a lui Sancho Panza, în 
comparaţia trăsăturilor de caracter contradictorii a 
celor două naturi umane, a celor două personaje, 
din care primul este tipul visătorului pasionat, iar 
al doilea tipul omului practic şi raţional. 

Ori, romanul Don Quijotte are un înţeles mai 
profund şi mai complex: satira cavalerului 
rătăcitor, înnebunit de lectura romanelor 
cavalereşti, este numai prilejul operei, dar 
semnificaţia ei este mult mai multiplă. 

Cervantes a satirizat într-o primă ordine, 
genul literar al romanelor cavalereşti ca expresie 
poetică a conştiinţei existente într-o epocă feudală 
şi apoi conştiinţa acestei epoci deja învechite ce 
dorea cu orice preţ să supravieţuiască prin 
vârfurile feudale şi catolice din Spania acelor 
vremuri. 

Cervantes a fixat această poză a societăţii în 
care trăia, personificând-o într-un hidalgo sărac, 
Don Quijotte de la Mancha iar poporul treaz şi 
prozaic l-a personificat în ţăranul Sancho Panza. 

Dar ambele imagini nu pot fi reduse la o 
unică şi simplă trăsătură sufletească, căci ele 
reprezintă tipuri complexe şi contradictorii, 
contradictorii nu în sensul unui antagonism polar, 
rigid, ireductibil, metafizic, al celor două figuri, ci 
în sensul comparativ al interacţiunii dintre unul şi 
altul care nu priveşte numai ceea ce separă 
fenomenele interioare ci şi ceea ce le uneşte, care, 
prin urmare, nu urmăreşte numai contrastul dintre 
cele două tipuri, numai deosebirile de caracter, ci 
şi trăsăturile comune, care, pe baza contradicţiei 
interne din structura morală a fiecăruia, explică în 
ultimă analiză aventura lor solidară şi plină de 
riscuri. 

Preveniţi astfel că avem în faţa noastră figuri 
de un realism profund, să începem cu analiza 
caracterului eroului principal, iscusitul Don 
Quijotte de la Mancha. 

Termenii contradicţiei din personalitatea lui 
Don Quijotte, latura pozitivă şi negativă a 
caracterului său constă în aceea că în pieptul 
acestuia se bat două suflete: sufletul curat şi 
sănătos al umanistului şi sufletul bolnav şi aiurit al 
cavalerului rătăcitor. 

Latura pozitivă se exprimă printr-un fond 
sufletesc umanist, orientat spre un scop înalt. 

Don Quijotte este înzestrat cu calităţi 
sufleteşti superioare: nobleţea, sinceritatea, 
bunătatea, raţiunea, dragostea de dreptate, 
dezinteresarea, altruismul, generozitatea şi spiritul 
de sacrificiu. 

După expresia lui Sancho Panza, el are o 
„inimă adâncă”, fondul lui sufletesc este alcătuit 

din înţelepciunea şi virtuţile valoroase, care ne 
trezesc admiraţia, simpatia şi compasiunea pentru 
eşecurile şi suferinţele lui. 

Latura negativă este formată din ideile lui 
fixe, anacronice şi absurde, din acea manie şi 
aiureală cavalerească, ce i-a contagiat imaginaţia 
prin lectura asiduă a romanelor cavalereşti, pe care 
le citea „de seara până dimineaţa şi de dimineaţa 
până seara”. 

Rezultatul acestor lecturi au avut sensul şi 
efectul de a-l face pe Don Quijotte să-şi piardă 
„funcţiunea realului”, sau, după expresia lui 
Belinschi, „şi-a pierdut orice simţ al actualităţii”, 
fiind lipsit de sentimentul elementar al vieţii. 

Fiind rupt de realitatea actualităţii, crezând 
orbeşte în adevărul cărţilor de cavalerie, crezând în 
infailibilitatea regulilor cavalereşti, pe care el le-a 
găsit în aceste cărţi, Don Quijotte ajunge la o 
discrepanţă, la un dezacord strigător dintre scop şi 
mijloace, dintre un scop bun şi înalt dar utopic, şi 
mijloacele absurde cu care vrea să-l înfăptuiască. 

El acţionează orbeşte căci nu ţine cont nici 
de necesităţile situaţiei reale şi nici de posibilităţile 
sale proprii. 

Deşi este influenţat de un scop prea nobil şi 
înalt, acela de a întrona dreptatea epocii de aur pe 
pământ – scop care inspiră toate faptele şi isprăvile 
lui – totuşi aceste isprăvi ies deandoaselea, duc la 
rezultate contradictorii celor scontate, încât 
ţăndările sar tot în capul lui, al lui Sancho Panza şi 
al celor nevinovaţi. 

Astfel, când eliberează grupul de deţinuţi şi 
le cere ca drept semn de recunoştinţă, să se 
înşiruiască dealungul lanţului şi să meargă până la 
Dulcineea din Toboso, pentru a-i aduce omagiul 
vitejiei lui, aceşti cavaleri obijduiţi - recte hoţi de 
drumul mare – drept gratitudine îl bat cu pietre şi 
se răspândesc în regiune din nou, devenind ceea ce 
au fost, adică pacostea societăţii. 

Astfel, când în miez de noapte, atacă în mod 
prostesc un convoi funebru, crezând că este un 
cavaler rănit sau mort care cere răzbunare, rupe 
piciorul unui licenţiat în teologie cu totul 
nevinovat, strâmbându-l pentru toată viaţa. 

Tot aşa este şi cazul ciobănaşului Andrei, 
care, datorită ajutorului lui Don Quijotte, suferă o 
şi mai mare teroare din partea stăpânului său crud, 
ajungând astfel, ca să invoce pe bunul Dumnezeu 
ca să trăsnească pe toţi cavalerii rătăcitori din 
lume, pentru ca aceştia să nu se mai amestece în 
treburile altora. 

Raţional prin scop, Don Quijotte, ne apare 
absurd şi nebun prin alegerea mijloacelor, prin 
conduita sa prostească, cu totul inadecvată 
situaţiilor reale. 
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Întâlnim, deseori, oameni de superioară 
condiţie care valorează ceva numai atunci când ei 
ştiu să înţeleagă just situaţia reală, să înţeleagă 
cum trebuie să o schimbe. 

Dacă nu înţeleg această situaţie şi vor să o 
schimbe aşa cum le dictează fantezia lor, atunci ei 
nimeresc în situaţia lui Don Quijotte. 

Am afirmat că latura negativă a caracterului 
lui Don Quijotte, o formează mania şi nebunia sa 
cavalerească, concepţiile cavalereşti reacţionare şi 
retrograde. 

Cu toate acestea nebunia lui este mai mult 
sublimă decât caraghioasă din cauza că cele două 
laturi, în general, nu acţionează distinct, adică una 
fără cealaltă şi deci nici nu se succed una pe alta, 
ci ele coexistă şi se manifestă simultan, ceea ce 
face ca în cursul aventurilor sale, când el se 
amestecă cu voluptate în chestiunile altora, care 
conform moralei individualiste, nu-l privesc pe el, 
să enunţe înţelepciuni profunde, care-ţi cuceresc 
admiraţia şi respectul. 

Ar fi greşit să se creadă că Don Quijotte se 
pricepe numai într-ale cavaleriei rătăcitoare. 

Sancho este primul care-i admiră cultura şi 
înţelepciunea: „Cât este de savant! Credeam că el 
ştie numai lucrurile care privesc cavaleria, dar nu 
există lucru pe care să nu-l cunoască şi în care să 
nu se amestece”. 

Contradicţia dintre concepţia sa despre scop 
şi concepţia sa absurdă despre mijloacele de 
realizare, dintre tendinţele sale ideale ce stârnesc 
admiraţia şi posibilităţile ridicol de mici, face în 
primul rând, ca în general aventurile sale să aibă 
un rezultat contrar celui scontat şi totodată 
distrugător pentru societate; iar în al doilea rând, 
această contradicţie are ca rezultat un comic care 
ne înveseleşte, dar care, totodată, ne întristează. 

Ne întristează deoarece noi cunoscând 
bunătatea şi nobleţea sufletească a intenţiilor 
eroului şi văzându-i, pe de altă parte, rezultatele 
nenorocite, ajungem să-l compătimim ca pe unul 
căzut pe câmpul de onoare al dreptăţii. 

Deşi bătut şi zdrobit în diferite împrejurări, 
Don Quijotte rămâne figura cea mai simpatică a 
romanului, pentru că el apără virtuţile cele mai 
alese: cinstea, loialitatea, credinţa şi curăţenia în 
iubire, etc. 

Ori, un om care iubeşte asemenea virtuţi şi 
suferă pentru ele, luptând cu o consecvenţă 
sublimă, nu poate fi obiect de batjocură şi râs până 
la urmă, ci obiect de simpatie, de compasiune şi 
chiar de admiraţie cu tot absurdul mijloacelor sale. 

Când este zdrobit de cavalerul Albei Luna 
pentru afirmaţia că Dulcineea del Toboso este 
femeia cea mai frumoasă din lume, Don Quijotte 
spune: „Dulcineea del Toboso este cea mai 

frumoasă femeie din lume şi nu se cade ca 
slăbiciunea mea să înşele acest adevăr; - pune 
mâna pe suliţă Cavalere şi ia-mi viaţa odată ce mi-
ai luat onoarea!”. 

Sunt cuvinte simple şi patetice, care ne 
conving despre măreţia caracterului său, de 
energia şi dragostea sa nobilă. 

În studiu său „Hamlet şi Don Quijotte”, 
Turgheniev vorbeşte astfel de această măreţie: 
„Există oameni care trăiesc pentru eul lor şi 
oameni care trăiesc pentru principii superioare 
eului lor. 

Don Quijotte aparţine acestora din urmă. 
El este stăpânit de credinţa absolută în ceva 

etern, universal, imuabil, care-şi are izvorul în 
afara fiinţei noastre şi care nu poate fi realizat 
decât prin mari lupte şi mare devotament”. 

(Am citat pe Turgheniev în ciuda modei 
actuale care îi face pe mulţi autori să evite a face 
trimiteri la literatura rusă care a dat culturii 
universale mari titani, mari autori, inegalabil 
chiar). 

Având cultul idealului, el se supune 
exigenţelor acestui cult: oboseli, privaţiuni, 
umilinţe şi sacrificarea vieţii care n-are valoare 
decât ca mijloc nu ca scop. 

Vrăjitorii şi uriaşii pe care el îi combate 
reprezintă latura negativă a umanului. 

Dacă el pare nebun, aceasta nu are nici o 
importanţă. 

Aşa au fost numiţi întotdeauna servitorii 
devotaţi ai unei idei. 

Hamlet este egoistul perfect (deşi părerea ar 
trebui să fie schimbată, deoarece şi el luptă pentru 
cauze generale) el nu crede în nimic, fiindcă nu se 
poate crede în sine însuşi, aceasta n-ar putea fi o 
credinţă. 

Noi nu-l iubim pe Hamlet, deşi este 
seducător, dar îl iubim pe Don Quijotte 
binefăcătorul. 

Moartea lui Don Quijotte ne umple sufletul 
de o adâncă emoţie. 

Marele caracter al personajului se vădeşte 
aici tuturor privirilor. 

Scutierul său, ca să-l mângâie, îi spune că se 
va întoarce iar în căutarea de aventuri. 

„Nu, răspunde muribundul, eu am fost 
nebun dar acum sunt în toate minţile. 

Am fost Don Quijotte de la Mancha şi acum 
sunt Alonso Quijana el Bueno – Alonso cel Bun”. 

Ce minunată vorbă. Această poreclă, 
amintită acum pentru prima şi ultima dată, mişcă 
în mod deosebit pe cititor. 

Totul trece: mărimi, măriri, puterea, faima 
universală, totul se preface în pulbere. 
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Totul, afară de faptele bune care strălucesc 
mai puternic decât cea mai orbitoare frumuseţe. 
 

VALOAREA DE SIMBOL A LUI SANCHO 
PANZA 

 
Romanul Don Quijotte, nu ar fi fost nici 

complet, nici complex şi nici educativ dacă nu ar fi 
existat personajul Sancho Panza. 

Cervantes l-a introdus în operă ca pe un 
ţăran mucalit, lacom şi naiv, imagine în care nu 
trebuie să vedem numai un contrast complet al lui 
Don Quijotte, aşa cum ne-au obişnuit mulţi dintre 
cei care au făcut interpretări şi referiri la cei doi. 

Sancho Panza, da, este contrastul lui Don 
Quijote dar numai în parte, căci totodată el este şi 
completarea sa, ceea ce implică şi existenţa unor 
trăsături comune nu numai deosebiri. 

După concepţiile lui Schelling, Hugo, 
Buteweck, etc., Cervantes a prezentat contrastul 
veşnic dintre altruism şi egoism, dintre vis şi bunul 
simţ sănătos şi vulgar. 

Referindu-se la aceeaşi chestiune H. Heine, 
afirma că Don Quijotte este întruchiparea 
entuziasmului ideal, iar Sancho Panza, 
întruchiparea minţii pozitive. 

În timp ce Don Quijotte trăieşte în trecut, pe 
planul visului de a învia epoca de aur şi a întrona 
în locul epocii de fier, Sancho Panza trăieşte în 
prezent, pe planul vieţii zilnice reale, preocupat de 
pântecele său, (Panza=pântece, grăsan) preocupat 
să culeagă cât mai grabnic roadele aventurii. 

În contrast cu Cavalerul cel cu Chipul Trist 
care suferă şi luptă pentru idei generoase, fără altă 
recompensă decât „gura Faimei”, decât gloria 
nemuririi dealungul veacurilor viitoare, apoi 
Sancho Panza porneşte spre aventură numai dintr-
un interes egoist, acela de a deveni guvernatorul 
unei insule, când el va vinde pe toţi supuşii săi în 
sclavie şi îşi va pune banii în buzunar. 

Dacă Don Quijotte persistă în orbirea lui 
(mania cavalerească) până la sfârşitul vieţii, când 
face testamentul pentru nepoata lui, cu cunoscuta 
stipulaţie că ea îşi va pierde moştenirea dacă se va 
căsători cu un om căruia îi plac cărţile de aventuri 
ale cavalerilor rătăcitori, cu alte cuvinte, dacă 
latura pozitivă, dacă omul sănătos mintal şi moral 
din Don Quijotte învinge abia la sfârşitul 
romanului, apoi Sancho Panza, atât sub influenţa 
încercărilor şi contactului cu viaţa, cât şi sub 
influenţa bunătăţii şi nobleţei sufleteşti a lui Don 
Quijotte, se vindecă de orbirea sa, adică de setea 
îmbogăţirii şi puterii, mai de grabă, şi în partea 
finală a romanului îl vedem transformat, se 
conduce de dragostea pentru dreptate şi o societate 
umană curată. 

Asemănarea lor, trăsăturile lor comune 
constau în aceea că amândoi sunt produsul unei 
epoci şi fii ai aceluiaşi neam. 

Amândoi au un fond sufletesc format din 
omenie, bunătate şi sensibilitate, dar acest fond a 
fost înăbuşit de condiţiile vieţii de atunci, de 
condiţiile sociale şi de dogmele catolice. 

Având o imaginaţie inflamabilă de spanioli, 
amândoi sunt stăpâniţi de spiritul de aventură, 
numai că, Don Quijotte, este stăpânit de forma 
clasică, veche şi cavalerească a acestui spirit, pe 
când Sancho Panza, de noua formă, contemporană 
a acestui spirit, concretizată în visul câştigului uşor 
în ţările coloniale, îndepărtate şi misterioase, pline 
cu argint şi aur. 

Amândoi pleacă în lume după succese, 
lăsând în urma lor viaţa paşnică familială, dar 
amândoi dau cu capul de stânca realităţilor, 
sfârşind până la urmă prin a se vindeca de virtuţile 
lor. 

Dacă la începutul aventurii există o 
considerabilă distanţă socială între scutierul 
Sancho Panza şi Luminăţia Sa, Don Quijotte, apoi 
în cursul romanului asistăm la o apropiere din ce 
în ce mai intimă, căci acţiunile lor comune i-au 
dus la cunoaşterea fiinţei lor naturale, la 
cunoaşterea fondului lor de bunătate, astfel că la 
sfârşitul romanului, simplul şi mucalitul Sancho 
Panza, când îşi ia rămas bun de la Alonso Quijano 
cel Bun, ce se află pe patul de moarte, plânge cu 
lacrimi amare despărţirea de stăpânul său, datorită 
căruia a mâncat multe cotonogeli, dar a şi învăţat 
lucruri înalte. 

Henrich Heine se exprima: „Fiecare 
trăsătură de caracter sau acţiune a unuia 
corespunde unei trăsături contrarii, dar în acelaşi 
timp înrudită, a celuilalt”. 

Jirmunschi ajungea la concluzii 
asemănătoare spunând: „În general, atât pentru 
Don Quijotte: fanteziile sale cavalereşti, cât şi 
pentru Sancho Panza: visurile sale despre 
îmbogăţire, sunt numai o faţă provizorie 
împrumutată, care este complet străină naturii lor. 

Amândoi sunt cei mai nobili reprezentanţi ai 
poporului spaniol. 

Dacă absurdul Don Quijotte este purtătorul 
ideilor celor mai înalte umaniste, atunci veselul şi 
simplul Sancho Panza, este întruchiparea 
înţelepciunii poporului şi sănătăţii morale. 

Amândoi sunt prin sângele lor apropiaţi unul 
de celălalt, ceea ce apare clar mai ales în episodul 
guvernării lui Sancho Panza unde idealurile nobile 
umaniste ale lui Don Quijotte se împletesc cu 
raţiunea practică, cinstea şi umanitatea sănătoasă a 
lui Pancho. 
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Până la urmă idealurile umaniste ale lui Don 
Quijotte, deşi umbrite de mania sa cavalerească, 
înving şi se supun sufletului simplu şi sănătos al 
lui Sancho Panza, ducând la triumful moral al unui 
reprezentant al poporului. 

Elocvent în această privinţă este ultimul 
cuvânt al lui Sancho Panza, adresat Seniorilor 
atunci când părăseşte postul de guvernator: „daţi-
vă la o parte Seniorilor amabili şi permiteţi-mi să 
mă întorc spre vechea mea libertate, permiteţi-mi 
să plec în căutarea vieţii mele vechi, ca să reînviu 
moartea mea prezentă. 

Rămâneţi cu Dumnezeu, Domniile voastre, 
şi spune-ţi Seniorului Principe că m-am născut gol, 
am rămas gol şi n-am câştigat nimic şi nimic nu 
am pierdut; vreau să spun că am fost introdus în 
conducere fără nici un ban în buzunar şi tot aşa 
fără nici un ban o părăsesc, deşi pe alte insule 
guvernatorii de obicei procedează altfel. 

Fie ca aici în grajduri să rămână aripioarele 
de furnici, care ne-au ridicat în ceruri, pentru ca 
acolo eu să fiu înţepat de lăstuni şi alte păsări, mai 
bine să coborâm pe pământ şi vom umbla pur si 
simplu cu picioarele!”. 

Turgheniev, analizând figura lui Sancho 
Panza sublinia marea valoare de simbol a acestuia: 
„Cervantes a voit să arate cât este capabilă o parte 
din mulţime de abnegaţie şi entuziasm. 

Totdeauna ea aclamă şi susţine omul pe care 
l-a huiduit şi maltratat, dacă acest om a avut 
suficient curaj să înfrunte bătaia de joc, injuriile şi 
persecuţiile, să dispreţuiască piedicile şi să-şi 
urmeze drumul fără răgaz şi ezitare spre scopul 
care-i stăpâneşte inima şi gândirea. 

În cele din urmă, mulţimea îi urmează paşii 
şi împreună ei cad, se ridică, cad iarăşi şi pleacă 
mai departe spre a găsi ceea ce caută”. 

Sintetizând consideraţiunile făcute asupra 
celor două figuri, vom conchide că ele nu numai se 
completează dar că sunt şi inseparabile, 
inconceptabile una fără cealaltă, că, pe scurt, ele 
formează o unică imagine centrală pe care noi o 
purtăm cu toţii în adâncul fiinţei noastre. 

Această idee Anatole France a concretizat-o 
astfel: „Dar am temeinice motive să iau astăzi 
bastonul al cărui capăt de argint cizelat reprezintă 
pe Don Quijotte galopând cu lancea întinsă spre 
morile de vânt, în timp ce Sancho Panza, cu 
braţele ridicate, îl imploră zadarnic să se oprească. 

Port de treizeci de ani bastonul cu prilejul 
fiecărei curse memorabile sau solemne pe care o 
fac, iar ambele figuri, a Seniorului şi a slugii, mă 
inspiră, mă sfătuiesc. 

Le aud parcă, Don Quijotte îmi spune: 
„gândeşte-te dârz la lucrurile mari şi află că gândul 
este realitatea singură a lumii. 

Ridică firea la înălţimea ta, iar universul 
întreg să nu fie decât răsfrângerea sufletului tău 
brav. 

Luptă pentru onoare, ea singură e vrednică 
de un om iar dacă se întâmplă să fii rănit, 
împrăştie-ţi sângele ca o rouă binefăcătoare şi 
zâmbeşte”. 

Iar, Pancho Panza îmi spune: „Rămâi aşa 
cum cerul te-a făcut, cumetre. Să preferi coaja de 
pâine, care se usucă în desagii tăi, păsărilor fripte 
în cuptorul stăpânului. 

Ascultă-l pe stăpânul tău, înţelept sau nebun, 
şi nu-ţi frământa mintea cu prea multe lucruri fără 
folos. 

Teme-te de lovituri; mai bine să-l îmbunezi 
pe Domnul decât să umbli după primejdii. 

Dar dacă incomparabilul cavaler şi slujitorul 
lui, deopotrivă cu el, se află în imagine pe bastonul 
meu, ei sălăşluiesc şi în mine. 

Avem cu toţii în noi un Don Quijotte şi un 
Sancho Panza pe care îi ascultăm şi chiar când 
Sancho Panza ne convinge, Don Quijotte este 
acela pe care suntem datori să-l admirăm”. 

 
Nicu Vintilă 

 
 

      
 
            Janet Nica 
 
LIMBA NOASTRĂ-I O COMOARĂ, 
TOATĂ LUMEA O OMOARĂ 
 
De la Revoluţie încoace, LIMBA ROMÂNĂ, 
intrată în involuţie, umblă aiurea în tramvai, 
iar tramvaiul a luat-o pe mirişte. 
De la arhaicii bibici şi romanticii moftangii 
care ne rugineau obrazul mioritic cu ceva timp 
în urmă, am avansat înapoi, cu mare tărăboi în 
tălămbăul naţional ogico-ciumachian- 
zăvoranian şi nichita-vanghelian-
monicolumbian. Pe ecrane au venit tot felul de 
neaveniţi care debitează munţi de glogozenii 
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fără frontiere şi-şi recită, fără scamă de bun 
simţ, schizofrenia la mai multe instrumente 
dezacordate. Fără să clipească din organele de 
luat vederi, se iau la impudice baschiuri cu 
zicători şi proverbe biologice din zona 
ecuatorială. 
Se vede de oriunde că limbajul mahalalier cu 
silicoane la avangardă, dă la gioale limbajului 
elitist, fără jambiere pe jamboane. Tineretul 
nostru, cu adâncime epidermică în guşa 
lingvistică, dornic de succesuri rapide, nu prea 
face purici prin bibliotecuri 
şi şâcoli, nici să-i pici cu ceară de Carrara.Cu 
cercei pe limba natală, ei îşi motivează 
fonfăiala filologică prin grimase academice, 
de acadea. Limba română vorbită de ei este 
cocoşată, întrucât ei posedă, la perfecţiune, 
sintaxa morfologică, declinarea conjugării, 
articularea verbelor şi gradele de comparaţie 
ale conjuncţiilor. Cultura lor de almanahe se 
rezumâ la răsfoială, în căutare de poze cu 
pipiţe fiţoase, fătuci alfabete, matracuci 
teligente şi buzuci telectuale. Se perindă, prin 
emisiuni şi omisiuni, un clei cu spirit de 
pubelă, o faună de panarame, mahări şi de 
cioclofenderi băftoşi, bănoşi şi băncoşi, 
rude de şampanie şi de manele cu hahalerele 
massmediace şi aplaudace, care lecturează 
bere, mici, discoteci, chefuri şi buduare. O 
politică de sorginte becaliană şi de bahmuţiană 
prigoneală instaurează o Mioriţă infectată cu 
gripă porcină. Miroase a igrasie tembelă, cu 
gust de dezgust. Viciul de limbaj vine din 
viciul de gândire. Îţi vine să iei masa sub 
scaun şi te bântuie o concluzie şmecheră, când 
reporteri televizoşi declară, cu o crudă 
seninătate, că un agresor a omorât o femeie, 
apoi i-a luat viaţa, sau că alegerile se vor 
termina când ultimul alegător va introduce 
ultima urnă în buletinul de vot. 
Neîndoielnic, în materie de poceală de limbă 
naţională, suntem primii în Europa şi în lume 
pentru că oricând le dăm altora exemplu de 
exemple exemplare !  
      
     Janet Nică 
 
LITERATURĂ ÎNAINTE DE TOATE! 
Existenţa, fie cosmică, minerală, vegetală sau 
animală, într-un cuvânt, FIZICĂ, este plasată 
deasupra lui ZERO. Restul este literatură. 

Cultura, nouăzeci şi nouă la sută, e literatură. 
Semn cert al fugii de REAL, poveştile 
cosmice, filozofice, religioase, au fost alifii 
tămăduitoare pentru rănile provocate de 
lucrurile palpabile, Scurt pe doi, cultura se 
pare că e invitaţie la absurd,la invizibil, la 
absenţă. 
Dezirativul, optativul şi ipoteticul au fost şi 
sunt fabrici de ireal, de lumi posibile şi 
imposibile. Toată lumea ştie că literature e 
imaginaţie vagaboandă, rang nobiliar pe care 
existrenţa plebe nu-l prea înghite. Basmele 
filozofice şi religioase,vorbind despre 
ABSOLUT, nu pot fi decât poveşti. 
Dar,surpriză!!! Matematica, mafaldă 
atotştiutoare, ştiinţă respectabilă prin blazonul 
EXACTITĂŢII, dă cu oiştea-n gard, de sar 
fulgii uimirii! Vorbeşte, aproape sută la sută, 
despre transfinit, despre infinit, despre zero, 
despre numere iraţionale, despre numere 
negative şi despre alte drăcării absente, de-ţi 
rămâne mintea ţuţ! Spun specialiştii că nouă 
zecimi din matematici sunt paralele cu banala 
realitate. Dacă filozofia a citit şi citeşte ÎN 
stele, fizica citeşte PE LÂNGĂ stele. Dacă 
religia vorbeşte despre lumea de DINCOLO, 
LUMEA DE APOI, fizica vorbeşte despre 
LUMILE de dincolo, lumi paralele, despre 
elemente nevăzute, despre găuri negre, 
antimaterie şi vid. 
Pe cât de mare este oroarea de real,pe atât de 
mare este pofta, inexplicabilă, de invizibil. 
Spunea cineva că miracolele sunt explicabile, 
dar explicaţiile sunt supranaturale. Din 
neputinţă, vrem să fim tari, din neştiinţă, vrem 
să fim atotştiutori. 
E bine? E rău? Fiecare are răspunsul său. 
Janet Nică 
 

           
 
Janet Nica  la sedinta Cenaclului Clepsidre 
             din  comuna Bechet 
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COMUNICAT 
 
Manualul Istoria Secuilor cultivă lipsa de 
responsabilitate faţă de trecut, cu grave consecinţe 
pentru formarea viitoare a tinerilor maghiari. O 
provocare jignitoare antiromânescă pe bani publici 
Prin gravele lipsuri şi eludarea adevărului istoric, 
manualul Istoria Secuilor, recent apărut, finanţat de 
instituţii ale administraţiei publice locale din judeţele 
Covasna şi Harghita, cultivă lipsa de responsabilitate 
faţă de trecut şi tendinţa de izolare etnică a maghiarimii 
din aceste zone a fostelor scaune secuieşti, cu grave 
consecinţe pentru formarea viitoare a tinerilor 
maghiari.  
 

           
     
 Dr. Ioan Lăcătuşu 

 
De subliniat de la început este faptul, vizibil 
de altfel în cuprinsul scrierii, că autorii 
recunosc faptul că manualul a fost scris la 
comandă politică: „acest manual a fost realizat 
la cererea şi din grija liderilor politici din 
judeţele Harghita şi Covasna”. După cum ştie 
şi ultimul elev al unei şcoli gimnaziale, 
manualele, în toate sistemele de învă ţământ se 
pretind sinteze ştiinţifice într-o anumită 
disciplină, bazate pe cele mai noi cercetări în 
domeniu. Or, criteriul ştiinţific este abandonat 
în favoarea comenzii politice. Pentru a 
respecta un minimum de adevăr, scrierea ar 
trebui numită „Politica liderilor secui despre 
istoria secuilor”. În loc să promoveze o 
atitudine intelectuală şi morală dictată de 
interese politice, era de aşteptat ca autorii, în 
majoritate oameni ai şcolii, să realizeze un 
volum monografic de ţinută ştiinţifică, de 
onestitate demnă de epoca în care trăim, care 
să promoveze acceptarea alterităţii etnice, 
spirituale, de fraternitate cu românii, cu care 
secuii au străbătut secolele cu înţelegere şi 
colaborare, excepţiile fiind momentele când 
unii secui/maghiari au fost fanatizaţi de 

propaganda şovină antiromânească din 
exterior. 
Scrierea a fost elaborată ca având statutul de 
manual, pentru clasele a VI-a şi a VII-a cu 
toate că elevii maghiari mai au un manual, 
pentru acelea şi clase, „din care învaţă ca 
disciplină obligatorie, câte o oră pe săptămână, 
istoria minorităţii maghiare din România şi, în 
cadrul acesteia, aspectele fundamentale ale 
istoriei întregii maghiarimi”. În realitate se 
face istoria Ungariei. La aceasta iniţiatorii 
„manualului” mai solicită o oră săptămânală 
pentru Istoria secuimii, oră indicată a fi luată 
din orele opţionale prevăzute în programa 
curriculară pentru clasele respective. 
Menţionăm că elevii maghiari fac şi ore de 
Istorie Universală, obligatorii pentru toţi elevii 
claselor a VI- a şi a VII-a – o oră săptămânal – 
în cuprinsul căreia este integrată şi Istoria 
Ungariei. Practic, se preconizează ca elevii 
maghiari să facă minim două ore pe 
săptămână de istorie „a naţionalităţilor”, fiind 
îndoctrinaţi de „adevărurile” istoricilor 
maghiari, înainte de a face Istoria Românilor 
la clasa a VIII-a, pe care refuză să o înveţe, 
motivând neînţelegerea termenilor istorici 
române şti şi chiar a limbii române. 
 Cu toate că autorii recunosc, în prefaţa cărţii, 
marile controverse dintre istoricii 
maghiari/secui, „pe marginea problemelor 
fundamentale ale istoriei secuimii”, atacurile 
unora dintre aceştia la adresa 
„directivelor”Academiei Ungare de Ştiinţe sau 
„aşteptările formulate în plan 
extraprofesional”, în această „scriere” sunt 
afirmaţii cu pretenţia de adevăr axiomatic, de 
ex: „Istoria secuiască este parte a istoriei 
maghiare, iar în cadrul acesteia a istoriei 
Transilvaniei, aşa cum, de când este lumea, 
secuimea vorbitoare de limba maghiară este 
parte organică a poporului maghiar…” (p. 7). 
Dacă tot au hotărât autorii acest fapt, atunci, în 
mod firesc, se pun mai multe întrebări: de ce 
mai este nevoie de o istorie a „poporului 
maghiar”(secuii) în cadrul istoriei poporului 
maghiar? De ce mai încărcăm elevii secui, 
care de fapt sunt maghiari, cu peste 8 pagini 
de „etnogeneză secuiască” (p. 36 – 43) şi, mai 
afirmăm, probabil pentru a dovedi valoarea 
ştiin ţifică a „lucrării”, că „originea secuiască 
este o problemă foarte complicată şi 
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discutabilă”? (p. 38) şi dacă tot îl citează pe 
Simon de Keza la acest capitol, „istoricii 
secuilor” puteau reda şi ce scria acesta pe la 
1282 – 1285, adică faptul că secuii au 
împrumutat de la populaţia românească portul, 
scrisul şi felul de a-şi face casele. Astfel 
cheltuiau mai puţină imagina şi simplificau 
înţelegerea „controversatei”, „complicatei şi 
discutabilei probleme”, „de când este lumea” 
şi a mult mai multor probleme ridicate în 
paginile următoare ale „scrierii”. Dar ce o să 
înţeleagă elevii maghiari, care de fapt sunt 
secui, când vor citi ce a scris Ştefan 
Szamoskozi despre secui, părinţii lor, după 
câteva secole (1570 – 1612): „În mare parte şi 
astăzi au aceleaşi rituri cu ale românilor, deşi 
trăiesc în vecinătatea saşilor şi maghiarilor”?! 
(p. 85) autorii mai ascund un alt aspect 
definitoriu al secuilor: faptul că de când este 
lumea, secuimea este vorbitoare şi de de 
limba română. Astfel ea este parte organică 
şi a istoriei româneşti şi a poporului român 
cu care a convieţuit de la colonizarea ei în 
Transilvania până astăzi. 
Pentru autori nu a existat fenomenul 
indoeuropenizării de la intersecţia mileniilor 
III–II î.Hr. cât şi formarea popoarelor 
indoeuropene, inclusiv a tracilor, care după 
părintele istoriei, Herodot, erau „cei mai 
numeroşi după inzi”… din care „geţii erau cei 
mai viteji şi mai drepţi”. Nu au auzit nici de 
anul 514 î.Hr. când aceştia sunt pomeniţi în 
ale sale Istorii, de către Herodot. Dar nu au 
auzit deloc nici de urmaşii lor, daco-romani, 
după retragerea stăpânirii romane din Dacia 
care în mod subit au dispărut din „istoria 
secuilor”. 
Şi eludarea adevărurilor istorice continuă. 
Astfel, grav este faptul că autorii nu-şi asumă 
responsabilitatea redării atrocităţilor comise de 
secui/maghiari faţă de români şi 

    
Arhivistul Vasile Lechinţan 

 
saşi în perioada de după Adunarea de la 
Lutiţa, din 16 octombrie 1848, mai mult chiar, 
se vorbeşte în mod unilateral că atunci, în 
Transilvania, au avut loc atrocităţi 
antimaghiare”. (p.7) Trupele secuieşti ce 
înaintau după momentul Lutiţa sunt glorificate 
de autori, deşi documente semnate de martorii 
oculari maghiari ai epocii, le priveau şi 
descriau ca pe nişte hoarde care jefuiau, 
ucideau şi nu ascultau de ordine. 
De asemenea, atrocităţile comise de 
secui/maghiari asupra românilor în perioada 
de după Dictatul de la Viena, din anii 1940 -
1944, sunt nepermis ascunse. Extrem de 
jignitoare faţă de români este lipsa de 
responsabilitate a autorilor faţă de instaurarea 
administraţiei ungare în toamna anului 1940, 
autorii vorbind doar de problemele economice 
şi de entuziasmul maghiar şi nu de cumplitele 
atrocităţi comise asupra românilor de armata 
ungară de ocupaţie şi de etnici maghiari/secui 
localnici. De asemenea, numeroase biserici 
româneşti din zonă au fost rase de pe faţa 
pământului şi locul unde aceste sfinte locaşuri 
au existat stă şi astăzi mărturie a unui trecut 
condamnabil şi pe care degeaba încearcă să-l 
ascundă un asemenea manual „orb”. 
 Fără menţionarea acestor momente 
importante din viaţa unei comunităţi, toată 
istoria secuilor prezentată în manual nu este 
decât un exerciţiu minor, un joc periculos, o 
lipsă de responsabilitate faţă de trecut. Nu se 
recunoaşte decât atrocitatea comisă asupra 
evreilor în 1944, spusă însă pe un ton deloc 
ferm, doar ca o uşoară „latură umbrită” a 
„micii lumi maghiare” din zonă, când faptele 
maghiarilor care au participat la Holocaust 
sunt de o mare gravitate în faţa istoriei. Nu 
trebuie trecută cu vederea nici afirmaţia 
autorilor că unii evrei stabiliţi în secuime 
„erau şi mercenari”. Afirmaţia este gravă dacă 
nu este explicată, pentru că astfel enunţată 
pare ca o scuză faţă de atrocităţile comise 
asupra evreilor în 1940 – 1944. Şi apoi, în 
zona Ucrainei Subcarpatice nu „au fost 
expulzaţi” evrei, ci au fost duşi în detaşamente 
de muncă forţată în condiţii de exterminare. 
Păcat că autorii nu-şi asumă responsabilitatea 
redării oneste şi a acestor aspecte faţă de 
istoria evreilor şi faţă de Holocaust. 
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Nu este prezentat cu obiectivitate momentul 
dramatic din toamna anului 1944, respectiv 
acţiunea aşa – numitei „Gărzi a lui Maniu” în 
Aita Seacă, unde secui din sat au ucis cu o 
mare cruzime ofiţeri şi ostaşi din Armata 
Română. Evident că membrii „Gărzilor lui 
Maniu” au comis o ilegalitate pedepsindu-i pe 
criminali, care trebuiau aduşi în faţa justiţiei, 
ilegalitate care trebuia menţionată, dar 
ascunderea adevărului de la Aita Seacă de 
către autori este condamnabilă. 
Manualul conţine o politică făţiş 
antiromânescă în prezentarea evenimentelor 
istorice. De exemplu, se spune pentru perioada 
interbelică despre faptul că staţiunile 
balneare semnificative, care ar fi putut 
intensifica turismul şi economia locală, au 
ajuns în mâini române, astfel nu sporeau 
veniturile întreprinderilor şi comunităţilor din 
Ţinutul Secuiesc”, uitând faptul că şi înainte 
de 1 Decembrie 1918, principalii vizitatori ai 
acestor staţiuni au fost românii din „Regat”. 
Totul este privit prin prisma separatismului 
etnic pur în zonă, într-un moment când încă 
întreaga Transilvanie avea atunci o industrie 
care în majoritate era „în mâini maghiare” 
datorită asupririi de secole a românilor de 
către oligarhia conducătoare maghiară. 
Jignitoare este şi minciuna că la Reforma 
agrară din 1921, „câştigul provenit din 
proprietatea indivizibilă a familiilor militare 
de odinioară din Ciuc şi Trei Scaune, în loc să 
servească înălţarea economică şi culturală a 
secuimii, a ajuns pe mâna statului, care l-a 
împărţit micilor gospodari, asociaţii şi biserici 
române”. Aşadar, o avere deloc pur secuiască 
– pentru că din comunităţi făceau part şi 
români – ar fi fost astfel exclusiv dată 
românilor, afirmaţie care vine să lovească încă 
o dată demnitatea istorică românească în faţa 
tinerilor cărora le este destinat manualul. 
Altă jignitoare minciună este că bisericile 
româneşti au fost construite în perioada 
interbelică prin comunităţile locale; totul este 
„turnat” în pagină cu cu o culpabilizare a 
românilor pentru că au „îndrăznit” să-şi 
construiască biserici ortodoxe „uriaşe” (prin 
această sintagmă se poate intui cu claritate 
poziţia faţă de români a autorilor) în stil 
bizantin în oraşele din zonă, astfel că, din 
start, românii sunt priviţi de autorii manualului 

drept nişte locuitori de mâna a doua, nişte 
toleraţi, care nu au voie să-şi construiască 
biserici „uriaşe”. 
 Autorii nu consemnează faptul că, până la 
Decretul de toleranţă emis de împăratul Iosif 
al II-lea, în 1781, românii ortodocşi nu au avut 
dreptul de a construi biserici din piatră. După 
această dată, numai până la 1918, peste 50 de 
comunităţi româneşti din judeţele Covasna şi 
Harghita au construit locaşuri de cult, care 
există şi astăzi; este drept, unele dintre ele 
rămase fără credincioşi, sau cu un număr 
foarte mic, datorită politicii şovine ridicată la 
rang de politică de stat de către Austro-
Ungaria dualistă. 
 Este inadmisibilă şi minciuna jignitoare faţă 
de Armata Română, şi anume că în august 
1916, teritoriile invadate de trupele române au 
suferit pagube grave. Au devastat, jefuit, 
magaziile, casele fără proprietari şi au dat foc 
la numeroase clădiri”. Şi tot pe seama Armatei 
Române sunt puse şi multe sute de victime 
civile în rândul persoanelor în vârstă rămase 
acasă, bătrânilor ce fugeau şi copiilor”. 
Aşadar, în loc de adevăr istoric, o minciună 
extrem de jignitoare faţă de români, pusă la 
temelia învăţării istoriei de către elevii 
maghiari de astăzi, în loc să se scrie cu 
responsabilitate de atrocităţile batalioanelor 
secuieşti de la 1918 -1919. 
Despre Congresul secuiesc de la Tuşnad din 
1902, autorii nu suflă o vorbă privind cererea 
secuilor prezentată acolo de intensificare a 
legăturilor economice cu România şi de a se 
preda limba română la liceele din zonă, dată 
fiind importanţa colaborării economice vitale 
a secuilor cu românii de peste munţi. 
Nu se menţionează nimic despre influenţa 
limbii române asupra limbii şi vieţii secuilor 
de-a lungul secolelor. Această realitate, 
atestată de numeroase documente de epocă, 
este unanim acceptată şi demonstrată de 
lingvişti maghiari şi români iar faptul se 
constituie într-un veritabil monument al 
duratei convieţuirii paşnie româneşti şi 
secuieşti/maghiare pe o întinsă dimensiune 
istorică. 
Studiile de demografie istorică pun în evidenţă 
un schimb de populaţie ce a avut loc de-a 
lungul timpului de o parte şi de alta a 
Carpaţilor. Deosebit de edificatoare pentru 
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starea de spirit şi poziţia secuilor faţă de 
români este şi situaţia creată la sfârşitul sec. al 
XIX-lea şi începutul sec. XX, când majoritatea 
ardelenilor (români, maghiari, saşi) emigrau în 
America, iar numeroşi secui plecau în masă în 
Regatul Român, alarmând pur şi simplu 
autorităţile locale şi centrale ungare, obligate 
să construiască astfel căi ferate şi fabrici, 
pentru a stopa depopularea zonei. 
De altfel, o mare minciună etalată în manual 
de autori este aceea că în epoca dualismului 
austro-ungar ţinutul secuiesc s-ar fi dezvoltat 
cel mai spectaculos (când mii şi mii de secui 
luau drumul emigrării peste munţi, în Regatul 
României, pentru a-şi asigura existenţa). 
Adevărata dezvoltare a avut loc de fapt după 
dualism, în timpul României Mari şi a 
României postbelice 
Despre drama deznaţionalizării românilor din 
fostele scaune secuieşti, despre fenomenul 
„Bodogaia” şi „Porumbenii Mari”, localităţi 
unde în secolul al XVIII-lea erau două biserici 
româneşti, una Ortodoxă şi alta Greco-
catolică, nu se scrie nimic. 
 Nepermisă este şi glorificarea biografiei 
fascistului Nyirö Jozsef, cel care s-a dovedit 
un şovin antiromân şi un antisemit în timpul 
celui de-al doilea război mondial, un oficial al 
guvernului fascist al lui Szálási. La fel de 
nepermisă este şi ascunderea faptului că Orbán 
Balázs, „Cel mai mare secui”, a fost, la rândul 
său, un mare şovin antiromân, fapt cunoscut în 
epocă şi dovedit de scrierile sale. 
 Pe aceste considerente apreciem că manualul 
nu este decât o provocare jignitoare la adresa 
românilor, evreilor şi chiar a germanilor 
trăitori pe aceste meleaguri (inclusiv a 
memoriei saşilor din Reghin şi din jurul 
acestuia la 1848) şi propunem scoaterea lui 
din şcoli şi pedepsirea celor care din banii 
publici au susţinut o astfel de provocare. 
Desigur că prin aceste rânduri am făcut o 
primă evaluare a conţinutului manualului de 
Istorie a secuilor, urmează o analiză mai 
amănunţită a textului, prin care vom dezvălui 
toate erorile şi afimaţiile tendenţioase şi 
provocatoare la adresa românilor, toate 
locurile comune, agresivităţile de atitudine 
istorică şi mistificările care duc spre o 
cultivare deschisă a şovinismului, şi nu a 
prieteniei, a acceptării şi înţelegerii reciproce, 

în şcolile româneşti cu limba de predare 
maghiară. 
Locuind împreună cu românii şi înconjuraţi 
din toate părţile de către români, secuii au avut 
relaţii de bună vecinătate cu această majoritate 
etnică a arealului românesc, la atrocităţile 
ascunse de manual nu au participat, evident, 
toţi secuii, astfel că generaţia de astăzi nu 
poate fi culpabilizată pentru trecutul nedemn. 
Considerăm că, de aceea, se impune 
elaborarea unui volum monografic bazat pe 
realităţi istorice dovedite de documente şi nu 
pe mistificări eroizante şi pe minciuni 
grosolane şi provocatoare care să estompeze 
adevărul, astăzi, când suntem sub ochii unei 
Europe care promovează onestitatea 
intelectuală, acceptarea alterităţii etnice şi 
religioase, spiritul de promovare a înaltelor 
valori umane şi morale. 
Sf. Gheorghe, 6 noiembrie 2012 
Vasile LECHINŢAN, Ioan LĂCĂTUŞU, 
Vasile STANCU 
 

                   INSPIRAŢIA 
     
 

             
       Lucian Gruia 
  
Revista Poezia nr. 1/2012, tipărită sub 

generosul generic „Poezie şi inspiraţie” se 
deschide cu editorialul semnat de Cassian Maria 
Spiridon intitulat: Poezia, un dar al Inspiraţiei. 

Autorul a mai abordat tema şi în alte 
eseuri publicate în aceeaşi revistă (al cărei 
redactor şef este), reunite în volumul – 
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GÂNDURI DESPRE POEZIE (Ed. Limes, Cluj-
Napoca, 2010). 

Textul din 2012 sintetizează şi dezvoltă 
concluziile enunţate anterior, abordând şi teme 
noi. Misterioasa inspiraţie, imposibilă de elucidat 
pe deplin, constituie un subiect demn de tot 
interesul, mai ales că îmi permite să-mi prezint şi 
punctul meu de vedere. 

Cassian Maria Spiridon porneşte de la 
Platon şi Aristotel care au exprimat punte de 
vedere diferite asupra inspiraţiei. 

Pentru Platon, poetul este un releu de 
transmitere prin care se exprimă zeul. În 
momentul de inspiraţie, aflat sub harul muzelor, 
poetul nu mai este el însuşi şi nu mai are 
discernământ. 

Aristotel consideră că două cauze au 
condus la naşterea poeziei şi anume darul 
imitaţiei în conlucrare cu cel al armoniei şi al 
ritmului. Poetul nu mai este un exaltat ci un om 
normal care îşi exersează talentul metodic. Cu alte 
cuvinte nu există inspiraţie decât transpiraţie, 
meşteşug, exerciţiu. 

Eseistul aduce în dezbaterea părerea lui 
Hegel care leagă poezia de frumos şi inspiraţia de 
imaginaţie. Nicolai Hartmann consideră că 
artistul converteşte materialul extraestetic/de 
conţinut într-o formulă esenţializată care 
înconjură ideea şi apoi leagă creaţia de libertate, 
înfăptuirile fiind în domeniul aparenţei, al 
virtualului.  

Mai departe, Cassian Maria Spiridon se 
opreşte asupra lui Heidegger care leagă creaţia de 
locuirea umană. Vorbind despre Hölderlin, 
filosoful afirmă că în mod poetic locuieşte omul, 
dacă bunăvoinţa pură se adresează inimii şi astfel 
se ajunge la o dreaptă măsură, la esenţa fiinţei. 

Apărând în dezbatere, la Hartmann, ideea 
şi inconştientul, ajungem inevitabil la fiinţă şi la 
arhetip, adică la conjuncţia dintre Jung şi 
Heidegger. 

Între idee şi arhetip, în concepţia lui Jung 
există similitudine directă: “În apa artei, în apa 
noastră, care mai e şi haosul, se găsesc sclipirile 
sufletului lumii ca forme pure ale lucrurilor 
esenţiale. Aceste forme corespund ideilor 
platonice, de unde rezultă şi o coincidenţă a 
sclipirilor cu arhetipurile, dacă admitem că 
imaginile externe ale lui Platon, păstrate în locuri 
supraceleste sunt o specificare filosofică a 
arhetipurilor psihologice.” 

Arhetipurile, la Jung, sunt forme de 
universală răspândire în psihic (categorii ale 
imaginaţiei, idei primordiale, reprezentări 
colective) care condensează specificul gândirii şi 
concepţia de viaţă (în special, problemele majore 
ale existenţei), organizate algoritmic, repetându-
se ca manifestare, de la generaţie la generaţie. În 
concepţia psihanalistului, arhetipurile 
întruchipează şi ideile, atât cât sunt accesibile 
psihicului uman, ele fiind, în primă instanţă, 
prototipurile abstracte ale obieectelor şi 
fenomenelor realităţii (avându-şi sediul în mintea 
demiurgului lumii acesteia). Există un suflet 
(inconştient, subconştient şi conştient) individual 
şi unul colectiv (al speciei), arhetipurile 
regăsindu-se la nivelul inconştientului colectiv 
(statornicit din generaţie în generaţie), 
inconştientul individual regăsindu-l în momente 
importante ale existenţei. 

Mai trebuie să aducem în discuţie şi fiinţa, 
care la Heidegger reprezintă esenţa vieţii 
subiectului care fiinţează fie ca entitate 
individuală fie ca entitate supraindividuală. 

Fiinţarea rezidă aşadar, în starea sensibilă 
de existenţă a subiectului şi cunoaşte numeroase 
gradaţii: de la elementele anorganice lipsite de 
lume dar care pot fi atrase în sfera fiinţei de către 
om, plantele, animalele şi omul care poate atinge 
două stadii de existenţă: inautentică, în care nu 
poate atinge decât stadiul de fiinţă personală şi 
autentică, situaţie în care poate recepta fiinţa 
suprapersonală. 

Devine clar acum că putem stabili o 
similitudine între sufletul individual şi colectiv 
jungian şi fiinţa personală şi 
suprapersonală/absolută la Heidegger. 

În acest punct începem să descifrăm 
mecanismul inspiraţiei.  

Pentru Heidegger, fiinţa supraindividuală 
stă în ascundere dar există momente în care se 
dezvăluie fiinţei personale, dacă aceasta locuieşte 
autentic, prin opera de artă. Momentul ivirii 
provoacă o nouă fiinţare, a cărei trăire este 
însoţită de frumuseţea şi adevărul relevării esenţei 
existenţei. Contopirea aceasa sub semnul 
unicităţii şi originalităţii coferă specifiul propriu, 
prin contribuţia fiinţei personale şi profunzime 
prin contribuţia fiinţei suprapersonale.  

Iată ce spune Heidegger: “Instalarea 
adevărului în operă este producerea unei fiinţări 
care până atunci n-a existat niciodată şi care nici 
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nu va mai apărea vreodată. Producerea situează 
această fiinţare în aşa fel în deschis, încât abia 
ceea ce urmează să fie produs luminează 
deschiderea deschisului, în acest fel el iese la 
iveală. Acolo unde producerea aduce în mod 
expres deschiderea fiinţării, adică adevărul, ceea 
ce este produs este o operă. O asemenea 
producere este creaţia.” Şi mai departe Heidegger 
concluzionează că esenţa artei înseamnă punerea-
de-sine-în-operă a adevărului. 

În această raportare dezvăluitoare se 
petrece o irumpere a fiinţării omeneşti în întregul 
fiinţării şi astfel fiinţarea ajunge la sine însuşi. Pe 
această treaptă ontologică se conturează 
constituţia de fiinţă, caracterizată prin: faptul-de-
a-fi-în-lume, faptul-de-a-fi-laolaltă-cu ceilalţi, 
înţelegerea, libertatea, transcendenţa, proiectul, 
grija, faptul-de-a-fi-întru-moarte. 

Pe plan psihologic, această revelaţie se 
produce în clipa în care inconştientul individual 
intră în contact cu inconştientul colectiv şi 
accesează arhetipurile. 

Ca să se ajungă la momentul inspiraţiei, 
trebuie ca artistul să mediteze îndelung asupra 
temei care îl obsedează la început difuz, aceasta 
să cadă în inconştientul personal, să se asocieze 
cu alte teme şi imagini relevante, pentru ca apoi, 
pulsiunile sensibilităţii depăşind o tensiune limită, 
să irumpă în inconştientul colectiv întâlnind 
zestrea arhetipală a speciei. După această 
coborâre, ridicarea temei clarificate ajunge în 
conştientul individual. Acum se naşte opera 
originală de artă care înglobează într-un tot unitar 
atât contribuţia individuală cât şi pe aceea a 
speciei. La nivel mai abstract, clipa sublimă a 
inspiraţiei, identifică fiinţa individuală cu fiinţa 
supraindividuală/absolută.  

Momentele creatoare ale fiinţei, similare 
celor ale sufletului (pe care tocmai le-am expus), 
se regăsesc în momentele împlinirii proiectului de 
locuire autentică, ale cărui trepte sunt după 
Haidegger următoarele: nivelul de ctitorire (la 
nivelul libertăţii totale), nivelul dobândirii de 
teren ferm (posibilităţile finite de realizare – 
mediul, materialele etc) şi realizarea concretă 
(unică). Cu diferenţa că în concepţia lui 
Heidegger ieşirea din sine şi contopirea cu fiinţa 
suprapersonala se petrece pe verticală, iar în cazul 
lui Jung, contopirea inconştientului individual cu 
cel colectiv urmează o cale descendentă. Se 
ascunde aici, după părerea mea o întrebare 
tulburătoare. Nu cumva în concepţia psihanalitică, 
introspecţia sufletească ascunde ideea unui 
Dumnezeu imaginat doar de conştiinţa noastră 
(concepţie devenită arhetip din timpurile aurorale 
ale omenirii), iar în ascendenţa fiinţei se regăseşte 
un Dumnezeu exterior, cu adevărat demiurgic? 

Revenind la problema inspiraţiei, trebuie 
să remarcăm faptul că fenomenul este însoţit de 
eliberare ontică, de trecerea existenţei de pe o 
treaptă inferioară pe una superioară. Acest salt 
calitativ, reprezintă după mine, inspiraţia. 

Uzitând termeni generaţi, Cassian Maria 
Spiridon se apropie de această concepţie când 
afirmă într-unul din eseurile sale anterioare: „Şi 
„Poeţilor, în travaliul lor supus inspiraţiei divine, 
li se imprimă o transcendere care leagă 
particularul de universal, ce depăşeşte îngustimea 
eului propriu, pentru a se lăsa cuprins de 
întinderile infinitului prin care simpla vibraţie la 
un anume eveniment capătă o înălţime ce trece 
dincolo de simpla percepţie personală.”                               

 
Lucian Gruia 

 

                 
Lucian Gruia cu mama sa care păşeşte în al 95-lea                          
          an de viaţă şi  soţia sa Maria  

Lucian Gruia cu peştii prinşi la Triaj pe care a 
trebuit să îi plătească cu ultimii bani din buzunar 98 

lei i-au mai rămas doar 3 lei pentru autobuz 
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Evocări istorice 
 

 

 
Dr. Gelu Neamţu 
 

Revista noastră are datoria sacră 
de a aniversa 200 de ani de la naşterea lui 
George Bariţiu (24 mai 1812-24 mai 2012) 
nu numai pentru că a fost unul dintre 
titanii revoluţiei românilor din 
Transilvania (1848-1849), ci şi fiindcă 
gazeta sa, cu condeiul său, a scos pentru 
prima dată din anonimat Luna şi pe 
vitejii luneni, dezvăluind românilor 
masacrul făptuit cu cruzime de secui şi 
unguri în septembrie 1848. 

Lunenii şi vecinii lor şi-au apărat 
cu dârzenie teritoriile lor româneşti 
refuzând să dea recruţi armatei ungare 
invadatoare trimisă de Kossuth să 
anexeze Transilvania cu forţa. 

În plus nepoata marelui patriot 
George Bariţiu,  pe nume Pop Maria, 
născută Bariţiu,  soţia parohului local 
Pop Simion este înmormântată în curtea 
bisericii din Luna, lângă mormântul 
protopolui Pop Gavrilă care a semnat 
actul Unirii la 1 Decembrie 1918 la Alba 
Iulia  
 

Cenzura, în general, are mai multe 
feţe. 

Una dintre ele, cum a fost şi aceea din 
Transilvania, pentru foile lui George Bariţiu, a 
avut un caracter exclusiv etnico-politic. 

Nicăieri în lume acest gen de cenzură 
nu s-a manifestat mai brutal, silnic şi abuziv 
decât în Transilvania. 

De ce? 
Pentru că aici stăpână era o minoritate. 

Aristocraţia maghiară. 
În Transilvania, majoritatea o 

constituia românii. Românii munceau 
pământurile, românii plăteau impozite, 
românii dădeau majoritatea recruţilor. 

În schimb, românii nu erau egali în faţa 
legii, românii nu aveau drepturi politice, nu 
aveau limba recunoscută, nici confesiunea 
recunoscută, românii nu aveau nici drepturi 
omeneşti. 

În consecinţă, valahii trebuiau 
controlaţi, ţinuţi în frâu, dar mai ales ţinuţi în 
întuneric. 

Acestă determinare nedreaptă a 
minorităţii nu se putea împlini fără o cenzură 
aspră pentru firavele gazete româneşti Gazeta 
de Transilvania (1838) şi Foaie pentru minte, 
inimă şi literatură, cărora George Bariţiu, un 
român inteligent, generos şi de mare caracter 
le-a dat viaţă şi care a marcat profund secolul 
pe care l-a parcurs; un titan al culturii noastre 
născânde.  

A şi fost supranumit „Nestorul” presei 
româneşti.  

De seamă a fost şi Timotei Cipariu cu 
al său Organ al luminării (1847), transformat 
apoi în Organul Naţional (1848). Din păcate 
mai puţin cunoscut ca ziarist. 

Cei doi mari oameni de cultură români, 
au avut un rol imens în dezvoltarea 
spiritualităţii româneşti, mai ales până la 
revoluţia din 1848 pentru că, luptând cu 
cenzura, au dat românilor un minim de 
educaţie politică. Pentru ca „ziua cercării” pe 
care românii o aşteptau ca pe Mesia, să nu-i 
găsească pe români nepregătiţi, „fără principii, 
fără patriotism, fără virtute publică şi privată” 
cum spunea George Bariţiu atât de plastic1. 

Cenzura preventivă (politică) de până 
la 1848, Bariţiu o aprecia numai cu puţin mai 
blândă decât aceea de sub scutul rusesc al 
ţarului Nicolae I. Din punct de vedere etnic 
însă, dominanţii ar fi dorit ca presa 
românească să nici nu existe. 

                                                 
1 Foaie pentru minte…, nr. 10 din 8 martie 1848, p. 
74. 
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Iată de ce, în acest sens, funcţionarul 
Péterffy de la Guberniul din Cluj, susţinea că 
„însăşi existenţa de foi periodice româneşti 
oricât de inocente la părere” constituia un 
serios pericol pentru dominanţi2. 

Aceste declaraţii erau întărite de o 
triplă cenzură: una la Braşov în localitatea în 
care apărea Gazeta şi Foaia, a doua la Cluj, la 
Guberniu şi a treia la Viena exercitată de către 
cancelarul aulic al Transilvaniei Jósika 
Sámuel3. 

George Bariţiu a avut ciocniri serioase 
cu cenzura în 18404, în 18445 şi una foarte 
gravă în 1845, când a fost chemat la ordine de 
baronul Jósika care îi porunci să dea 
publicului român o lectură „inocentă şi 
sănătoasă” deoarece, susţinea cancelarul aulic 
al Transilvaniei, scrierile politice pot fi 
„periculoase” pentru români6. 

Cam ce fel de presă ar fi dorit Jósika să 
citească românii, o descrie savuros George 
Bariţiu în Foaie, arătând că ea ar fi fost 
asemănătoare cu cea din ţările în care tiparul 
zăcea „sub jug de fier” (de parcă în 
Transilvania feudală n-ar fi fost la fel – aici 
Bariţiu a vrut să facă pe neştiutorul) şi unde 
„... bietelor gazete nu le este iertat a-şi umple 
coloanele decât mai vârtos cu umblarea 
timpului, cu rodirea pământului, cu vânzări şi 
cumpărări, cu fenomene de ale naturei şi altele 
ca acestea, la care mai adaugă câteva ştiri din 
afară nici calde nici reci”7. 

Şi totuşi, în ciuda acestor oprelişti, 
piedici, îngrădiri, constrângeri, cu toată 
rigoarea neîndurată a triplei cenzuri, cu toată 
neadormita vigilenţă a „sergenţilor de la 
finanţe şi a poliţiei de paşapoarte, cărţi şi 
ziare, ideile şi teoriile propagate în Franţa 
pătrundeau şi în alte ţări ca prin aer [s.n.]. 

                                                 
2 George Bariţiu, Foi comemorative, p. 17. 
3 Gelu Neamţu, Din activitatea redacţională a lui 
George Bariţiu, la “Gazeta de Transilvania” în timpul 
revoluţiei de la 1848-1849, în Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai. Historia, I, 1987, p. 14-15. 
4 Gazeta de Transilvania, nr. 43 din 20 octombrie 
1848, p. 172. 
5 Ibid., nr. 47 din 12 iunie 1844, p. 185-186. 
6 G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe 
două sute de ani în urmă, Sibiu, 1889, I, p. 637. 
7 Foaie pentru minte…, nr. 36 din 4 septembrie 1848, 
p. 281-286. 

Librari şi alţi neguţători erau pedepsiţi cu 
amenzi în bani sau cu închisoare căci 
strecurau în ţară cărţi şi ziare oprite; urmau 
călcări [percheziţii] de domiciliu şi de bolte 
[prăvălii], confiscări cu ridicata; nu se putea 
însă opri de tot călătoria persoanelor dintr-o 
ţară în alta, şi călătorii dacă li se confiscau 
cărţile la fruntarie, le rămâneau ideile în 
capetele lor, care nu se puteau confisca”8. 

Este aprecierea fabuloasă a lui George 
Bariţiu şi o găsesc cea mai reuşită 
caracterizare a ineficienţei, ba chiar a eşecului 
cenzurii în general. Este unică şi tot atât de 
sugestivă ca şi etichetarea cenzorului de către 
Simion Bărnuţiu cu titlul de „omorâtor de 
minte omenească”. 

Cred că în nici o limbă cunoscută nu 
există o sintagmă mai potrivită, mai adecvată, 
mai apropiată de adevăratul conţinut al 
îndeletnicirii de cenzor9. 

Este de remarcat în epocă şi rapiditatea 
cu care cancelarul aulic de la Viena, Jósika 
Samu, i-a recomandat guvernatorului Teleki 
József, încă la 18 martie, o atenţie specială 
faţă de presa românească în condiţiile în care 
era conştient că menţinerea pe mai departe a 
cenzurii (deci în forma veche) nu va mai fi 
posibilă10. 

Şi întradevăr, după câteva zile de la 
„recomandarea” lui Jósika, unii tineri, numiţi 
de guvernatorul Teleki „nechibzuiţi” au 
manifestat la Cluj, în faţa guberniului pentru 
„libertatea presei”, dar după ce Teleki le-a 
explicat „celor cu mai multă judecată” dintre 
„tinerii nechibzuiţi” că „cenzura nu se poate 
desfiinţa, din cauza presei române şi germane, 
chiar în interesul maghiarilor, tinerii s-au 
liniştit”11. 

                                                 
8 G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei …, 
Sibiu, 1890, II, p. 6. 
9 Simion Bărnuţiu, Raporturile românilor cu ungurii 
şi principiile libertăţii naţionale, în Documente privind 
revoluţia de la 1848 în Ţările Române C. Transilvania, 
IV, sub redacţia acad. Ştefan Pascu, Ed. Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1988, p. 1. 
10 Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania, I, sub 
redacţia acad. Ştefan Pascu, V. Cheresteşiu, Ed. 
Acad. R.S.R., Bucureşti, 1977, p. XX. 
11 V. Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj, 
Bucureşti, 1966, p. 190-191. 
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Acesta era răspunsul lui Teleki către 
Jósika. 

Cred că acest text exprimă cât se poate 
de clar substratul etnic al cenzurii autorităţilor 
maghiare din Transilvania. 

În fapt, acest eveniment care nu a fost 
deloc unul mărunt, ci unul cât se poate de 
semnificativ se constitue într-un exemplu 
convingător de egoism naţional. Autorităţile 
au preferat să menţină formal, de faţadă, 
cenzura asupra ziarelor lor maghiare numai 
pentru a putea ţine sub un control sever pe 
cele româneşti şi germane! 

Înţelegând că până la urmă va sosi 
totuşi vremea când şi gazetele româneşti vor 
trebui să devină cu adevărat libere se mai 
încearcă o stratagemă. 

Ministrul de interne al Ungariei, 
Szemere Bertalan, scria de la Buda în 25 mai 
1848 amicului său, baronul Kemény Dénes: 
„Tu să fii bun să câştigi gazeta românească şi 
preoţii români pentru cauza maghiară”. Cauza 
maghiară era uniunea Transilvaniei la 
Ungaria, respectiv anexarea Transilvaniei de 
către Ungaria contra voinţei românilor 
majoritari. 

Ministrul mai sublinia că în acest scop 
„nu avem voie să fim zgârciţi”12. Cu alte 
cuvinte, se recurge şi la corupţie. 

În iulie 1848, comisarul Vay Miklós îi 
oferă şi el lui George Bariţiu, o tipografie 
nouă de 6.000 de fl.13, numai să nu se opună 
uniunii, însă fără nici un succes. Bariţiu 
continuă să susţină linia democratică a 
majorităţii româneşti. 

Şi întradevăr, „spiritul timpului” care 
nu însemna altceva decât „spiritul democratic” 
nu putea fi stăvilit de nicio forţă 
contrarevoluţionară. După adunarea de la Blaj 
din 3/15 Mai 1848 şi până în 3 martie 1849 
când editarea Gazetei va înceta pentru un 
timp, cenzorii n-au mai cutezat „a-şi exercita 
profesiunea omorâtoare de drept, de libertate 
şi lumină” (cum spunea S. Bărnuţiu în marele 
său discurs). 

Cel ce va răsfoi Gazeta, mărturiseşte 
chiar redactorul ei, „va cunoaşte îndată 

                                                 
12 Documente privind revoluţia de la 1848..., IV, p. 
524. 
13 G. Bariţiu, Foi comemorative, p. 21-22. 

diferenţa dintre n[umerii] cenzuraţi şi dintre 
cei liberaţi de cenzura preventivă, redactaţi 
numai cu privire la împrejurările actuale de 
atunci, după cum adecă se schimba situaţiunea 
şi precum cereau interesele naţiunii”14. 

În iulie 1848 va dispare de pe 
frontispiciul Gazetei şi detestata formulă 
umilitoare, simbol al triplei cenzuri: „Apare cu 
preaînaltă voie”15. 

Dar dacă cenzura prealabilă nu mai 
funcţiona, mai rămăsese un alt gen de cenzură, 
aceea fizică, dură şi iraţională, care s-a 
exercitat asupra Gazetei de Transilvania 
începând cu luna iunie, când Gazeta, pentru a 
fi redusă la tăcere a fost arsă inchizitorial în 
public16, pentru ca în acest fel să nu mai ştie 
nimeni că în Transilvania au fost români cu 
aspiraţii, cereri şi pretenţii şi astfel românii, pe 
cât posibil, să fie eliminaţi chiar şi din istorie. 

Această formă barbară de cenzură 
etnică era considerată de G. Bariţiu „cel mai 
invederat testimoniu” despre justeţea 
programului pe care îl urma, care evident era 
programul revoluţionar românesc de la Blaj în 
16 puncte. 

Şi ca o concluzie generală a luptei lui 
Bariţiu cu cenzura, îi asigura pe dominanţi că 
totuşi „Soartea naţiunii române se va hotărâ în 
Bucureşti şi în Iaşi, iar nu în Cluj, nici în Blaj, 
nici în Buda” [sb.n.]17. 

Dar să revenim la cenzură. 
În sfârşit, împăratul a decretat 

desfiinţarea cenzurii, dar şi cele 12 puncte ale 
revoluţiei ungare prevedeau desfiinţarea 
cenzurii! Trebuia deci găsită o altă cale prin 
care „legal” (în ghilimele), să li se poată pune 
pumnul în gură naţionalităţilor nemaghiare, 
mai ales românilor care se opuneau anexării 
Transilvaniei la Ungaria. 

Spiritul inventiv al lui Kossuth Lajos a 
găsit imediat soluţia salvatoare pentru 
dominanţi: cauţiunea! 

                                                 
14 Idem, op. cit., p. 19-20. 
15 Gazeta de Transilvania, nr. 56 din 8 iulie 1848, p. 
229. 
16 Ibid., nr. 44 din 31 mai [calendar vechi-de fapt 12 
iunie] 1848, p. 181. 
17 Ibid., nr. 43 din 27 mai [c. v.] 1848, p. 177. 
Este regretabil că Adrian Marino nu a finalizat 
vasta sa sinteză “Libertate şi cenzură în România”, 
Ed. Polirom, 2005. 
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Cine dorea să editeze un ziar în 
Ungaria (deci şi în Transilvania anexată) 
trebuia să plătească o cauţiune imensă, 
prohibitivă pentru naţionalităţi. 

Organul Luminărei18 anunţase încă din 
7 aprilie 1848 regulamentul (provizoriu) 
pentru tipărirea de ziare dat de ministrul de 
interne al Austriei în 31 martie 1848. Avea 88 
de paragrafe. Paragraful 5-8 se referea la 
cauţiunea în bani pentru jurnalele care apăreau 
mai mult decât de 3 ori pe săptămână şi care a 
fost fixată la 2.000 fl., iar pentru celelalte 
gazete la 1.000 fl.  

În Ungaria însă, cu mult mai săracă în 
capital decât Austria, cauţiunea a fost fixată de 
Kossuth la 5.000 fl. şi 10.000 fl. 

Aşa stând lucrurile, Simion Bărnuţiu şi 
George Bariţiu se adresează românilor într-o 
circulară a Comitetului naţiunii la 1 noiembrie 
1848 (din Sibiu) întrebând firesc, de ce dacă 
dominanţii spun că drepturile sunt comune, ale 
tuturor şi că le-au împărţit deopotrivă cu 
românii, se cer totuşi 5, 10-20 mii de fl. de la 
cel ce „vrea să ridice o tipografie?” 

În acest caz susţin cei doi fruntaşi 
români, „numai Kossuth ar putea deschide 
tipografie...”19. 

În iulie 1848 Timotei Cipariu merge la 
Pesta la Comisia Regnicolară cu un memoriu, 
în care ca redactor se pronunţă şi el în 
problema cauţiunii20. Este un document 
absolut nou, necunoscut până azi, aflat în 
dosarele din colecţia de documente 1848 ale 
lui S. Dragomir a Institutului de Istorie „G. 
Bariţiu” din Cluj-Napoca21. 

Documentul tradus (de Silviu 
Dragomir) este cu mari lacune pentru că 
originalul văzut de el notează că era deteriorat. 

                                                 
18 Organul Luminărei, nr. 67 din 7 aprilie 1848, p. 
377. 
19 Nicolae Popea, Memorialul Arhiepiscopului şi 
Metropolitului Andrei baron de Şaguna 1840-1873, I, 
Sibiu, 1889, p. 204. 
20 Documentul purta următorul titlu: “Memoriul 
lui Cipariu către guvernul maghiar în legătură cu 
doleanţele poporului roman şi modalităţile de 
convieţuire cu celelalte popoare din Transilvania”. 
21 Documentul va fi reprodus integral în lucrarea 
“Timotei Cipariu, ziarist al revoluţiei române din 
1848”, în curs de redactare. 

În ce priveşte cauţiunea impusă de Kossuth, 
documentul are următorul conţinut: 

„Referitor la cauţiune: mintea omului 
nu poate să conceapă că într-o epocă liberă şi 
într-o ţară constituţională, acum, când noile 
libertăţi sunt roadele gândirii libere, tocmai 
această gândire şi scrisul să fie aruncate în 
asemenea lanţuri care nu pot fi elaborate de 
raţiune, ci numai şi numai de mamona. 

Toate păcatele şi chiar şi cele mai 
îngrozitoare fapte, sunt pedepsite fără nici o 
excepţie după ce ele au fost comise; când 
omul devenind deja nemernic le săvârşeşte în 
cunoştinţă de cauză şi cu voinţă. 

Ori, numai sărmanul scriitor şi în speţă 
unul politic să fie pedepsit anticipat şi încă cu 
o pedeapsă nemeritată, pe care în majoritatea 
cazurilor, el ca reprezentant al unei clase abia 
supravieţuitoare, este incapabil de a o acoperi, 
numai dacă tocmai nu-şi oferă sufletul şi 
libertatea gândirii în serviciul clasei mai lipsite 
de orice spirit. 

Aceasta este o măsură botezată: 
libertatea presei; o măsură mai apăsătoare 
decât cenzura; o libertate despotică ce 
profanează sfântul nume de libertate. 

Naţiunea română din Ardeal are şi un 
alt motiv ca să se ridice cu toată forţa 
împotriva acestei prese libere încătuşate. 

Dacă ne gândim bine, această cauţiune 
este atât de uriaşă, încât nu cred, că în 
Transilvania s-ar găsi un singur român, care să 
aibă poziţia şi banii necesari pentru înfiinţarea 
unui organ politic” [...] 

[...] „Subsemnatul fiind şi el redactor 
al unuia dintre cele două organe de presă, 
declar anticipat, că în cazul în care dvs. D-le 
ministru nu veţi mijloci o schimbare în această 
direcţie, voi fi nevoit să închid ziarul. 

Dar totodată voi arăta şi motivul: de ce 
oare în această slăvită epocă a libertăţii este 
incomparabil mai greu pentru o naţiune săracă 
sau pentru o persoană să scoată un ziar, decât 
în perioada mult blestemată a cenzurei? 

Dar să ştiţi că acest lucru nu va stîrni 
idei strălucite în sărmanul popor român faţă de 
libertatea mult slăvitei epoci de aur şi faţă de 
liberalismul legilor maghiare. 

Şi dacă ne gândim la ideile formate de 
presa periodică maghiară din Transilvania 
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despre libertatea presei atunci când vine vorba 
de celelalte organe ardenele nemaghiare [sic]. 

Presa maghiară îşi revendică cele mai 
nelimitate libertăţi. 

Atacă cu cele mai necruţătoare 
acuzaţii, bănuieli, ameninţări şi alte arme 
nedemne nu numai persoane, ci uneori şi 
naţiuni întregi. 

Prezintă fapte eronate, născociri false; 
şi face acest lucru cu cea mai furioasă ură 
naţională, cu ironie şi maliţie. 

Celorlalte naţiuni însă nu le permite 
nici măcar o expresie mai tare formulată în 
autoapărare fără să nu arunce toate răutăţile 
asupra calomniatorilor şi a instigatorilor – în 
lipsă de alte motive de inculpare. 

Cam astfel se prezintă spiritul presei 
libere din Ardeal. 

Iar cine nu crede aceste lucru, n-are 
decât să răsfoiască orice număr din Koloszvári 
Híradó şi Ellenőr, unde va găsi calomnii, 
ironii şi defăimări la adresa naţiunii noastre. 
Dacă naţiunea noastră şi-ar fi permis [să scrie 
la rândul ei] doar o zecime din ele, am fi poate 
de mult spânzuraţi sau aşezaţi în acelaşi loc cu 
ucigaşii şi bandiţii. 

Ori de asemenea presă liberă să-i 
ferească Dumnezeu pe toţi oamenii cinstiţi. 

Dacă situaţia va continua şi pe mai 
departe, sărmanul jurnalist român ar face mai 
bine dacă şi-ar tăia degetul, sau chiar mâna 
întreagă, decât să pună mâna pe condei, care 
oricum mai devreme sau mai târziu îi va 
periclita avuţia, onoarea şi viaţa”. 

La prima vedere sintagma lui Timotei 
Cipariu „presa liberă încătuşată” pare a fi un 
nonsens. Contradicţie în termeni.  

Dacă privim însă lucrurile mai adânc, 
vom vedea că în timp ce T. Cipariu scria 
(presupunem cu deplinul acord al lui George 
Bariţiu) şi ducea memoriul naţiunii române la 
Pesta, remarcabilul scriitor moldovean Alecu 
Russo aflat în închisoare la Cluj, îi scria lui 
Vasile Alecsandri: „În Ungaria liberă mi-am 
pierdut libertatea”. 

În vara anului 1848, Alecu Russo 
ajunsese să cunoască perfect situaţia din 
Transilvania şi Ungaria. 

O şi transpune într-o formulă genială 
care defineşte exact şi profund starea de fapt, 
esenţa celor două revoluţii, română şi ungară: 

„Eljen Szabadság [Trăiască libertatea] spune 
el, înseamnă lanţuri pentru români”22. 

Iată cum cele două expresii aparent 
contradictorii 1. „presa liberă încătuşată” şi 2. 
„Eljen Szabadság” = „lanţuri pentru români”, 
seamănă atât de mult, sintetizează două 
realităţi istorice paradoxale dar incontestabile 
în conţinutul şi înţelesul lor adânc: 

1. Presa maghiară la 1848 era liberă 
pentru că „libertatea” era exclusiv maghiară - 
presa românească era „încătuşată”, pentru că 
era românească. 

2. În 1848-49 libertatea era considerată 
ca fiind doar „maghiară” şi astfel era şi numită 
în toate mediile, în presă, în documente, în 
societate. 

Deci, dacă dominanţii voiau să se 
menţină la putere în Transilvania, minoritate 
fiind, automat, îi suprematizau şi oprimau pe 
români. 

Şi cu aceste scurte, apăsate dar 
necesare explicaţii ajungem la concluzia 
finală: cenzura în general şi mai ales cezura 
etnico-politică falsifică istoria, falsifică 
faptele, falsifică gândurile, falsifică viaţa, 
falsifică totul. 
 
Dr. Gelu Neamţu 
24 mai 20 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Al. Russo, Scrieri postume, Ed. Scrisul Românesc, 
Craiova, [f.a.] 

Monumentul ridicat în amintirea Eroilor de 
la Păuliş  
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PE DRUMUL DE URCUŞ... 
 

              
    
  Victor Bercea 

Motto: 
„Binecuvântat şi preaslăvit să fie numele tău       
Avrame, Rege al Munţilor noştri şi mucenic 
al libertăţii noastre naţionale.”                                                                    
Ioan Lupaş 

 
  Ne dăm întâlnire periodic la Casa Iancului, 
muzeul de azi, la Inceştii Vidrei de Sus, în 
comuna Avram Iancu, judeţul Alba. În urmă 
cu vreo treisprezece ani participam la 
Simpozionul dedicat împlinirii a 150 de ani de 
la Revoluţia română din Transilvania. Cu 
această ocazie am asistat la manifestarile 
culturale organizate la Sărbătoarea Naşterii 
Crăişorului, fiind un prilej plăcut acela de a ne 
aminti de viaţa, faptele şi idealurile Eroului 
Naţional Avram Iancu. Atunci am înaintat o 
Proclamaţie a moţilor către Ţară, semnată de 
Uniunea Munţii Apuseni, Societatea Cultural-
Patriotică „Avram Iancu” din România şi Liga 
primarilor din Munţii Apuseni, document 
publicat în revista „Iancule Mare” nr.2/14 din 
iulie 1999. Din când în când e necesar să ne 
reamintim ce scriam acolo. Prezentăm aici un 
mic fragment: „Iată, de ce, aici, în acest loc 
sfânt, declarăm acum, mai mult ca oricând,că 
trebuie să ne facem datoria de a pune în 
adevarata sa valoare personalitatea, faptele şi 
viaţa lui Avram Iancu şi să-i urmăm pilda 
eroică. Suntem datori să analizăm prezentul şi 
viitorul ţării noastre prin prisma gândurilor şi 
idealurilor pe care le-au avut Avram Iancu şi 
ceilalţi mari bărbaţi ai neamului. Desigur, 
istoria a mers înainte, România de azi e liberă 
şi democrată dar România este departe de 
prosperitatea pe care ne-o dorim noi şi pe care 
au visat-o înaintaşii noştri, în frunte cu Avram 

Iancu. În România de azi morala şi legea sunt 
departe de a fi respectate. Valorile ţării au fost 
bulversate iar politicianismul şi jocurile de 
interese domină viaţa noastră economică şi 
socială.” Era abia în anul 1999, după zece ani 
de la zbuciumatul Decembrie 1989 când 
spuneam aceste lucruri de mai sus. Unde ne 
găsim acum pe scara speranţelor poporului 
român clădite pe dorul Iancului de a-şi vedea 
naţiunea fericita? Asistăm la prea multe trădări 
şi răzbunări ce ne amintesc de cele petrecute şi 
în vremea lui Avram Iancu, de exemplu: la 
începutul anului 1849, o delegaţie română în 
frunte cu A.Şaguna şi I.Maiorescu se întâlnea 
cu prinţul Schwantzenberg, şeful guvernului 
austriac de atunci şi apoi cu împăratul 
Francisc Iosif I, cu încredere şi speranţă 
sinceră că se va face dreptate naţiunii romîne 
din Principatul Transilvaniei, ţinând cont de 
datele istorice,  naturale şi culturale reale din 
Munţii Apuseni. Li s-a spus delegaţilor 
români: „ Fiţi liniştiţi. Ceea ce se va acorda 
altor naţiuni veţi avea şi domniile voastre. Veţi 
fi satisfăcuţi.” Se ştie cum Iancu însusi a fost 
la Viena să ceară drepturile promise moţilor 
săi şi naţiunii române. De atunci au trecut anii, 
cu alte minciuni şi promisiuni. Din fericire s-a 
petrecut marea Unire de la 1 Decembrie 1918 
şi speranţele au renăscut pentru toţi românii. A 
trecut şi Decembrie 1989. Unde suntem acum? 
Iată, suntem la Ţebea, în locul de repaus 
pentru Avram Iancu, Ion Buteanu, Simion 
Groza şi alţi eroi şi martiri ai neamului 
românesc. Acum suntem in anul 2012, la 140 
de ani de la trecerea în lumea celor drepţi a 
Crăişorului Iancu. O zi frumoasă de toamnă. O 
zi pentru istorie şi pentru Legământ, aici, pe 
aceste ţarini, în Ţara Zarandului, printre 
legende şi minuni, printre noi promisiuni... 
Cât de mult îşi dorea Avram Iancu şi toţi 
luptătorii săi ca şi românii să poată înainta 
„asemenea şi cu celelalte naţiuni”, ”Aşadară, 
noi ăştia de la munţi, presimţind c-om avea un 
an mai bun de cum gândeam, noi, am vrea ca 
bucuria noastră să invadeze şi şesurile, 
prefăcând ostenelile oamenilor în fruct şi 
atunci însăşi orice naţiune să poată învia şi 
organiza cele de lipsă, naţiunile cele puternice 
prin cultura lor sosind în ajutor unul altuia. 
Asta ar fi de dorit şi la poporul român ca şi ei 
să ajute unul pe altul, să poată înainta 
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asemenea şi cu celelalte naţiuni”, iată un 
fragment memorabil din scrisoarea adresată de 
Avram Iancu în anul 1871, la 23 iunie, 
redactorului ziarului “Gazeta Transilvaniei. 
Pare a fi ultima hârtie scrisă de mâna sa. 
Textul avea logică, autorul fiind preocupat de 
învierea naturii, de progres şi de solidaritatea 
fiilor săi. E semnată: Avram Iancu, “Avocat, 
general şi prefect al Legiunii-Auraria Gemina- 
   În aceste momente de căutari şi de profunde 
transformări ale realităţii imediate,  uniunea 
noastră culturală, în cei douăzeci de ani de 
activitate, continuă să fie un element de 
echilibru şi de forţă morală pentru acei 

conaţionali care se străduiesc sincer să ducă 
mai departe mesajul unei adevărate renaşteri 
colective. Pe calea de la legământ la faptă vom 
continua, în cadrul societăţii noastre cultural-
patriotice, să lucrăm în folosul generaţiilor 
viitoare.   
Scrâşnim din dinţi căci ne aşteaptă multă 
trudă, pe drumul de urcuş...  
Cluj-Napoca, septembrie 2012   

 
Prof.  Victor Bercea 

Preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice  
AVRAM IANCU din România

 

           

                
 
 

          
                   

Membri ai delegaţiei franceze la Luna 
în timpul vizitei din 1990 

Familia Mazere Ion şi Maria cu doamna Ginett Marie 
care i-a găzduit pe timpul şederii în Franţa 

Imagine a abaţiei Mont Saint Michel şi a 
contrucţiilor care o înconjoară 

Curte interioară din cadrul abaţiei 
Mont Saint Michel 
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Eveniment 
     

Un om, o familie, un vis 
Uleiuri presate la rece  

 
La Luna s-a realizat în ultimii ani o premieră 
absolut remarcabilă în domeniul activităţii 
economice. A fost lansat un produs original 
uleiul comestibil presat la rece din seminţe de 
floarea soarelui,  dovleac sau in, cu 
recunoaştere pe plan naţional şi chiar cu 
prezentare comercială pe plan internaţional, 
produs la Luna. În aceste condiţii am solicitat 
informaţii despre cele menţionate doamnei 
Felicia Tulai promotoarea produslui realizat de 
părinţii şi familia ei. Surpriza noastră a fost 
mare când am constatat că am primit un 
material care prin modul lui de concepere, ca 
rezultat al unui vis al tatălui ei, aduce aminte 
aminte de cartea de mare succes a preşedintelui 
American Barak Obama The Audacity of Hope. 
Dream From My Father.  (Îndrăzneala 
Speranţei. Vis de la tatăl meu). Păstrând 
proporţiile articolul pe care îl publicăm arată 
că pentru oamenii de pretutindeni,  indiferent 
de condiţia socială,  amplasarea geografică,  
factorii social politici şi economici, speranţa, 
îndrăzneala, munca şi perseverenţa triumfă şi 
pot aduce împliniri de nebănuit.                                                       
Redacţia 
 
Un om, o familie, un vis 
Povestea uleiurilor presate la rece De la Luna 
a început să se scrie încă din 1949 când se 
năştea in familia Tulai (a lu Pătru Paraschii 
lu’Pandoru) Ila, cel de-al 6-lea copil al 
familiei. Sună bizar pentru majoritatea acest 
lucru, dar dacă acel moment nu ar fi existat in 
această familie acum nu am fi scris aceste 
rânduri si poate nici despre uleiurile de la 
Luna. 
Ambiţia, spiritul de iniţiativă, creativitatea dar 
si dorinta de a-si depasi conditia s-au remarcat 
la el incă din tinereţe. Putini stiu ca la 20 ani, 
Ila lu Pandoru isi construise deja acasa un 
atelier de confectii metalice unde muncea in 
orele libere pe care le avea dupa ce ajungea 
acasa de la fabrica, că prima sera cu flori ( 
garoafe) din Luna – nu stiu daca mai este 
acum alta, a fost construita de el in 1987 
(inainte de revolutie), ca a facut o buna bucată 
de vreme tuica la cazan in satul natal a mamei 
sale (Podeni), ca nici dupa ce a iesit la pensie 

nu a putut sta linistit si si-a facut o moara in 
paralel cu cresterea porcilor si expoatarea 
eficienta a terenurilor.  
 
Asa a inceput constructia 
 
Prin 1996 a inceput constructia unei cladiri, 
langa casa, cladire ce avea ca destinatie o 
minifabrica de ulei. Cand a inceput constructia 
se gandea sa faca o presa de ulei asa cum a 
vazut pe vremea bunicii…atunci semintele se 
decojeau, se prajeau si abia mai apoi se 
presau….acum acest proces se numeste 
presare la cald si chiar daca uleiu astfel 
obtinut are un gust mai pronuntat de seminte, 
iar cantitatea de ulei obtinuta este mai mare, el 
nu este la fel de valoros (vitamine, minerale, 
proprietati terapeutice) ca un ulei obtinut prin 
presare la rece. Presa era menita sa 
deserveasca nevoile agricultorilor din zona 
care aveau seminte de floarea soarelui. Chiar 
daca la momentul la care a dat drumul presei 
in Luna mai exista o presa de ulei, acest lucru 
nu l-a demotivat, ba l-a facut si mai preocupat 
de proces si de a obtine o calitate superioara 
de la o zi la alta.Acest lucru a fost remarcat nu 
doar de oamenii din sat, dar si de cei din 
judetele invecinate care au inceput, tot mai 
multi, sa vina sa-si faca uleiul la Ila lu 
Pandoru.  
La sfarsitul anului 1997 termina de construit 
cladirea, presele, dar cumpara si o presa 
pentru presare la rece cu care incepe sa 
produca ulei din 1998.  
Lucrurile au continuat astfel, impacat cu 
gandul ca visul lui de a creea ceva pe care 
generatiile urmatoare( in speta noi fetele lui) 
sa-l continue nu se va realiza. Avea insa 
multumirea ca ne vede realizate, ca fiecare 
dintre noi si-a ales cu grija drumul in viata, ca 
eram apreciate si implinite din punct de vedere 
professional…. 
 
Un vis ce incepe sa prinda contur 
Cum insa lucrurile nu se intampla atunci cand 
vrem noi ci atunci cand trebuie sa se intample, 
in 2011decizia  uneia dintre fete ii ia prin 
surprindere pe toti: renuntarea la o functie de 
conducere intr-o multinationala, pentru 
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crearea unui brand uleiului pe care cu atata 
implicare familiaTulai ( Mihail– Ila si Maria- 
Marioara) il fac, si implinirea, astfel, a unui 
vis…  

 
Mihai- Ila Tulai şi soţia sa Maria –Mărioara 

creatorii uleiurilor De la Luna şi Luna Solai la 
standul din Expoziţia de la Cluj Napoca 

 
Astfel din octombrie 2011 a inceput sa se 
scrie o noua etapa din viata uleiurilor presate 
la rece De la Luna. Daca pana atunci produsul 
era cunoscut doar de oamnenii din zona si 
comercializat ca ulei presat la rece, simplu, 
primul pas in aceasta noua etapa a fost de a-I 
da acestuia un nume. 
Chiar daca nu ne-am propus sa-l 
comercializam doar lunenilor LUNA este 
cuvantul in jurul caruia s-a format numele 
uleiului nostru. LUNA, pentru ca este locul in 
care a luat nastere acest produs, Luna pentru 
ca este locul de care ne leaga multe amintiri; 
Luna, este un cuvant usor de rostit in orice 
limba, Luna care intr-o imbinare cu Soarele 
creeaza acea trecere de la lumina la intuneric 
si invers, formand un ciclu complet la fiecare 
24 de ore. 
Alegerea numelui produselor noastre nu este 
una intamplatoare. Este o mandrie pentru noi 
ca putem face cunoscut locul in care ne-am 
nascut si am crescut si am placerea sa cred ca 
si lunenii se vor simti mandrii cand vor regasi 
aceste produse acolo pe unde viata le-a 
indrumat pasii. 
 
Doua brand-uri acelasi nume: 
“De la Luna”si“Luna Solai” sunt doua brand-
uri care au inceput sa-si faca loc in constiinta 
consumatorului. Putini sunt cei care stiu ca 
aceste produse sunt facute doar de doi oameni 
( fam. Tulai – Ila si Marioara) care aleg cu 

mare grija semintele pe care le preseaza astfel 
incat uleiul care ajunge pe masa sa fie de cea 
mai buna calitate. Prospetimea, calitatea si 
gustul excelent sunt principalele proprietati ale 
uleiurilor De la Luna si care au putut fi 
apreciate nu doar de consumatorul roman, dar 
si de consumatori din: Marea Britanie, 
Slovacia, Franta, Polonia, Cehia, Spania, etc. 
 
Munca înnobilează pe om: 
Experienta ne-a demonstrat ca daca muncesti, 
esti perseverent in ceea ce faci, onest poti 
reusi cu resurse putine. Este o afacere de 
familie care a reusit sa imbine experienta 
parintilor cu creativiatea si viziunea noii 
generatii.  
 
Evenimente care au marcat anul 2012: 
1. Participarea la cel mai important targ 
international din industria alimentara SIAL 
2012 
2. Nominalizarea pentru medalia de Cel mai 
Promitator Brand Romanesc 
3. Certificarea pentru ISO 22000: Sistemul de 
Management al Siguranţei Alimentare Cerinţe 
pentru organizaţiile din domeniul alimentar 
4. Caravana Produs de Cluj 
5. Participarea la Targul International de la 
Zakopane ( august 2012) 
6. Lansarea gamei premium Luna Solai care 
cuprinde si uleiurile de in si dovleac 
7. Lansarea site-ului www.lunasolai.ro/com 
8. Despre uleiurile de la Luna s-a vorbit si 
intr-o revista din Noua Zeelanda. 
9. Implicare in actiuni de caritate:  Mama 
responsabila si Festivalul International de 
Craciun de la Praga ( strangere de fonduri) 
Speram ca lunenii sa fie mandrii cand vor gasi 
produsele noastre oriunde in lume. 
 
Luna Solai la Praga - Festivalul 
International de Craciun 
Sub înaltul patronaj al doamnei Livia 
Klausová, Prima Doamnă a Republicii Cehe, 
DSA Prague (Diplomatic Spouses 
Association), a organizat Festivalul 
Internaţional de Crăciun, una dintre cele mai 
importante acţiuni anuale de caritate din 
Republica Cehă. Evenimentul s-a desfasurat in 
data de 25 noiembrie la Praga, în 
SalaCongreselor a Hotelului Hilton. Ne 
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bucuram ca am putut fi alaturi de Ambasada 
Romaniei la Praga, ca am reusit si noi intr-o 
mica masura sa contribuim la succesul acestui 
eveniment dar si pentru ca uleiurile presate la 
rece de la Luna - Luna Solai, au fost apreciate 
de o parte a corpului a diplomatic, de locuitori 
ai orasului Praga, dar si de turistii straini 
prezenti in capitala R. Cehe. 

Luna Solai la Paris:  
Imbracate elegant, uleiurile de la Luna se 
prezinta la SIAL, cel mai mare targ 
gastronomic care se desfasoara zilele acestea 
la Paris. Nu-i asa ca acesta este locul cel mai 
potrivit pentru lansarea unui brand premium?  

 
Felicia Tulai în standul Luna Solai de la  

Sial Paris 2012 
Oaspeti de seama la standul LUNA SOLAI - 
SIAL 2012, Paris 
Iata-ne intorsi acasa de la Paris, dupa o 
saptamana in care uleiurile Luna Solai au 
putut fi degustate si apreciate la Salonul 
International de Produse Alimentare-SIAL, 
Paris. 
Singurul brand premium de uleiuri presate la 
rece din Romania participant la acest 
eveniment international a fost Luna Solai, 
reprezentand cu cinste culorile Romaniei. 
Romania a fost prezenta la acest eveniment cu 
47 de firme, producatori care activeaza in 
industria alimentara, multi dintre ei cu o buna 
recunoastere internationala, altii la inceput de 
drum, asa cum suntem si noi. 
Pe langa oficialitatile romane, Ambasadorul 
Romaniei in Franta – Bogdan Muzuru, 

Ambasadorul UNESCO-Nicolae Manolescu, 
reprezentanti ai Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA), 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, 
uleiurile Luna Solai au fost degustate si 
apreciate si de reprezentanti ai mediului de 
afaceri din state ca Statele Unite, Anglia, 
Spania, Cehia, Slovacia, Franta, Ucraina, dar 
si China, Algeria. 
 
Uleiurile de la Luna nominalizate pentru 
Medalia "Cel Mai Promitator Brand 
Romanesc" 
La un an de la lansarea pe piata a uleiurilor de 
la Luna, acestea au fost nominalizate pentru 
Medalia" Cel mai promitator brand 
romanesc". Evenimentul a avut loc marti, 2 
octombrie in cadrul unei Gale, la Hotel 
Marriott Bucuresti. Aceasta nominalizare care 
vine ca o recunoaştere a eforturilor facute 
pana a calitatii produselor rnoastre.   
                                                    
Felicia Tulai                                                   
Decembrie 2012 

  
Certificatul de nominalizare al Brandului Luna 

ca Cel mai promiţător Brand Românesc 
 

Un doctorat susţinut la Paris 
Despre lumină în oraşul luminilor 

 
Am vorbit mult în paginile revistei noastre 
despre şcoala din Luna despre dascălii şi elevii 
ei despre rezultatele impresionate ale 
procesului de educare şi formare a zeci de 
generaţii care au reprezentat şi reprezintă cu 
cinste comuna, familiile şi oamenii ei şi pe toţi 
cei care au contribuit la formarea lor ca 
oameni. Între oamenii ale căror caractere, 
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structuri de gândire, sistem de valori şi 
principii au rădăcinile la Luna se numără şi 
inginerul Indre Traian absolvent al şcolii 
generale din Luna, al Liceului Industrial de la 
Câmpia Turzii şi ulterior al Institutului 
Politehnic Bucureşti. Om de o calitate aparte, 
harnic, modest, corect şi foarte cinstit în 
relaţiile cu semenii săi, inginerul Traian Indre 
şi-a întemeiat alături de inginera Maria Lazăr 
din Treznea, o frumoasă familie în care s-au 
născut, au crescut şi s-au format doi copii de 
mare valoare Raluca şi Marius care locuiesc şi 
trăiesc în prezent amândoi la Paris, Raluca 
inginer cercetător în domeniul 
telecomunicaţiilor iar Marius inginer 
specializat în informatică şi calculatoare 
angajat al Societăţii Naţionale de Motoare de 
Avion din Franţa. 
În acest număr alături de succesul marcat de 
prezentarea uleiurilor din Luna la Sial în Paris,  
tot acolo în capitala Franţei în noiembrie 2012 
Raluca şi-a susţinut Teza de Doctorat, 
elaborată după 3 ani de muncă asiduă şi 
neîntreruptă marcând astfel încă o prezenţă 
aproape incredibilă a unei mlădiţe roditoare 
din Luna în Paris capitala luminii. 
Dată fiind tehnicitatea şi complexitatea 
ştiinţifică a lucrării am rugat-o pe Raluca să ne 
spună câteva cuvinte despre această realizare a 
ei şi am obţinut următoarele informaţii: 
” Subiectul tezei mele a fost comutarea 
informaţiei la o granularitate mai mica decât 
cea a lungimii de unda in retele de fibra 
optica, in engleza "Performance analysis of 
subwavelength switching in opical networks". 
Pe scurt, reţeaua Internet care împânzeşte 
planeta este formata din cabluri si 
echipamente elecronice care interconecteaza 
aceste cabluri astfel incat aproape orice loc 
de pe planeta sa fie conectat cu orice alt loc, 
de exemplu Zalau poate comunica cu Paris, 
New-York si Tokio si vice-versa. O mare parte 
a cablurilor care formeaza reteaua Internet 
sunt cabluri de fibra optica. In aceste cabluri, 
informaţia se propaga sub forma de lumina pe 
diferite frecvente. Una din problemele 
principale ale reţelelor de astăzi este ca 
informaţia este transmisa ca si lumina (deci in 
domeniul optic) dar echipamentele folosite 
pentru a interconecta cablurile de fibra optica 
sunt echipamente electronice. Datorita acestei 

incompatibilităţi, la fiecare echipament 
electronic, semnalul transmis trebuie 
transformat din lumina in curent electric 
pentru a putea fi înţeles de către echipamentul 
electronic. O data ce semnalul e tratat de 
către echipamentul electronic, el este 
transformat din nou in lumina pentru a fi 
transmis pe un alt cablu de fibra optica. 
Aceasta conversie lumină-curent-lumină este 
foarte ineficientă, costisitoare si gurmandă in 
energie si ideal ar fi să putem elimina complet 
aceasta conversie. Acesta a fost, in linii mari 
scopul tezei mele de doctorat: de a găsi 
modalităţi de a elimina conversia lumină-
curent electric-lumină la nivelul 
echipamentelor intermediare. În cadrul 
doctoratului am propus trei soluţii diferite 
care ar putea sa fie folosite în acest scop, 
fiecare dintre aceste soluţii corespunzând unui 
segment diferit de reţea. 
Doctoratul a fost finanţat de către cel mai 
mare operator de telecomunicaţii din Franţa, 
France Telecom Orange, prin intermediul 
unei burse CIFRE. Pe parcursul celor trei ani 
de doctorat am lucrat in cadrul France 
Telecom Orange ca şi Inginer de cercetare. 
Activităţile mele s-au concentrat in principal 
pe subiectul tezei mele. Am publicat si am 
prezentat 10 articole in conferinţe si jurnale 
internaţionale. Conferinţele in cadrul cărora 
am prezentat lucrări au avut loc in diferite 
locaţii in Franţa dar si in Atena, San 
Francisco, Kyoto etc. Am participat în 
proiecte de cercetare la nivel european. In 
cadrul acestor proiecte am susţinut prezentări 
la Ghent, Paris şi Budapesta. Titlul de doctor 
mi-a fost conferit de Telecom ParisTech, cea 
mai mare Grande Ecole de telecomunicaţii din 
Franţa. Teza mea a fost îndrumată de către 
Prof. Dr. Ing. Thomas Bonald de la Telecom 
ParisTech si de catre Dr. Ing. Sara Oueslati 
de la France Telecom Orange carora le sunt 
foarte recunoscătoare. Susţinerea tezei a avut 
loc pe data de 5 noiembrie 2012 in faţa unui 
juriu de profesori universitari veniti de la 
diferite universitati europene: Politecnico di 
Torino, Technical University of Cartagena si 
Telcom ParisTech. In urma sustinerii, mi s-a 
propus un post de Inginer cercetator 
permanenent in cadrul Orange Labs, divizia 
de cercetare a France Telecom Orange. în 
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cadrul noului meu post voi lucra pentru 
analizarea si imbunatatirea calitaţii retelelor 
de telefonie mobila 4G.” 
Şi nu putem încheia menţionarea acestui 
eveniment onorant pentru comuna noastră fără 
a spune că prezentarea lucrării, redactată în 
limba engleză şi prezentată în limba franceză, 
în şedinţa publică, la care au participat plini de 
emoţie şi mândrie şi părinţii Ralucăi, fratele 
cumnata şi prieteni şi cunoscuţi ai ei, a durat 
45 de minute după care doctoranda a răspuns 
timp de o oră şi jumătatea întrebărilor care i-
au fost adresate, acest interes indicând 
actualitatea temei tratate şi direcţiile noi de 
cercetare şi rezolvare a problemelor propuse în 
lucrare. În susţinerea celor afirmate cităm o 
frază din aprecierea Comisiei de doctorat pe 
marginea acestei reuşite de excepţie:  
 "Mademoiselle Raluca-Maria Indre a fait une 
présentation brillante, bien structuré, se 
focalisant à juste titre sur les résultats les plus 
saillants de sa thèse. (...) La thèse est une 
contribution majeure au problème de 
le commutation en sous-longueur d'onde, sujet 
stratégique pour les équipementiers et les 
opérateurs. La qualité de son travail se trouve 
confirmé par un nombre remarquable de 
publications scientifiques et des brevets, 
effectues dans le cadre des collaborations très 

diverses avec le monde académique et 
l'industrie. A la fin de sa présentation,  
Mademoiselle Indre a su répondre avec 
précision, maîtrise et pédagogie aux 
nombreuses questions qui lui ont été posées."  
(” Domnişoara Raluca Maria –Indre a făcut o 
prezentare strălucitoare, bine structurată, 
focalizându-se motivat pe rezultatele cele mai 
relevante ale tezei sale.(…) Teza reprezintă o 
contribuţie majoră la problematica comutării 
în sublungimi de undă, subiect de importanţă 
strategică pentru producătorii de echipamente 
şi pentru operatorii de telecomunicaţii. 
Calitatea muncii sale este confirmată printr-
un număr remarcabil de publicaţii ştiinţifice şi 
brevete de invenţie, realizate în cadrul unor 
colaborări diverse cu lumea ştiinţifică şi cu 
industrială. În finalul prezentării sale, 
domnişoara Indre a ştiut să răspundă cu 
precizie şi măiestrie pedagogică numeroaselor 
întrebări care i-au fost puse.) 
Din partea redacţiei transmitem felicitările 
noastre sincere şi îi urăm sănătate şi mult 
succes în continuare.  
A consemnat, 
Gheorghe Indre 

                          
Raluca Indre la finalul prezentării            Alături de Comisia de examinare înainte de susţinere 

 
Raluca Indre şi prof. dr. ing. Thomas Bonald 
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Poezie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ana Calina Garas 
S-a nascut in Banat, in comuna Domasnea din judetul Caras 
Severin. Tinutul in care a vazut pentru prima oara lumina zilei, 
locul unde se afla mosia familiei sale, se numea Valea lui Iban. 
Aceste meleaguri capata valoare privindu-le prin ochii 
scriitoarei Ana Calina Garas care, plecand din tara in urma cu 
25 de ani, nu a uitat comoara spirituala a acestor locuri si a 
purtat-o cu ea in suflet, indiferent de tarile prin care a calatorit. 
(Ionela SOLOMON) 

 
RĂTĂCITOR 
 
Căldura soarelui parcă topeşte pământul 
nici un tremur de frunză, parfum de coline 
pietrele gem de căldură.  
 
Şopârlele cu ochii închişi visează să fie peşti,  
pisicile se simt orbite de soare 
un copac rău tratat de timp  
aruncă o umbră mângâitoare. 
 
Înaintez resemnat urmând curbele drumului 
cu o voinţă surdă ajung până la capăt. 
Constat că am greşit calea 
nimeni nu ştie unde vreau să mă duc,  
nici eu. 
 
Străin de mine însumi 
avansez cu obstinenţă terifiantă. 
Undeva m-am rătăcit dacă n-am găsit iubirea 
Călătoria a fost în zadar. 
 
Fiecare în drumul vieţii e un pribeag singuratec. 
 
AMARNICA LUPTĂ CU SINE 
 
Înserare, 
lumina mai persistă în lungimea razelor. 
Totul pare oprit într-o înţepeneală imobilă, 
idei îmi plutesc în minte, ca pe o apă neagră. 
Existenţă-i precară, apatie totală. 
Umbrele obiectelor începeau să se şteargă, 
cufundându-se în culorile amurgului. 
Cu un gest obosit aprind veioza. 

Lumina umple încăperea  
delimitând solitudinea de a mea. 
 
Te simt lipsită de căldură ca un ciob de lună. 
În îmbrăţişare şi mângâiere, mâinile mele simt vid,  
în pat găsesc o străină şi eu par un intrus. 
Ne frecăm corpurile cu disperare, 
pari detaşată de aparatul tău sexual. 
Ne abuzăm, disperăm, am uitat să mai facem amor. 
 
Fărâme de plăcere, durere globală 
şi tăcerea şi rostirea omoară. 
Schimbând câteva priviri dureroase,  
în dizarmonie stabilind o distanţă. 
 
Cuvintele par de neînţeles între mine şi tine şi rest, 
parcă fiecare vine de pe altă planetă. 
Creşte vidul interior, mă simt suspendat  
între imposibil şi real, ca un balon. 
 
Disperat, flâmând de dragoste, mi-e greu de trăit,  
dar nici nu pot, când vreau, să mor. 
Mi-e foame, din când în când chiar pot să plâng. 
apoi devin bolovan, mă împietresc, nu am habar  
că sufăr şi nu mai iubesc.  
 
Unii mă cred fericit şi eu cred la fel despre ei, 
n-aş vrea să fiu în pielea lor  
şi nu le-şi dori să fie nici ei în pielea mea.  
 
Nopţile, aş vrea să dorm,  
dar visele urâte mă sperie în somn.  
Fug spre ziuă să scap de forţa magnetică a nopţii, 
de linişte, incertitudine asupra lumii, 
fug spre realitate, activitate, epuizare spre noapte. 
 
Incă o seară stricată, atâtea seri, chiar o viaţă. 
Mă simt dezarticulat de sistemul global al lumii 
ca o mânecă de cămaşă descusută de destin. 
Mi-au rămas incă suferinţe de descoperit în 
integralitate. 
 
Împachetat în tăcere, culmea suferinţei, mă 
împiedică să sufăr prea tare. 
Sinuciderea e rezervată acelora care ajung la capătul 
posibilului. 
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Victoria Milescu 

Victoria Milescu (n.18.12.1952, în municipiul Brãila). 
Licenţiatã a Universitãţii din Bucureşti, Facultatea de 
Filologie, secţia românã-englezã. Membrã a Uniunii 
Scriitorilor din România, din 1995, membrã a Asociaţiei 
UNESCO „Iulia Hasdeu“. Debut literar în „Luceafãrul“, 
1978, cu versuri. Debut editorial prin concurs, concomitent 
la Editura „Cartea Româneascã“ şi Editura „Facla“, 
Timişoara, 1988, în vol. Prier şi Argonauţii. Lucrãri 
publicate: (ediţie bilingvã românã-englezã, versiunea 
englezã aparţinând autoarei, Editura „Fiat Lux“, 1994), 
(Editura „Eminescu“, 1995), (Editura „Albatros“, 1995), 
(Casa Editorialã Odeon, 1998), Arleziana (Editura 
„Eminescu“, 2000), (Casa Editorialã Odeon, 2001), (haiku, 
Casa Editorialã Odeon, 2003). Cãrţi pentru copii:;  (Editura 
„Scripta“, 1995), (Editura „Teora“, 1998), de cristal; (Casa 
Editorialã Odeon, 2000). Traduceri: (Editura „All“, 2005), 
(Editura „Flamingo GD“, 2006), (Editura „Flamingo GD“, 
2004). 

SUB STEAUA CÂINELUI 

Tot bântuind din cameră-n cameră 
pe scările spiralate 
ce duc spre tavane inundate de corpuri cereşti 
traversând holuri, săli, coridoare  
cu umbre topindu-se în pereţi 
încurcându-te în draperii, sonerii, panoplii 
agăţându-te de balustradele  
cu geamătul lor omenesc  
brusc te trezeşti  
faţă-n faţă cu însuşi Dumnezeu 
el îşi coboară privirea atent 
te încurajază cu ochi scăpărători 
cere-i orice, acum e momentul 
strângi la piept respirând sacadat 
magna charta vieţii tale  
doar un cuvânt şi 
poţi ieşi din anonimat 
doar un cuvânt şi 
acea faimoasă editură 
pe care o cauţi besmetic prin clădirea sordidă 
te-ar face peste noapte celebru 
dar Dumnezeu e grăbit 
până să te dezmeticeşti a şi zburat pe scări 
printre stâlpii hiperboreici  
priveşti buimac 
în urma norului de pulbere fină 

în aerul şampanizat cu mii de steluţe 
ce se aprind şi se sparg 
împroşcându-te: Ce şansă! Ce şansă!… 
 

 
APLAUDÂND EXISTENŢA 

 
Dimineaţa, sunetul strident al salvării... 
ferestrele se deschid la piept 
vin pescăruşii  
ciugulind firimituri de vise 
casele se reîntorc din călătoriile lor, nocturne, bizare 
cei ce s-au iubit noaptea întreagă urăsc dimineaţa 
aruncă în ea cu ceşti şi pahare 
cu bulgării zăpezilor selenare 
se cufundă în apa ei de gheaţă albastră 
curăţând rănile 
lăsate de păsări negre cu ciocuri fosforescente 
străzile colcăie: oameni, câini, atelaje 
maşina salvării încearcă să înainteze 
urlă cu disperare dar nu se mai aude decât  
bubuitul unei inimi de femeie  
zăcând pe trotuar, îmbrăcată sumar 
cu trupul sfârşindu-se în coadă de peşte... 
 

ŞCHIOPUL DIN FAŢA BLOCULUI 
 
Cum stă drept 
cu faţa uscată de vânt 
pare o santinelă 
sau o barză mare păzindu-şi cuibul 
de beton înălţându-se de la pământ la cer 
trec sfios pe lângă el 
parcă mi-e ruşine că merg 
că am picioare 
încălţate în cizme cu aripioare 
nimeni nu îndrăzneşte 
să-i treacă pe dinainte 
ploaia nu-l udă 
frunzele nucului cad razant 
gândacilor li se înţepenesc picioarele 
aşa se face că în blocul nostru 
nu sunt gândaci, nici şobolani 
nici păsări care să îl trezească ciripind 
cum stă solemn cu unicul picior 
în balta lacrimilor îngheţată… 

 
CÂTE SUNT DE FĂCUT... 

 
Când plouă 
şi lumina se împuţinează 
încerci să citeşti scrisoarea 
găsită-ntr-o carte, nedesfăcută  
coşi un nasture, asculţi Brahms 
începi să tricotezi un pulovăr 
pentru iarna de neoprit 
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împletind cu firul de lână propriul fir al vieţii 
deretici prin sertare, triezi fotografii cu el 
răsturnând munţii, călărind un delfin 
bei o cafea, afară continuă să plouă  
şi pare că nu se mai opreşte 
geamurile se aburesc 
ştergi mesajele din calculator 
pastilele pe care le luai regulat tocmai s-au terminat 
în stradă se declanşează alarma sfârşitului de veac 
ploaia şterge cu o rafală pata crescând pe geam  
o pată sau chipul lui îngheţat?.... 
 

CASA VÂNDUTĂ 
 
Printre vrăbiile ciugulind resturi 
numai de ele văzute 
alerg 
ce-ar zice mama că mă împiedic  
şi nu mai apuc să iau tramvaiul 
cu chipuri aburite 
ce-ar zice mama că brusc fraternizez 
cu cerşetorul 
cântând despre cerul Parisului la acordeon 
zeii nu intervin să 
pedepsească, să răsplătească 
ce-ar zice mama că-mi vând 
byedermeierul, chippendaleul, rosenthalul 
colecţia de măşti carnavaleşti  
şi oglinda veneţiană 
cu chipul ei reflectat noaptea 
lângă sfeşnice cu îngeri contorsionaţi 
ce-ar zice mama că vând covorul de buhara 
păstrând forma tălpilor ei alergând 
prin apa caldă a lacrimilor din 
robinetul uitat deschis 
de ziua mea, prima inundaţie cu şampanie 
în care tata se scălda fericit 
ce-ar zice mama că îmi vând casa 
în care ea a copilărit 
de mână cu mine 
am jucat împreună atâtea jocuri 
pierzând şi câştigând pe rând 
la ultimul m-a lăsat pe mine să câştig… 

CENACULUM 

 
Pe arşiţă, pe zloată 
venim din cartiere prăfuite 
în casa marelui dispărut 
unde citim poeme lungi, ardente 
cu o sprânceană ridicată 
şi mâna lopătând uşor 
gazda bătrână aduce pe o tavă 
cafea în ceşti de porţelan 
suntem prieteni şi duşmani 

preţ de-o metaforă 
dezbatem, vai, tardiva recunoaştere 
a geniului… 
criticăm la sânge 
apoi plecăm îmbrăţişându-ne la birt 
unde sorbind din vinul ieftin 
cu forţă imaginativă 
căsăpim nimicul 
în zeci şi sute de nimicuri 
căci, pe toţi zeii, nimic nu e pierdut 
până în zori 
când rezemaţi de vânt 
în orizontul primului tramvai 
înfiinţăm partidul poeziei 
şi o gazetă sans rival 
apoi ne risipim care-ncotro 
unii au slujbe serioase 
sub un neon rămas aprins 
puţin retras, puţin absent, poemul 
fumează liniştit tot ce am scris… 

 
       Poezii pentru copii 
 

          
  
         Raveca Vlaşin – Miracolul copilăriei 
                                                         Motto: 
“Când nu mai suntem copii, am murit.” 
(Constantin Brâncuşi) 
      Raveca Vlaşin s-a născut în localitatea Mintiu, judeţul 
Bistriţa-Năsăud. În prezent locuieşte în municipiul Dej, judeţul 
Cluj. Recent, poeta, cuprinsă de visare, şi-a mutat gospodăria pe 
un nor: “De ani de zile visul nu mă lasă / Mă tot provoacă, să-mi 
clădesc o casă / Pe norul auriu – şi o terasă / Scăldată toată-n 
soarele de-amiază - / De-o fi prea cald, să-mi duc pentru răcoare 
/ Un nuc umbros şi o privighetoare… / Să stau acolo ălină de-
ncântare / Să semăn flori, apoi să ning petale / În fiecare zi de 
sărbătoare… / Să lecuiesc desculţii la picioare.” (Visul nu mă 
lasă) 
      Poeta a mai publicat graţioase cărţi pentru copii: CARTEA 
COPILĂRIEI (2004) şi SCAME DE ZÂMBET (2005), în care 
s-a transpus la modul absolut şi pur în universul cel fără de 
prihană care ne va urmări apoi toată viaţa. 
     Ajungând la vârsta maturităţii, în DECAREFLECŢII (2006), 
poezia ei a devenit reflexivă, păstrând amprenta purităţii 
copilăriei, în imagini memorabile, specifice.  
     Cu modestie şi smerenie în faţa minunii vieţii, Raveca 
Vlaşin, în sintagme simple se mistuie evanescentă în lumină: 
“De voi culege strugurii din stele, / Voi stoarce doar lumină din 
durere. / Şi când durerea îmi va fi stăpână, / Mă voi ruga să mă 
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prefac lumină. / De se topeşte carnea… şi oasele mă dor, / Visa-
mă-voi la vreme izvoarelor ulcior. / Ori piatra a râului mă voi 
visa, / Ori rădăcină, la tulpina ta.” (Lucian Gruia)  

Doi greieri      
Printre frunze verzi de vie 
Stau doi greieri cântăreţi, 
Se desfată-n armonie 
Văzului mereu discreţi. 
     Cam timizi precum se vede 
     Sunt din fire amândoi, 
     I-am zărit gătiţi în verde 
     Într-o seară printre foi. 
Am dorit să-i văd de-aproape, 
Au tăcut şi s-au retras. 
Ei de mine, au vrut să scape, 
Eu, am vrut să-i chem de mas. 
     Dup-o vreme, unul iată 
     Gândul parcă mi-a citit ! 
     Şi în glastra înflorată, 
     Pe furiş s-a aciuit. 
Şi-a cântat o noapte-ntreagă 
Din arcuşul lui firesc... 
Tot ascuns, făr’ să-nţeleagă, 
Cât doream să-i mulţumesc 
Raveca Vlașin 
 

 
Furtună Sebastian –Buzău, strănepot de lunean 
Anul II la grădiniţă, într-un rol la serbarea de 

Crăciun 2012 
 De ales între cele două ipostaze: 

cartea sau paloşul?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Şoricelul Riţ         
Şoricelul Chiţ, Chiţ, Riţ 
Cel cu dinţii ascuţiţi 
A găsit umblând hai-hui 
Un ştiulete-n drumul lui. 
  
Se gândi că ar fi bine 
Să sculpteze pentru sine 
Din ştiulete-n lapte ceară 
O cabană pentru vară. 
  
Niţel clei, niscai răşine 
El cu dinţii… lucra bine. 
Scobi uşă să-i convină 
Şi ferestre spre grădină. 
  
La ferestre prinse-n fine 
Coji de nucă-copertine, 
Să-l scutească-n vreme apoi 
De căldură şi de ploi 
  
Şi-ntr-o zi drept chiriaş 
A primit un greieraş. 
Care cântă la chitară 
Melodii seară de seară. 
  
Şoricelul năzdrăvan 
Mare-meşter,... meloman... 
Şi un greier nu ştiu cum, 
Au o casă în comun. 
  
Chiţ, chiţ, chiţ, cri-ri-ri-ri, 
Conveniră într-o zi, 
Noi aici vom locui 
Cât în lume vom trăi… 
  
Împreună zi de zi 
Vom cânta şi vom munci 
Veseli tot mereu vom fi… 
Tare bine ne-om simţi. 
 
Raveca Vlaşin
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AA CC UU LL IINN  TTĂĂNN AA SS EE 
 

UN VIRTUOZ AL EPIGRAMEI  ELEGANTE 
Epigonilor 

„...şi după noi Potopul!”, urlă unii, O 
vorbă ce cutremură şi cerul! - 
Da-mi place foarte mult ce vor nebunii, 
Că, poate-o să le spele caracterul!!! 

 
 Lordului din mine 

 
Bogatului sărac 

 
 
 
 
Artist fotograf - Florin Pruteanu 

Fiindcă sunt un tip bonom, 
Îmi crapă-obrazul de ruşine 
Când mă apropii de un om 
Şi mă îndepărtez de mine! 

Din artă ar gusta puţin, 
Că nu-i persoană oarecare, 
De n-ar fi, bietul, foarte plin... 
De golul care-l face mare! 

 

Laudatio Prostiei Inscripţie pe o piatră Poetului  Mircea  Dinescu 

Ca cel mai copt din toţi netoţii, 
Când sufăr, vinovat sunt eu, 
Fiindcă-s prost de bun cu hoţii 
Nedemni nici de dispreţul meu!!! 

După moarte, asta-i viaţa! N-
am un vierme în sicriu, 
Fiindcă m-au mâncat de viu 
Viermii de la suprafaţă. 

E drept că o mai faci de oaie, 
Dar eu, ca semn că te iubesc, 
Ţi-am construit vreo trei butoaie 
Din doagele care-ţi lipsesc! 

 
 
       Oratorului C.V. Tudor 

Primarului 

Cristian Popescu-Piedone 

Celui care nesocoteşte 
interesul naţional 

 
Tu pe mulţi îi cucereşti 

 
Soţia m-a tocat de zile Eu pe el, deşi nu-mi place, 

Cu discursul tău dibaci Să mai slăbesc - halal temei! - Îl socot la datorie, 
Şi ne place cum gândeşti Şi-am aruncat 50 de kile, Pentru că, prin tot ce face, 
Mai ales atunci când taci. Iar azi sunt... slăbiciunea ei! Vrea pe ŢEPEŞ să-l învie! 
 

„Unul din epigramiştii care fac să crească valoarea  genului,  care au dus epigrama  pe Everestul perfecţiunii  - 
poate unicul,  poate magnificul,  poate inegalabilul sau toate acestea la un loc - este omul cu joben, de un farmec 
cu totul special - ACULIN TĂNASE. Acest mare epigramist nu are nevoie de prezentare.  Este omniprezent. Genul 
cel mai greu - epigrama  - este la el ca un zâmbet pe buze. Şi ca un râs sănătos,  care te scoate din întristare şi îţi 

arată  cât de frumoase  pot fi Viaţa, Boema şi Epigrama.” 

                                                                                                         G-ral George  Văduva, romancier, poet , eseist, publicist 
 

 
Celui căruia i se pare că totul a încremenit şi nimic nu se mai 

poate schimba în bine, îi spun răspicat: „Cumpără-ţi, un Aculin!”Acesta te 
va călăuzi către un lung pelerinaj către Înaltul Templu al Umorului. 
Undeva, în adâncurile, netulburate ale camerelor din subsol, ferecate cu 
77 de lacăte de aur, bătute în pietre scumpe, de atâta vreme, unde te 
aşteaptă însăşi zeiţa Epigramă, mama critcii şi a râsului. 

Acolo, pe altarul înţelepciunii, se află cheia de cristal, pe care tu 
o vei lua şi te vei salva de la osânda vieţii fără de umor. Atunci, îţi vei aduce 
aminte de toate bancurile pe care le-ai uitat sau… nu le-ai uitat şi veţi râde 
cu poftă, tu şi… prietenii tăi. Atunci lumea se va fi schimbat într-una, 
mult, mult, mult mai veselă. 

Da, cititorule, cumpără-ţi un Aculin şi-apoi cheamă-mă şi pe 
mine, să mai râd şi eu cu tine. Fetele şi-au pus flori la urechi şi ne 
aşteaptă în caleaşcă… Berea, încă nu s-a răcit… 

Laurenţiu Cazan - muzician 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aculin şi Julie MAYAYA 
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Un Joben pe Calea Victoriei 
Boema artelor  nemuritoare  îl cunoaşte şi-l recunoaşte pe 
bărbatul tânăr, înalt şi frumos, trecând agale prin Cişmigiul 
desprimăvărat  ori prin Lipscanii aproape  îngenunchindu-i 
dinainte, descoperind în mersu-i princiar,  lumina altui veac 
odihnind pe evantaie şi voalete, cu lacrimile lui cu tot. Ba 
chiar,  terasele  şi subsolurile  bătrânei  cetăţi dâmboviţene 
locuite îndelung ori numai vremelnic de o lume a jocului şi a 
disperării,  mirosind a vinuri date-n spumă şi a intelighenţie 
pe metru pătrat,  văd în omul cu joben şi frac elegantul duh 
al unor vremuri ce se încăpăţânează să nu apună, în dauna 
mutanţilor contemporani, ori a vopselei scorojind până la silă 
conştiintele unora, întâmplător ajunşi clăbuc într-o lume de 
săpun. ACULIN!!! Pare un strigăt  de luptă sau mângâiere,  
nu-i aşa,  de nu ar  fi marca înregistrată la Oficiul Bunului 
Simţ al unuia dintre cei mai teribili  epigramişti  pe care  i-a 
dat neamul ăsta oropsit şi cântăreţ de românesc ce e, tocmai 
spre a nu fi noi prea trişti şi singuri, tocmai spre a nu uita 
despre demnitate şi măreţia râsului a multe izbăvitor 
ACULIN !!!  

Imposibil de rostit în şoaptă  numele omului boem şi 
„poem” aproape,  ce te întâmpină  cu o mână de cărţi, 
cărţile lui, şi cu un surâs izvorât din bunăvoinţa ochilor 
adânc pătrunzători. 
„Iată sarea  şi piperul unui timp numai bun de ars cu 
temei!”, îmi spun ori de câte ori am prilejul să mă aflu în 
preajma  lui Aculin Tănase, pre pseudonimul lui întreg, 
 
 

na, tulburat de prospeţimea bobocului de trandafir  care-i 
sângerează  butoniera  fracului, ameţit de vorba-i înceată, 
bonomă, sub care stă să spargă un râs năvalnic abia stăpâ- 
nit, şi încântat  foarte de obrazele unora  care-i  lunecă pe 
dinainte, simţindu-se potenţial  motiv al nemiloaselor  lui 
epigrame. Căci insul care ştie să măsoare adâncimea  pa- 
harului ca şi pe cea a sufletului omenesc aproape fără greş, 
e de temut şi de iubit în aceeaşi măsură, în veacul veacurilor. 

EPIGRAMA. Acest nobil gen literar  ajuns în pos- 
tura  de Cenuşăreasă literară, cum bine observa  poetul 
Iacob Voichiţoniu în prefaţa  uneia din cărţile  lui Aculin, 
continuă să incite, să devină o problemă chiar, atâta vreme 
cât Uniunea Scriitorilor  nu ia în discuţie şi spre aprobare 
întoarcerea la întreg a unei părţi, vremelnic sper, lăsată pe 
dinafară. 
Întorcându-mă  la Aculin Tănase, la omul ăsta cu 
toate uşile sufletului deschise atâta  cât să treacă  prin ele 
prieteni dar şi neprieteni totuna, mă înclin şi zic: Ştiu ai 
noştri căuzaşi mână cui o strâng cu adevărat!  Ştiu pietrele 
cetăţii ce nobil pas le mângâie vecia până la freamăt! 
Inclusiv bătrâna Cale a Victoriei, ce umbră măreaţă îi alină 
istoria şi zidurile, lunecând spre neuitare. 
 
Iar dacă, vai lor, nu ştiu, au încă timp SĂ AFLE ! 
 
Mihai Antonescu  (romancier, poet, eseist, publicist) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aculin, Dan Iordăchescu şi Manuela 

Golescu, în concert la Ateneul Român 
 
Astăzi şi întotdeauna mă adresez nu unui om, ci 

unui OM!! Este cel care mi-a răzvrătit inima şi a înveselit-o 
enorm. Este cel căruia îi datorez amintiri inegalabile şi 
nepieritoare. 

Este ACULIN TĂNASE, Omul oamenilor, 
Maestrul maeştrilor! 
Maestrul bariton Dan Iordăchescu 
 

Aculin, Nicu Covaci (Phoenix) şi pictorul George Leteanu 
 
Marea artă este o mare provocare a spiritului, do- 

vadă că numai timpul poate să reprezinte artistul în toată 
grandoarea lui. Prin compoziţiile sale de excepţie, atât cele 
picante, spumoase, metafizice, dar mai ales prin cele satirice, 
în care bunul simţ se revoltă prin ascuţita ironie şi sarcasm, 
Aculin Tănase se impune încet, dar sigur, ca un demn 
purtator de steag al măreţiei spiritului româ- nesc, european 
şi nu numai. 
 Iacob Voichiţoniu - poet 

  



Gândul Anonimului Anul X nr. 47-48/15 decembrie 2012 

 52

Atunci când inspiraţia îi pune mâna pe creştet,  

verbul lui Aculin Tănase are ascuţimea şi precizia bisturiului 
mânuit de un chirurg cu har. Viciile toate saltă în agonie sub 
condeiul lui neobosit, până îşi dau duhul în hohotele de râs 
ale cetitorilor scurtelor sale compoziţii cu poantă frumos 
arcuită ca o boltă asupra unei catedrale. 

Academician Valeriu Matei 
Maesterul Aculin oglindeşte ,,lumina sacrului 

strămoşesc al neamului acestuia”. Condeiul său transfigurează 
lacunele educaţiei şi suferinţa în zâmbet, uitarea în memorii 
esenţiale ale originii, nesimţirea în bunul simţ. Personalitatea 
sa unică şi unită se responsabili- zează cu cea mai grea şi 
înaltă artă ,,Estetica urâtului”, acum când societatea dă semne 
de involuţie, domnia Sa calcă balaurii ,,fără să strivească 
corola de minuni a 
lumii’’. Cată Graţie, Putere, Har, Nobleţe în înfăptuirea 
,,Sacrei meniri de OM”. Admiraţie şi respect maestrului 
Aculin Tănase! 

RazaRa - Elena Ignat - psiholog, grafician 
Aculin Tănase salvează pentru secolul XXI ceea ce 

Marcial şi Juvenal, şi mulţi de-ai noştri, fie Păstorel ori 
Cincinat Pavelescu au făcut mină de aur din puterea cuvîn- 
tului care loveşte în lumea strâmbă trăitoare în imoralitate şi 
amoralitate, în civismul putred, în politicul laş şi hrăpăreţ, 
insensibil şi încătuşat 99,99%. Perioada sa ieşeană, alături de 
oameni de spirit, instruiţi, hâtri în umor junimist, 
humuleştean, ca Emil Iordache, Dragoş Cojocaru, Sergiu Aile- 
nei, Gustavo Loria, Radu Tătărucă, Daniel Corbu, Liviu 
Apetroaie – literaţi cu haz adânc, îl ridică pe Aculin al nostru 
la amprentă istorică, atuul principal fiind farmecul mşcării 
printre oameni şi spaţiile oamenilor. El se asumă 
total. Nu-l pedepsiţi pentru această minunăţie! 

Grafician şi poet Vasilian Doboş 
Redactor şef adj., revista Dacia Literară 

Aculin este seducător ca om şi talentat mănos în 
burta EPIGRAMEI. Generos cu cine nu merită, dar trăgător 
de elită în scăfârlia personajelor pe care le iubeşte nebuneşte. 

Artă fără nebunie nu se merită! Aculin le are, să-i 
fie de bine, în ciuda frustraţilor peltici! 

Viorel Sâmpetrean - poet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Aculin şi Manuela Golescu, în concert 

Sunt mulţi oameni inteligenţi, însă mucalitul este cuceritor 
prin faptul că vorbeşte plăcut despre lucrurile neplăcute. Pe de 
altă parte, în zona metafizică, unele dintre compoziţiile 
maestrului Aculin sunt atât de ingenioase şi de pline de miez, 
încât pot constitui - pur şi simplu- subiecte pentru teze de 
doctorat: Bogatul Sărac, Laudatio Prostiei, Lordului din mine 
sau Rafinamentul - ca artă de a iubi în alţii vibraţia propriei 
noastre personalităţi. 

                                          Loredana  Groza - artistă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aculin şi soprana  Irina Baianţ 
De i-aş face un portret, 
L-aş descrie-aşa,  concret: 
Bucovinean get-beget, 
Cu talente berechet, 
Epigramist şi poet, 
Un maestru în pamflet, 
Adorabil interpret 
De la banc pân’ la sonet, 
Un băiat de comitet, 
Cu lipici la coconet, 
C-o statură de atlet 
Şi- o ţinută de cadet, 
C-un joben de cabaret Ce-i pe 
post de amulet, Atrăgând ca 
un magnet, Dându-i farmecul 
complet, 

Un romantic paladin, 
Menestrelul scos din scrin... 
Ăsta-i Lordul Aculin! 

 
Narcisa Tcaciuc - actriţă 

 
Aculin, personaj desprins parcă din CLUBUL 

PICKWICK sau din lumea WALL-STREET-ului, ce 
juri că ROTHSCHILD îl consultă, dacă să investească în 
platină sau în diamante, a venit în Bucureşti cu un curaj 
ce frizează excentricul, purtându-şi fracul şi jobenul cu o 
naturaleţe neegalată decât de legendarul 
MALAGAMBA. 

      Mihai Şurubaru – regizor 
Aculin Tănase este o legendă vie din Viitorul 

Bucureştilor de altădată 
Prof.univ.dr. Gabriel I. Năstase
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Actualitate şi trecut la LUNA 
 

ANIVERSARE 
1992-2012 

Douăzeci de ani de la vizita delegaţiei de luneni 
în Franţa. 

   . .. Cum trec anii, auzi adesea spunându-se când 
vine vorba de amintit unele evenimente din trecut, 
care au impresionat cumva omul, oamenii. Deşi 
anii nu trec, ei măsoară, oamenii trec cu uitarea 
sau neuitarea evenimentelor care ar merita să fie 
aniversate ori comemorate ce nu e tot una. Cum 
nici oamenii nu sunt toţi egali biologic şi nu 
numai. 
     Totuşi, omul ca fiinţă socială, unic, deosebit de 
toate vietăţile pământului, trebuie sau ar trebui să 
se bucure de unele drepturi fundamentale 
indiferent de regimul politic sau conducători; 
drepturi care îi definesc umanitatea: la opinie 
personală garantată; la libertatea neîngrădită, atâta 
cât nu deranjează libertatea altora; să aleagă şi să 
fie ales potrivit competenţelor şi demnitatea 
dovedită nu după avere şi cumetrii politice; dreptul 
la o viaţă demnă după muncă şi răsplată nu salarii 
şi averi pe baza abuzurilor şi speculaţii 
nejustificate... Drepturi tot mai mult siluite care 
subminează solidaritatea socială şi încrederea în 
conducători, cu urmări nebănuite. 
     Nu întâmplător, cu ocazia aniversării în 
discuţie, îmi amintesc de perioada când poporul 
român nu a mai putut răbda nelegiuirile şi la 22 
decembrie 1989 s-a răsculat şi cu cât entuziasm 
emoţional a demonstrat „Jos dictatura! Vrem 
libertate, democraţie şi o viaţă demnă...” – slogan 
repetat până la limita riscului maxim (sumar 
drepturile fundamental-umane). Din păcate 
drepturile încă se lasă aşteptate iar unele în parte s-
au înrăutăţit mai mult. 
La actul revoluţionar, cu aşteptările cuvenite după 
schimbări, au aderat şi sătenii din Luna – Cluj, mai 
cu seamă că în acea perioadă, ca prim pas posibil 
pentru realizarea celor dorite, era prin „Acţiunea 
satelor înfrăţite” la care lunenii erau dornici să se 
alăture, doar vor trăi mai bine decât în colectivă. 
     De atunci au trecut peste 20 de ani, timp în care 
pe plan intern, local, s-au produs multe, încât o 
scurtă retrospectivă a modului şi rezultatul 
înfrăţirii satului Luna cu Port en Bessin, precum şi 
vizita unei delegaţii de luneni în Franţa, văzută 
după 20 de ani, la ceas aniversar, se impune ca 
eveniment nu oarecare. 

* 
    Pe data de 06.02.1990, la numai o lună şi câteva 
zile de la declanşarea revoluţiei, cu de la sine 
putere, cunoscând sentimentele sătenilor, am 

adresat o scrisoare ambasadorului Franţei la 
Bucureşti, prin care îl rugam să ne sprijine pentru 
a putea fi înfrăţite, satul Luna cu o localitate din 
Franţa: „Satul Luna se află pe malul râului Arieş, 
aproape de vărsare în râul Mureş, în centrul 
Transilvaniei, sătenii au preponderent preocupări 
agrare. Satul Luna aniversează anul acesta, 1990, 
720 de ani de atestare documentară şi am dori la 
aniversarea din 26 august a.c. să invităm o 
delegaţie din localitatea cu care vom fi înfrăţiţi...” 
(Col (r) Ion Mazere) 
     Răspunsul la scrisoarea de înfrăţire a sosit 
prompt la 26.06.1990 cu scrisoarea semnată de 
primarul „Le Maire C. Huet al localităţii PORT 
EN BESSIN, departamentul GALVADOS Franţa, 
prin care am fost informaţi că din 2-3000 cereri de 
înfrăţire a comunelor din România, dumnealor au 
ales satul Luna... Iar la 18.08.1990 va sosi la Luna 
o delegaţie formată din 5-10 persoane cu un 
camion şi două turisme cu ajutoare pentru şcolari, 
ceva îmbrăcăminte pentru copii, ustensile de 
copiat pentru scoasă şi primărie şi produse 
sanitare; în detaliu vom discuta despre ajutoare la 
sosirea delegaţiei la Luna.”  
     Cu scrisoarea şi rezultatul înfrăţirii, primită la 
Bucureşti, de care sătenii şi noile autorităţi nu 
aveau cunoştinţă, m-am deplasat la Luna, unde 
atunci primar era prof. Ibănescu Mihai, numit Ad 
Hoc de săteni cu sprijinul hotărâtor al prof. Dan 
Nicolae şi Reteşan Simion, implicaţi în 
schimbarea pe plan local şi al revoluţionarilor 
Ocolişan Alexandru, Cucu Mihai, Boca Ioan. .. 
care la 22. 12. 1989 au ocupat primăria comunei, 
alungând primarul comunist, Paraschiva Şinca. 
Vestea înfrăţirii satului Luna cu localitatea 
franceză Port Bessin a produs bucurie generală, 
având, în continare, un punct de sprijin pentru 
viitor şi reper de orientare în ceea ce urmează 
înfrăţirii cu localitatea franceză mai aproape de 
sufletul românesc. Iar hărmălaia cu schimbarea în 
curs s-a mai potolit ceva. 
     În continuare, cu primarul existent, prof. 
Ibănescu Mihai, s-a trecut la redactarea scrisorii de 
răspuns către primarul localităţii franceze şi 
bucuria resimţită de săteni cu privire la vestea 
înfrăţirii cu localitatea franceză. În ceea ce priveşte 
ajutoarele, s-a păstrat o reţinere, semnalând doar 
două cărucioare pentru doi paralizaţi, semnată de 
primarul local în funcţie, Ibănescu M. Iar 
subsemnatul am contrasemnat, Col. Mazere Ioan, 
Preşedintele Comitetului de Iniţiativă. Numărul de 
înregistrare 644/10 iulie 1990. 
Rămâne ca în continuarea relaţiilor presupuse, să 
se înfăptuiască oficial între primăriile celor două 
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localităţi înfrăţite, cum de fapt s-a petrecut, cu 
ajutoarele primite şi împărţirea lor, pe plan local, 
la săteni.   
    O altă problemă cu dată fixă, ce nu suporta 
amânare, a fost aniversarea a 720 de ani de 
atestare documentară a satului Luna la 26.08.1990 
pentru prima dată cu invitarea lunenilor de pe unde 
or fi ajuns cu serviciu, a delegaţiei din Port en 
Bessin Franţa, cu care suntem înfrăţiţi şi a 
autorităţilor locale din Câmpia Turzii, Turda, Cluj. 
Cu acel prilej s-a hotărât, confecţionarea unor 
tricouri, plătite cu înscrisul evenimentului şi a unor 
medalii de bronz produse gratuit cu sprijinul 
inginerului Mureşan Gheorghe directorul general 
al întreprinderii SINTEROM din Cluj (lunean) în 
prezent decedat (Dumnezeu să îl odihnească)! 
Acest lucru nu a fost deloc uşor în acele condiţii 
de criză, aşa încât pentru asigurarea lor a fost 
nevoie să facem 11 deplasări Luna – Cluj cu 
maşina prin bunăvoinţa preotului paroh din Luna, 
Iura Vasile pentru a fi repartizate invitaţilor şi nu 
numai, pentru neuitare. 
      

 
 
Aversul medaliei aniversară bătută la LUNA în 

1990 
 
     Aniversarea a avut loc cu o participare 
importantă care de atunci nu a mai putut fi egalată, 
ca să definim astfel emulaţia şi determinarea 
sătenilor noştri. Nu-i mai puţin adevărat că în acea 
perioadă, încă fierbinte, aşteptările de schimbare 
erau multiple şi frenetic susţinute de mulţime şi de 
autorităţi.  
Pentru primăria din Port en Bessin am expediat de 
la Bucureşti 20 tricouri şi 20 medalii cu 
înscrisurile respective pentru a fi oferite 
locuitorilor selectaţi de primarul local. 
                             

VIZITA DELEGAŢIEI DE LUNENI ÎN 
FRANŢA 

    De fapt invitaţii au fost făcute în mai multe 
rânduri însă cine avea atunci valuta necesară? - 
motiv pentru care amânam mereu. 
    Dar, iată a sosit un moment anume când 
populaţia localităţii franceze înfrăţite avea obiceiul 
din 3 în 3 ani să iasă la malul mării pentru o slujbă 
religioasă, asemănător cum ies lunenii primăvara 
în ţarină (la crucea din marginea localităţii) pentru 
a cere prin rugă proniei cereşti ploaie pentru 
recoltă bogată; iar francezii, mai mult peşte şi 
ocrotirea vieţii pescarilor pe timpul furtunilor, ei, 
majoritatea, ocupaţi cu pescuitul oceanic, la care 
doreau să participe pe 12.08.1992 şi o delegaţie de 
la Luna nominalizată astfel: Ibănescu Mihai cu 
soţia Valerica; Mazere Ion cu soţia Maria; Roşca 
Eugenia cu fiicele Florina şi Olimpia; Filip 
Alexandru cu soţia Ileana; Mărginean Mihai cu 
soţia Liliana; Felicia Feneşan cu fiul Sabin; Iura 
Vasile şi soţia sa Mariana; Giurgiu Ioana; Mureşan 
Cristina; Negrău Sabin; Tulai Ioana; Moldovan 
Mariana. În total 20 persoane, 14 familişti şi 6 
elevi (iulie 1992). Preotul neputând lipsi timp de 
12 zile a fost nevoit să renunţe la deplasare. 
    Compunerea delegaţiei ca persoane şi număr a 
produs ceva nedumeriri şi discuţii pe plan local, 
fără temei, deoarece nominal delegaţia a fost 
stabilită de primăria FRANCEZĂ, la Port en 
Bessin pe baza rolului avut de unele persoane în 
acţiunea de înfrăţire a localităţilor, dar mai ales pe 
baza corespondenţei avute între elevii şi profesorii 
celor două şcoli din Luna şi Port en Bessin, pe 
baza cărţilor de vizită lăsate la şcoala din Luna de 
prima delegaţie franceză ce ne-a vizitat satul în 
august 1990. 
  Răspunsul nostru şi de data aceasta a fost 
amânare, din cauza valutei ce ne lipsea. Faţă de 
această situaţie care mereu se repeta, primăria 
localităţii franceze, a hotărât să suporte ei 
cheltuielile cu transportul dus şi întors pe calea 
ferată, precum şi taxa ce se percepea pentru 
asigurarea sănătăţii pe numărul de persoane şi a 
celor 12 zile cât dura vizita. În care scop au trimis 
la Luna un delegat cu valuta în Franci francezi – 
urându-ne călătorie plăcută pentru data stabilită 
corelată cu cu sărbătoarea religioasă din data de 
12.08.1992, la care participa şi episcopul de care 
depindea parohia din localitatea franceză. 
  În continuare, delegaţia fiind stabilită nominal şi 
valuta asigurată prin bunăvoinţa colegilor francezi, 
nouă lunenilor ne revenea ca ultimă sarcină, 
pregătirea pentru deplasare ca să ajungem în 
Franţa, la Port en Bessin la data stabilită, 
12.08.2012. Şi acest ultim obiectiv, nu simplu, 
deoarece nu depindea de noi, cum a fost obţinerea 
paşapoartelor individuale de la Cluj, pentru vizită 
într-o ţară occidentală, cât mai repede pentru a 
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putea cumpăra bilete de tren, grupat în acelaşi 
vagon, pentru 19 persoane cu copii, pe o distanţă 
aşa de lungă, mai uşor de supravegheat şi evitat 
probleme nedorite. Întrucât a fost nevoie ca 13 
persoane printre care şi copiii să fie trecuţi pe 
paşaportul subsemnatului, făcut colectiv la 
Bucureşti, adăugându-se listele cu fotografii şi 
datele personale ale fiecăruia, pentru care purtam 
oarecare răspundere. În plus, mai era nevoie de 
ceva atenţii, plecând în grup pentru situaţii 
colective şi individuale pentru familiile unde vom 
fi cazaţi pentru 12 zile şi o rezervă; cam greu, dar 
în final s-a rezolvat, fireşte la nivelul posibilităţilor 
şi a experienţei mai sumare, unii fiind pentru 
prima dată ieşiţi din ţară. 
  Plecarea spre Franţa de la Luna s-a produs în ziua 
de 11.08.1992 ora 400 cu turisme până la Alba 
Iulia, pentru trenul internaţional: Bucureşti – Alba-
Iulia – Stamora Moraviţa – Jugoslavia – Austria – 
Germania – Franţa. La destinaţie am ajuns în ziua 
de 12.08.1992 ora 1200, bucuroşi şi fără neplăceri. 
  Pe timpul deplasării fără să coborâm din vagon – 
era lege – priveam pe geam natura: câmpul, sate, 
oraşe, mai atent prin ţările occidentale. Cu 
impresii mai deosebite am rămas de ce am văzut 
prin Austria, gările de cale ferată cochete şi 
peroanele, sau dintre linii foarte curate; cu privire 
la localităţi ieşeau în evidenţă bisericile cu mult 
mai monumentale. Prin Franţa îndeosebi, am văzut 
multe biserici cu turnuri înalte şi în jur 10 - 15 
case, dovada că în acel loc cândva a fost un sat, 
însă reducându-se forţa de muncă prin mecanizare 
la 6-7% din proprietarii caselor rămase erau 
suficient pentru a lucra mecanizat terenul 
aparţinător. Iar plusul a migrat spre oraş. Mă 
gândeam atunci... aşa o să ajungă şi satul Luna a 
cărui mecanizare a agriculturii a început cu 
C.A.P.-ul dar forţa de muncă care mai prisosea, 
era preluată industria atunci când I.S.C.T. iar 
sătenii au rămas să locuiască în sat. 
  După aceste imagini şi nu numai observate în 
lunga călătorie ne vedem ajunşi la destinaţie. 
  La primărie ne-a aşteptat primarul D-na C. Huet, 
consilierii şi familiile care urmau să ne cazeze, iar 
după o primire afectuoasă şi plină de prietenie 
foarte scurtă, obosiţi de drum, a urmat un repaus 
până în ziua următoare; iar doamna primar ne-a 
spus: ”Pe timpul cât veţi sta la noi, ne vom 
cunoaşte mai bine, după un program care să ne 
permită să vedeţi cât mai multe” şi într-adevăr aşa 
a fost. 
  Din 13.08.1992 am intrat direct în minuţiosul 
program de vizite şi participări la activităţi social-
culturale stabilite pe zile şi ore, urmărit în aşa fel 
încât să ne simţim cât mai bine. 

  Ora 900 – 1200. Vizită la muzeul local pentru a 
ne forma o primă imagine generală cu privire la 
evoluţia localităţii de la început şi până în prezent. 
Cu foarte multe exponate şi documente explicative 
şi foarte mult material militar, inclusiv un tanc 
recuperat din mare, deoarece Port en Bessin, vecin 
cu localitatea Arromanches, se aflau pe direcţia 
loviturii principale a trupelor americane pentru 
forţarea Canalului Mânecii de pe coasta engleză şi 
debarcarea în Nordul Franţei, în iunie 1944, pentru 
a intra hotărâtor în luptele celui de al doilea 
Război Mondial. 
  Mă gândeam atunci la ceea ce vedeam, ce mult 
lipseşte un asemenea muzeu satului meu natal, 
cerut verbal şi scris ca să repet şi acum – „ că fără 
trecut cunoscut şi recunoscut chiar un om e 
nimeni, iar o ţară e nimica” deoarece trecutul e 
poarta viitorului. 
  La Luna noroc cu Monumentul eroilor construit 
în 1922, după Primul război mondial, pe una din 
feţele căruia, destul de târziu, s-au înscris numele 
eroilor locali care s-au jertfit în cel de al Doilea 
Război Mondial. Iar puţinele morminte ale celor 
căzuţi la Luna pe timpul cât localitatea a stat 
aproape 6 săptămâni pe linia frontului în toamna 
lui 1944, au fost amenajate lângă monument, cu 
precizarea numelui au dispărut... din păcate 
teritoriul rezervat lor a fost folosit de primăria 
comunistă pentru amplasarea unui magazin 
ulterior privatizat. 
    Ora 1200 Recepţie la primărie în onoarea 
delegaţiei de luneni înfrăţiţi cu localitatea 
franceză. 
Primarul, D-na C. Huet urează bun sosit delegaţiei 
noastre şi este deosebit de fericită să se afle 12 zile 
alături de numeroasa delegaţie de cetăţeni din 
frumoasa localitate Luna din centrul Transilvaniei, 
pe care a vizitat-o cu 2 ani în urmă, unde a fost 
primită cu atâta entuziasm,  bucurie, căldură şi 
plăcere sufletească după revoluţie încât „nu-mi 
dau seama dacă noi o putem egala...” 
    În răspuns, am mulţumit fierbinte conducerii 
localităţii, respectiv primarului şi familiilor care 
găzduiesc membrii delegaţiei din Luna, cu 
remarcarea preţiosului ajutor oferit în valută, fără 
de care nu am fi putut ajunge aici. 
    Cu acel prilej, primarul, d-na Huet fiind şi în 
asentimentul consiliului primăriei locale, a oferit 
titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE a localităţii 
PORT EN BESSIN FRANŢA cu medaliile – 
simbol local, DOMNILOR: COL. ION MAZERE 
pentru iniţiativa dovedită cu înfrăţirea celor două 
localităţi LUNA – PORT EN BESSIN şi 
IBĂNESCU MIHAI, primar al comunei LUNA, la 
momentul vizitei delegaţiei franceze din august 
1990. 
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Aversul medaliei cu insemnele  localităţii 
franceze Port en Bessin 

      
14.08.1992 Toată ziua a fost destinată pentru a 
vizita localitatea, portul, piaţa, magazinele, 
şcoala... de unde am rămas cu imaginea plăcută, 
casele majoritatea tip vile, cu parter şi un etaj, 
curtea, în general mică cu arbuşti de decor, flori şi 
gazon, fără grajduri şi coteţe, poate la periferie, pe 
care eu nu le-am văzut. Străzile asfaltate iar 
principala cu marcaje şi intersecţii semaforizate, 
pentru trecerea persoanelor şi mijloacelor de 
transport. La ce vedeam mă gândeam atunci când 
şi câte mai avem de făcut noi, cei din Luna... 
    Portul a fost amenajat în spaţiul mai lărgit al 
estuarului situat la vărsarea în mare, cândva, a 
micului râu din apropiere, prin delimitarea părţii 
dinspre larg cu un dig şi o poartă metalică. Poarta 
se păstra deschisă pentru ieşirea şi intrarea navelor 
de pescuit în port pe timpul fluxului şi închisă 
pentru menţinerea apei în port, pe timpul 
refluxului, necesară plutirii navelor rămase în port. 
Fără aceste amenajări specifice nu cred că 
activitatea lor principală de pescuit oceanic ar fi 
evoluat atât de mult încât să se poată lăuda că 
localitatea lor constituie a doua bursă de peşte din 
Franţa. 
    Din cele văzute pe teren şi în port, am putut să-
mi dau seama că suntem înfrăţiţi cu locuitorii unei 
localităţi care au făcut mari eforturi pentru a pune 
în valoare maximă ceea ce le oferea zona unde 
locuiau pentru stabilitatea şi condiţiile existente. 
Preocupări atât de necesare şi la noi deoarece o 
bază materială ar fi, mai rar... 
    În zilele următoare am vizitat: 
O fermă agricolă unde 3 persoane lucrau o 
suprafaţă mare de teren pentru cereale, aveau şi 
animale unde adăpostul era simplu, mai mult să 
ocrotească animalele de ploaie, deoarece 

temperatura nu coboară cub 00 grade Celsius. 
Fermierul repara ceva la un tractor, deci era şi 
mecanic. Întrebat, era satisfăcut cu venitul cel 
obţine.         

 
Ceremonia înmânării medaliilor şi titlurilor de 

cetăţeni de onoare pentru dl. Col. Mazere şi 
pentru dl. Prof. Ibănescu 

În altă zi am vizitat 3 mari cimitire militare: 
american, german şi englez, erau nu departe unul 
de altul, pe teritoriul francez, rămase de pe timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, forte bine 
întreţinute. Un exemplu, deşi pe timpul luptelor 
erau duşmani, după respectul acordat, ca oameni 
de bine sau de rău, ar trebui să fim unanim egali. 
Oraşul CAEN reşedinţa episcopală cu o 
majestoasă catedrală care impresionează şi acum, 
dar pe timpuri,  în spaţiul căreia sunt adăpostite 
mormintele unor mari personalităţi religioase şi 
alice.       

 
         
        Catedrala din oraşul Caen 
Vizita la Mănăstirea SAINT MICHEL unul din 
cele mai importante obiective turistice din Franta, 
ne-a luat o zi întreagă cu deplasarea. Pentru noi 
lunenii a fost o ocazie rară, deoarece nu ştim cine 
si când vom mai avea o asemenea ocazie, unică, 
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fără alte obligaţii decât prezenţa. Mănăstirea, după 
cum am văzut-o noi, este dispusă pe o mică insulă 
in forma de con vulcanic cu vârful tocit nu departe 
de mal. Întreaga ei suprafaţă de jos până sus este 
amenajată constructiv cu o mulţime de săli de 
dimensiuni şi în forme pentru întrebuinţări diferite. 
La început toată construcţia a servit cultului 
religios practicat de o puternica abaţie 
mănăstirească de călugări catolici. Cu schimbările, 
construcţia a servit şi de închisoare un timp, iar în 
prezent constituie un vestit obiectiv turistic 
păstrând vechiul nume (foto). Mai există încă 8 
până la 10 călugări, urmaşi ai vechii abaţii, care în 
câteva săli muzeale,  prezintă informaţii şi date din 
trecutul al mănăstirii şi din activitatea tiparniţei 
care avut un rol important în evoluţia social 
morală a poporului francez. În acest ultim scop 
vechile săli au fost renovate, adaptate si dotate cu 
exponate prezentate şi explicate ca semnificaţie de 
ghizi ori pe suport video, potrivit interesului 
turiştilor ca să vadă sau să afle in premieră date 
privind evoluţia cultului, ştiintei, tehnicii si culturii 
dealungul istoriei pe teritoriul FRANŢEI. Ca un 
amănunt cotidian care dovedeşte interesul cel 
reprezintă SAINT MICHEL, noi in ziua vizitei a 
trebuit sa ne aşteptăm pe mal rândul pentru a fi 
trecuţi pe insula, atât de mulţi turişti eram.     
Procesiunea religioasă la care de fapt am fost 
invitaţi să participăm, repet, care se oficia din 3 în 
3 ani în amintirea sătenilor căzuţi victime valurilor 
mării pe timpul pescuitului, activitate de bază, în 
prezenţa episcopului şi a altor personalităţi 
inclusiv noi lunenii ca oaspeţi de vază. Slujba 
religioasă a avut loc, în aer liber, la malul mării, 
prilej cu care au fost pomeniţi marinarii săteni 
căzuţi victime valurilor şi au fost adresate repetate 
rugi lui Dumnezeu pentru ocrotirea urmaşilor. A 
urmat o călătorie pe mare cu două nave până 
aproape de coasta engleză, cu rugi şi aruncare de 
buchete de flori cu adrese individuale sau 
colective.  
   Până atunci eu nu am mai fost pe mare la aşa 
distanţă decât o singură dată, pe timpul activităţii 
de la Sulina 10-12 Km pe Marea Neagră pentru a 
verifica existenţa unei geamanduri care delimita 
apele teritoriale între malul dobrogean şi Insula 
Şerpilor acum în stăpânirea Ucrainei. 
   După amintirile încă neuitate aş putea fi întrebat 
dacă pe timpul celor 12 zile şi atâtor vizite şi 
participări nu s-au întâmplat şi probleme care să ne 
deranjeze. Ca să fiu sincer, îmi amintesc de o 
situaţie de acest gen. Chiar la început, pe timpul 
recepţiei la primărie, d-na primar desface un plic şi 
dă citire unei scrisori primite de la Luna, semnată 
de primarul ales Popa Gheorghe şi secretara 
Lucreţia Pătru, afirmând în esenţa scrisorii, că 

dumnealor, adică cei rămaşi în sat, „rup” relaţiile 
de înfrăţire LUNA – PORT EN BESSIN 
FRANŢA...”nu facem din această întâmplare 
neplăcută, un capăt de ţară,  dar bine nu ne-a căzut, 
după atâtea eforturi pe care am început să le facem 
în folosul lunenilor. Primarul localităţii franceze, a 
spus diplomatic, că poate este o neînţelegere care 
se va lămuri... Merită precizat că în încercarea de a 
descoperi copia acestui document în arhiva 
primăriei din Luna,  ni s-a spus în repetate rânduri 
că nu se mai găseşte. A dispărut ca anumite 
dosare… 

În loc de concluzii 
    De atunci sunt 20 de ani, timp în care s-au 
petrecut multe cu satele înfrăţite, inclusiv LUNA – 
PORT EN BESSIN, şi cu delegaţia de luneni 
implicată în vizita făcută în Franţa în perioada 11-
22.08.1992 astfel încât o retrospectivă se impune. 
    Astfel, la 26.08.2012 ora 1600 la Luna s-a 
stabilit aniversarea momentelor de atunci, la care 
din cele 19 persoane implicate la început, au 
participat la aniversarea stabilită: Mazere Ion cu 
soţia, Ibănescu Mihai cu soţia, Filip Alexandru cu 
soţia, părintele Iura cu soţia şi Giurgiu Ioana 
(numele de atunci Ioana şcolăriţă, acum căsătorită 
cu domiciliul la Turda); au lipsit unii locuitori din 
sat necunoscându-se cauza, nici nu-i consemnăm 
nominal... 
    Ca primă impresie, foştii şcolari au şi ei copii de 
anii lor de atunci, cei activi au îmbătrânit încât 
numai amintirile îi mai pot purta cu gândul prin 
locurile odată vizitate, iar Mărginean Liana a 
trecut la cele veşnice. 
    Unii au demonstrat succint nişte adevăruri că 
multe au sperat oamenii pe timpul revoluţiei, 
emoţional, reclamând schimbarea fără a judeca 
mai profund ce urmează şi cum o să se ajungă la 
înfăptuirea drepturilor fundamental-umane, fără a 
se risipi ceea ce a fost bun, cum deja s-a întâmplat 
ca să amintim de câteva: 
În primul rând trebuie să ne amintim că satul Luna 
a mai trecut prin asemenea situaţii critice de 
schimbare radicală,  dar le-a învins, constatare care 
ne dă nouă speranţa în viitor, deoarece teritoriul 
comunei dispune de pământ fertil,  cu izvoare 
limpezi ce ţâşnesc la suprafaţă cu generozitate, 
resurse foarte valoroase a căror valorificare va 
putea constitui întotdeauna o sursă de prosperitate 
şi progres. Dar trebuie totuşi să consemnăm ce s-a 
înregistrat în ultimii ani. 
A dispărut şeptelul atât de numeros la Luna înainte 
de război şi după inclusiv pe timpul CAP – ului; 
Au dispărut irigarea pământului şi folosirea 
îngrăşămintelor chimice, iar producţia actuală de 
grâu în medie de 3000kg/ha, în timp ce în 
Germania, cu teren şi climă mai puţin prielnice e 
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de 6000 kg/ha în medie, de unde şi explicaţia de ce 
ţara noastră agrară importă aproximativ 70% 
produse agricole, de aia... 
Au dispărut renumitele viile de pe coastă, 
modernizate pe timpul C.A.P.-ului pentru a fi 
lucrate şi stropite cu insecticide mecanic, iar astăzi 
de sărbători şi ocazional lunenii beau bere în loc 
de  dulcele lor vin... 
Lipseşte o brutărie şi cuptorul de pâine, care este 
adusă acum din satele vecine; 
 Forţa de muncă care a început să prisosească în 
sat încă de pe timpul C.A.P. era preluată de 
Industria Sârmei Câmpia Turzii, sătenii locuind în 
sat până ce I.S.C.T. a ajuns la10000 de muncitori 
fără bani de la U.E. şi alte ajutoare, iar în prezent 
când I.S.C.T. a ajuns treptat la 300 de muncitori şi 
urmează să se închidă la sfârşitul acestui an, 
sătenii noştri au luat calea pribegiei, grăbiţi şi de 
falimentarea întreprinderilor private care mai 
funcţionau în zonă. 
   Probabil„convinşi” că le va merge mai bine. 
Probabil aşa este dar cui îi merge mai bine?!... 
Noi lunenii cu un pământ foarte fertil şi apă în 
izvoare şi alta care curge pe Arieş, am fi avut 
şanse să rezolvăm mai bine la Luna cu schimbările 
decât locuitorii din Port En Bessin Franţa, pe 
malul mării, care au închis apa fluxului ca să le 
plutească navele ca să-şi câştige hrana prin pescuit 
oceanic şi să asigure stabilitatea economică şi 
prosperitatea într-o localitate modernă care ne-a 
impresionat pe toţi pe tot parcursul timpul vizitei. 
Ce ne lipseşte nouă lunenilor cu şansele şi 
teritoriul pe care îl avem? Aş încheia cu o frază 
auzită des: Dă Doamne mintea românului cea de 
pe urmă! Adică după ce dă cu capul de pragul de 
sus sau se împiedică de cel de jos.  
Din ce am văzut noi pe teren apreciem că date 
fiind condiţiile geografice pentru cetăţenii 
localităţii Port En Bessin din Franţa, micul port 
maritim destinat ambarcaţiunilor pescăreşti a avut 
şi are un rol vital în asigurarea existenţei 
localnicilor, a stabilităţii şi dezvoltării procesului 
socio-economic în continuă creştere. Oarecum 
asemănător cu Portul Pireu din Grecia păstrând 
raportul în timp şi în mărime, port construit de 
THEMISTOCLES, 448 î.Hr., care a asigurat 
condiţiile ca destinul grecilor să devină acela de 
stăpâni ai mărilor,  suficient de puternici pentru a 
învinge dominaţia marelui imperiu al Persiei. Mai 
aproape de noi, rolul avut de Portul Brăila din 
România, în exportul de cereale între cele două 
războaie mondiale când a devenit şi Bursa pentru 
stabilirea preţului grâului pe plan european. 
În prezent din păcate, păcatele cui?, doar primul 
din cele trei porturi amintite se mai află dinamic şi 
în progres, în timp ce ultimele două parcurg o 

etapă mai puţin fastă economic şi din punct de 
vedere al identităţii, nu mai au mediul de afaceri 
avut anterior.  
Cum s-ar spune - ce şi cum a fost în trecut aflăm 
din istorie, ce este în prezent se vede, ce va fi 
depinde de noi, în primul rând, nu de alţii cum 
adeseori cădem în păcatul să credem mai degrabă 
poveşti de adormit copii, spuse de unii cu interese 
bine definite. 
În cele ce urmează prezentăm amintiri şi impresii 
ale unora dintre participanţii la această vizită. 
 
     Col (r) Ion Mazere Luneanu 

 

 
 

Poză cu grupul de luneni şi doamna primar 
Heut în timpul uneia dintre vizitele făcute 

 
Ne-au ajutat sa retrăim frânturi din istoria 

Franţei 
 

 
 

Ioana Csizer (Giurgiu) 
 

"Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă 
gândesc la locul naşterii mele, …parcă-mi saltă şi 
acum inima de bucurie îşi începea Creangă 
“Amintirile din copilărie” si aşa le putem începe 
oricare dintre noi, cei născuţi sau crescuţi la Luna. 

Luna este pentru mine locul de unde deşi 
am plecat cu câţiva ani in urmă, întotdeauna când 
am ocazia mă întorc cu plăcere pentru a revedea 
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oamenii dragi si pentru a depăna cele mai 
frumoase amintiri.  

O astfel de ocazie mi s-a ivit în vara 
acestui an, când domnul col Mazere, Luneanu care 
nu-şi va uita niciodată rădăcinile, a organizat “în 
sat” o întâlnire a membrilor grupului care au 
vizitat in 1992 Port en Bessin, localitatea din 
Franţa care in acea vreme era înfraţită cu satul 
nostru.  

Ne-am reunit după 20 de ani cu sufletul la 
fel de entuziast, dar, pentru că viata ne-a împrăştiat 
in toate zările, într-un grup mult mai restrâns.  

Uitându-ne la albumele cu fotografii, ne-
am amintit cu mare drag de vacanţa petrecutţ in 
acel sat pescăresc de la malul Mării Mânecii şi de 
oamenii lui primitori, oameni care ne-au dat ocazia 
să descoperim cultura şi istoria impresionantă a 
Normandiei si ne-au ajutat să începem să vedem 
lumea cu alţi ochi. Ne-au ajutat sa retrăim frânturi 
din istoria Frantei, să redescoperim momentele 
istorice din 1944 vizitând Memorial de Caen, “să 
cucerim” mănăstirea fortificată Le Mont Saint 
Michel, singurul loc care nu a putut fi cucerit de 
englezi in timpul “Războiului de 100 de ani”.  

Au sărbătorit alături de noi a 84-a 
aniversare Benediction de la Mer, binecuvantarea 
mării fiind pentru ei o oportunitate de a-ăi 
infrumuseţa toate străzile, casele şi bărcile cu flori 
din ghirlande de hârtie, în acest fel arătându-şi 
recunoştinţa faţă de Fecioara Maria. 

Călătoria nu a fost doar o incursiune în 
cultura si istoria acestei regiuni, a fost 
condimentată si de peripeţii, tocmai de aceea 
recomand tuturor celor alături de care am trăit 
acele momente să-ăi puna si ei amintirile pe hârtie 
Si să le trimita la “GândulAnonimului”, publicaîia 
prin care consătenii nostrii, col Mazere şi dl. Indre 
au reuşit să facă cunoscută istoria şi nu numai, a 
satului nostru de care suntem aşa de mândri. 

Mulţumesc acestor oameni ca ne-au dat 
ocazia de “a nu ne naşte pentru a dispărea ca un 
grăunte de nisip, ci pentru a lăsa o urmă în 
gândurile şi inimile semenilor”. 

 
Ioana Csiszer ( Giurgiu) 
 

 
       Cimitirul eroilor germani 

 
Timpul petrecut în acel oraş a trecut pe 

nesimţite 

 
Ileana Filip      

            
Au trecut 29 de ani de când un grup de locuitori ai 
comunei Luna judeţul Cluj ( unii pentru prima 
dată) au părăsit hotarele ţării pentru o vizită în 
Franţa,  în oraşul Port en Bessin cu care comuna 
Luna era înfrăţită. Timpul petrecut în acel oraş a 
trecut pe nesimţite,  totul a fost minuţios planificat. 
În afară de oraşul Port en Bessin port în care 
trupele americane au debarcat în anul 1944, am 
vizitat mai multe muzee în oraşele Bayeux şi 
Caen, am vizitat cimitirul militar canadian şi multe 
altele. 
O excursie cu totul deosebită a fost organizată la 
Mănăstirea Mont Saint Michel, o construcţie care 
poate fi considerată o minune a lumii.  
    

 
 
     Mănăstirea Mont Saint Michel 
 
Mulţumesc şi pe această cale şi cu această ocazie 
domnului colonel Ion Mazere care s-a zbătut mult 
pentru ca această excursie să fie reuşită. A obţinut 
paşaport colectiv, bilete de tren, şi tot dumnealui s-
a străduit pentru a realiza înfrăţirea comunei Luna 
cu oraşul Port en Bessin. 
 
Profesoară Ileana Filip  
Luna 1. 09.2012. 
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Ştire publicată în presa locală prin care se informa despre primirea oficială a delegaţiei din Luna la 

primăria din Port en Bessin  
 
 

Colonel (r)   Mazere Ion şi soţia Maria împreună cu domnul Raymond Marie comandant de pescador 
în familia căruia au fost găzduiţi la Port en Bessin
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Portrete de luneni 

 
Valeria Mureşan 

 
Dascăl şi om exemplar 

 

 
 

Valeria Mureşan s-a născut în 3 octombrie 
1926,  în comuna Luna din judeţul Cluj care, 
potrivit datelor din arhiva Mitropoliei Greco-
Catolice de la Blaj, era caracterizată ca ”Sat valah, 
cu multe izvoare, aşezat pe malul drept al 
Arieşului, atestat documentar de la 1270”, din 
părinţii Nicolae Gh. Nemeş (născut în 1890) şi 
Irina Nemeş (născută în 1897), care constituiseră o 
familie de ţărani care avea trei copii doi băieţi şi o 
fată. Tatăl om simplu care trăia la Luna din 
lucratul pământului se distingea între săteni prin 
pregătirea sa era absolvent a 7 clase primare ceea 
ce în prima parte a secolului XX în România 
acelor vremi echivala şi în multe cazuri depăşea 
consistenţa, dimensiunea, valoarea şi pregătirea 
multor absolvenţi de universităţi particulare din 
zilele noastre.  

Despre tatăl ei Valeria Mureşan vorbeşte 
cu admiraţie şi cu o mare emoţie, mărturisind că 
avea o minte şi o gândire matematică absolut 
remarcabile, el reuşind să îşi asiste şi să îşi ajute 
copiii la temele de aritmetică şi matematică pe tot 
cursul primar şi gimnazial până când au intrat la 
liceu. Om preocupat în primul rând de educaţia şi 
viitorul copiilor săi tatăl Valericăi, spre 
surprinderea şi nedumerirea multora din consăteni 
săi. În 1926 a părăsit Luna pentru a se instala la 
Turda, convins fiind că oraşul este poarta prin care 
copiii lui trebuie să păşească în viaţă, că şcolile de 
la oraş au dascăli şi elevi mai buni, exigenţă 
sporită şi posibilităţi de formare a caracterelor mai 
mari decât şcoala din sat. Trebuie însă remarcat că, 
cu toată această decizie, Nicolae Nemeş şi-a 
păstrat şi a continuat neîntrerupt să îşi 
administreze casa şi pământul; soţia şi copii veneu 

vara la munca câmpului la ţară, se aprovizionau cu 
produse, iar iarna el venea cu trenul până la 
Câmpia Turzii şi apoi pe jos la Luna sau uneori tot 
drumul pe jos,  pentru a mătura zăpada din curte şi 
a ţine casa şi acareturile sub supraveghere. 
Folosindu-şi pregătirea, s-a angajat după două 
săptămâni în poliţie iar mai târziu a lucrat timp de 
25 de ani ca arhivar la Prefectura Turda.  

Mama lui Nicolae Gh. Nemeş, tatăl 
Valeriei, a fost soră cu cel mai mare şi mai 
remarcat intelectual pe care l-a dat Luna până 
acum, profesorul Nicolae Mazăre cel care în 1911 
a obţinut Premiul Academiei pentru lucrarea harta 
Etnografică a Transilvaniei cu adnotări, şi care a 
fost în ultima perioadă a vieţii sale coleg cu 
academicianul şi marele lingvist Iorgu Iordan ca 
profesor la liceul Spiru Haret şi profesor prepozit 
pe lângă Universitatea din Iaşi. Viaţa activitatea şi 
opera lui Nicolae Mazăre sunt prezentate detaliat 
în volumul Profesorul Nicolae Mazăre. Un destin 
asumat, autor col.  Ioan Mazere Luneanu, apărut 
la Editura Bren în Bucureşti în 2007 şi lansat la 
Luna în august 2007 cu ocazia Întâlnirii cu fiii 
satului. 

 

 
Irina şi Nicolae Gheorghe Nemeş 
     şi fiul lor în anul 1914 
 
Valeria era mezina familiei, ocrotită şi 

educată şi stimulată de atmosfera intelectuală şi 
formativă a familiei în care fratele cel mai mare 
Nicolae Nemeş era născut în 1912 şi a urmat după 
liceu cursurile Şcolii de Ofiţeri pe care le-a 
întrerupt şi s-a întors la Turda unde a funcţionat ca 
Secretar al Prefecturii Turda. Patriot înflăcărat şi 
activ, pasionat de literatură şi de istorie,  împreună 
cu un grup de intelectuali din Turda, din care 
făceau parte, printre alţii, doctor avocat Cerghizan, 
medicul Jean Pelea şi fraţii Gomboş, au fondat în 
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1937 ziarul „Turda nouă”, la care Nicolae a 
funcţionat pe post de Prim redactor. Grupul de 
tineri şi entuziaşti intelectuali se întâlnea adeseori 
în casa lor. Copil receptiv şi sensibil fiind, Valeria 
a asistat la multe discuţii şi dezbateri şi a reţinut 
încă din anii de şcoală multe informaţii preţioase 
de ordin intelectual şi cultural.  

Cel de al doilea frate, Ioachim Nemeş, a 
fost unul din cei mai cunoscuţi, valoroşi şi 
apreciaţi profesori ai liceului teoretic din Câmpia 
Turzii, astăzi colegiul Pavel Dan, unde toată viaţa 
a predat istoria, cu pasiune, competenţă, dragoste 
de ţară şi de adevăr. 

Din anii frumoşi ai copilăriei Valeria 
Mureşan îşi aminteşte că tatăl ei îi aducea acasă 
publicaţiile vremii adresate copiilor revista Lumea 
Copiilor a cărei apariţie a început în 1922, precum 
şi suplimentul de dumineca al cotidianului 
Universul, intitulat Universul copiilor. Revista şi 
suplimentele îi erau aduse cu regularitate de tatăl 
ei citindu-le cu nesaţ descoperea lumea fascinantă 
a copilăriei populată de personajele celor două 
publicaţii. Multe din personajele acelor reviste au 
devenit mai târziu eroi de desene animate. Era un 
mare privilegiu atunci când nu existau calculatoare 
şi televizoare, iar formarea corectă a gândirii, 
minţii şi sistemului de valori ale copilului 
beneficiau de valoarea educaţională şi formativă a 
conţinutului acestor publicaţii care erau conduse şi 
de filtrul competent şi calificat al editorilor lor. 

Dintr-o astfel de copilărie a început şcoala 
Valeria Mureşan urmând succesiv cursurile 
primare şi cursurile gimnaziale la Turda, după care 
au urmat cursurile Liceului Principesa Ileana din 
Turda şi mai apoi cursurile Şcolii Normale din 
Cluj. 

La sfârşitul acestui parcurs în anul 1947 la 
vârsta de 21 ani îşi începe activitatea ca 
învăţătoare în cadrul Şcolii din Luna, unde a 
funcţionat timp de 34 de ani, până în 1981 când s-a 
pensionat. 

Şi-a iubit profesia, dar mai ales a iubit 
copii, şi-a îndrăgit elevii şi i-a format şi îndrumat 
cu sensibilitate de mare dascăl, cu înţelegere şi 
competenţă, cu o autoritate recunoscută şi 
respectată de elevi, părinţi, colegi, inspectori şi 
autorităţile locale ale comunei. 

Cu modestia şi nobleţea sufletească şi de 
caracter care o caracterizează despre elevii cu care 
a lucarat doamna învăţătoare ne-a mărturisit cu 
emoţie în glas:”Am avut norocul să am elevi cu 
mult bun simţ, cu dragoste de carte, posesori ai 
unei inteligenţe native care au dovedit o sete de 
învăţîtură şi dorinţă de progres, ei fiind nepoţii 
foştilor iobagin trăitori în Luna, care prin dorinţa 
lor de independenţă au făcut parte la 1848 din 

primele sate de revoluţionari din triada Luna –
Bradul şi Mihalţul, au luptat să scutere jugul 
străin şi au reuşit în final. Am muncit cu multă 
dragoste faţă de copii, cu pasiune şi devotament 
pentru nobila meaprofesie de dascăl, fiind mândră 
să fac parte dintr-un colectiv de dascăli de 
excepţie,  care sub conducerea competentă a 
directorului Dan Nicolae au ridicat prestigiul 
şcolii din Luna pe cele mai înalte trepte situându-
se printre cele mai bune şcoli din judeţ, rivalizând 
chiar cu Clujul-prin rezultatele obţinute de elevi-
privind promovabilitatea şi nivelul înalt de 
pregătire. 

De pe băncile acestei şcoli s-au ridicat 
oameni bine pregătiţi, de o valoare intelectuală 
deosebită: educatori, profesori, farmacişti,  
medici, ingineri,  buni profesionişti, recunoscuţi în 
ţară şi foarte mulţi ajungând să ocupe posturi 
importante în străinătate: Canada,  Statele Unite 
ale Americii, Israel, etc. 

Sunt fericită şi mândră că prin munca mea 
de 35 de ani am contribuit şi eu într-o oarecare 
măsură la reuşita şi prestigiul lor. Îi admir şi îi 
felicit! Cinste Lor!” 

Rezultatele înregistrate i-au adus şi 
însemne oficiale ale confirmării şi recunoaşterii 
valorii şi calităţii muncii desfăşurate. A obţinut de-
a lungul carierei mai multe distincţii cum ar fi 
titlul de învăţătoare fruntaşă şi aprecierea de 
învăţător cu merite deosebite. 

În 1949 Valeria s-a căsătorit cu 
remarcabilul învăţător şi om care a fost Grigore 
Mureşan, venit de undeva din părţile Ohabei, 
pentru a se rostui pentru o viaţă exemplară la 
Luna, devenind unul din reperele omeneşti cele 
mai valoroase din corpul didactic al Şcolii 
generale de la Luna. Grigore Mureşan a fost un 
învăţător de modă veche, cu cunoştinţe didactice, 
pedagogice şi ştiinţifice care acopereau cu mult 
cerinţele postului de învăţător. Lipsa cadrelor 
didactice calificate au făcut ca în cei peste 35 de 
ani petrecuţi în şcoala din Luna să lucreze ca 
profesor suplinitor la o mare varietate de discipline 
predând ore de fizică, ore de agricultură, ştiinţele 
naturii, şi împărtăşind cu generozitate elevilor din 
bogatele dumnealui cunoştinţe. În urmă cu câţiva 
ani, într-un număr al publicaţiei noastre la rubrica 
portrete de luneni, l-am prezentat pe artistul, 
muzicianul şi profesorul Nelu Boca, strălucit 
absolvent de conservator, care a mărturisit în 
interviu că îi datorează descoperirea talentului său 
domnului învăţător Mureşan Grigore care i-a pus 
pentru prima dată vioara în mână şi l-a făcut să 
tresare şi să înţeleagă ce vrajă se poate naşte de pe 
strunele ei atunci când sunt mângâiate cu pricepere 
şi sensibilitate de arcuş. Personal mărturisesc că 
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am aflat pentru prima dată despre dimensiunea 
filozofică a poeziei marelui poet Mihai Eminescu 
într-o după amiază de primăvară în care, elev fiind 
în clasa a V-a sau poate a VI-a, l-am ascultat pe 
domnul Mureşan vorbindu-ne despre partea a doua 
a poemului filozofic Scrisoarea I-a şi recitându-ne 
aprope în întregime tulburătoarele versuri 
eminesciene care descriau poetic teoria bing-
bangului privind naşterea şi evoluţia universului. 
M-a fascinat şi m-a impresionat aşa de mult încât 
în scurt timp am căutat o carte de poezii de 
Eminescu, am citit poemul şi am memorat acea 
parte pe care de atunici o pot recita şi acum, după 
cca 45 de ani, la orice oră din zi sau din noapte. 
Pasionat de istorie şi un mare patriot, domnul 
Mureşan ne-a povestit despre înfruntarea de la 
Păuliş, în care elevii subofiţeri ai scolii din Radna 
azi Lipova, cu vârste între 18 şi 20 ani au opus 
timp de o săptămână, în septembrie 1944, o 
rezistenţă eroică trupelor hortiyste care încercau să 
ocupe Valea Mureşului în august 1944. Tot de la 
dumnealui am primit pentru lectură o carte veche,  
în vremea ceea o carte document, scrisă în 1891 de 
Aurel Popovici asistat de Alexandru Vaida 
Voievod şi intitulată „Replica junimii academice 
române către studenţii maghiari ca răspuns la 
„Memoriul” studenţilor maghiari de la 
universităţile din Budapesta şi Cluj” o carte 
manifest, interzisă, despre care am vorbit şi în 
primăvara lui 2008 când ne-am întâlnit pentru 
ultima dată, invitându-mă să trec pe la dumnealui 
căci vroia să mi-o dăruiască,  convins fiind că eu îi 
voi aprecia corect valoarea bibliofilă. Prin acest 
document, bazat pe legile şi datele statistice 
oficiale ale statului maghiar, erau evocate 
autonomia naţională, federalismul şi separarea 
românilor şi a ungurilor din punct de vedere 
politic, astfel încât fiecare să aibă propriul teritoriu 
naţional în cadrul Imperiului Habsburgic. 

Din păcate nu am mai apucat să fac 
această vizită. Lucrarea a fost tipărită în 1892 şi 
difuzată în Europa bucurându-se de mare succes în 
rândul opiniei publice internaţionale   

Valeria şi Grigore Mureşan au constituit o 
adevărată familie de intelectuali pentru comună, 
respectaţi şi stimaţi,  preţuiţi aşa cum spuneam 
pentru calitatea lor de dascăli şi cetăţeni. 
Organizau cu elvii serbări cu recitări de poezie şi 
spectacole de teatru regite de ei, îmi aduc şi azi 
aminte de cât de bine am ânţels cum trebuie să 
interpretez pe Nică lu Şetefan a Petrii din Amintiri 
din copilărie, pusă în scenă de domnul Grigore 
Mureşan. 

Despre elevii dumneaei, de fapt despre 
copii din Luna pe care i-a instruit în primele 4 
clase ale cursului primar, doamna învăţătoare 

Valeria Mureşan mi-a vorbit deosebit de frumos. 
Au fost foarte mulţi copii dotaţi, inteligenţi şi 
creativi, dornici să înveţe şi să se pregătească 
pentru a deveni oameni de valoare ai societăţii. 
Una dintre fostele eleve mi-a mărturisit că în 
primele clase scria foarte urât, iar doamna 
învăţătoare i-a spus cu un ton adecvat: „ Tu, 
Măriuţă, ai să creşti mare, ai să pleci departe şi o 
să scri mamei tale scrisoare atât de urât încât nu va 
putea să o citească!” Avertismentul a funcţionat 
perfect! De atunci şi-a înzecit eforturile şi-a 
corectat caligrafia şi am avut ocazia să citesc 
multe scrisori scrise de ea mamei, de foarte 
departe,  scrisori înduioşătoare care erau redactate 
foarte citeţ, foarte îngrijit şi uşor de citit. 

Oameni harnici şi foarte gospodari,  soţii 
Mureşan au început construirea unei case în anii 
50 imediat după ce s-au căsătorit,  o casă mare şi 
frumoasă, finalizată, în anii 60, şi au înteţinut o 
grădină model În familia lor s-au născut şi au 
crescut doi băieţi, Horea şi Sorin, deveniţi oamnei 
serioşi,  apreciaţi de cei care i-au cunoscut şi cu 
care au lucrat,  întemeindu-şi la rândul lor propriile 
familii. Întrebată despre elevii dumneaei 
reamarcabili mi-a prezentat o lungă listă de nume 
de oameni realizaţi care au ajuns profesori, 
doctori, ingineri, economişti dintre care meţionăm 
fără pretenţii de exhaustivitate: farmacista Maria 
Tulai din prima promoţie, Maria Giurgiu, Popa 
Ioan, Nicolae Zeicu, Teodora Hidişan, Petrică 
Negrău, Dina Giurgiu, Gheorghina Giurgiu, 
Măriuţa Indre, Margareta Giurgiu, Mişu 
Mărginean, Lenuţa şi Miuţa Toadere, Mia Bucur şi 
mulţi alţii. De toţi îşi aduce aminte cu plăcere este 
bucuroasă şi fericită pentru rezultatele şi reuşitele 
lor, i-a urmărit în toţi aceşti pe tot parcursul 
evoluţiei lor. Nu a uita în scurtul dialog telefonic 
avut să îmi menţioneze pe lunenii ce au decis să 
continue misiunea de dascăl la Luna şi au lucrat 
sau mai lucrează ca profesori dintre care mi-a 
amintit pe Petrică Negrău, Cornelia Urcan, 
Elisabeta Urcan şi Felicia Feneşan. Generaţiile din 
care fac parte aceşti foşti elevei s-au format şi au 
trăit într-o lume în care dictonul „Ai carte ai parte” 
era adevărat, diferenţierea după averi şi acumulări 
materiale nu era atât de importantă, 
destabillizataore şi nedreaptă din punct de vedere 
al valorilor umane valoric ca în confuzia zileleor 
de azi,  ne-a mărturisit cu tristeţe în glas doamna 
învăţătoare. 

Dumnezeu îi încearcă adeseori pe cei buni, 
iar Valeria Mureşan nu a fost absolvită nici 
dumneaei de încercări. În anii războiului, casa 
familiei lor a ars şi au trebuit să o ia de la zero, iar 
mai târziu, în decembrie 1999, la numai 48 de ani, 
i-a părăsit pentru totdeauna băiatul mai mare, 
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Horia. În decembrie 2008 s-a stins şi iubitul 
dumneai soţ, Gligoriţă Mureşan, iar în urmă cu 
câţiva ani a pierdut şi pe nora ei, soţia băiatului 
mai mic, Sorin.  

Astăzi, la venerabila vârstă de 86 de ani, 
Valeria Mureşan este în continuare un om de 
omare frumuseţe şi eleganţă interioară,  un om 
modest dar nu lipsit de conştiinţa propriei valori, o 
inteligenţă vie şi care trăieşte sub semnul unei 
lucidităţi uneori obositoare şi care depozitează 
încă o zestre impresionată de cunoştinţe şi 
informaţii despre istoria şi evoluţiea comunei 
Luna, pe care bine ar fi dacă cineva ar putea să o 
ajute să le comunice şi să le valorifice ca mărturii 
vii pentru cei ce vin după noi. În acest sens se 
bucură că o mai vizitează şi o mai solicită fostul 
elev remarcabil al şcolii din Luna, domnul 
profesor Petre Negrău, care de câţiva ani trudeşte 
pentru a elabora şi publica o carte despre 
personalităţile pe care comuna Luna le-a dat de-a 
lungul timpului.  

Împovărate de lipsuri şi greutăţi de ordin 
material, zilele doamnei Mureşan sunt iluminate 
de vizitele strănepoatei dumneaei în vîrstă de 
numai 2 ani şi jumătate, fata nepotului Ciprian din 
partea lui Sorin, care o impresionează şi o încântă 
cu progresele rapide care le face în dezvoltarea 
gândirii şi exprimării. 

Nu putem încheia exerciţiul provocator al 
creionării acestui portet fără a o felicita pe doamna 
învăţătoare, a-i mulţumi în numele tuturor 
generaţiilor de elevi şi a consătenilor pentru 
eforturile dumneaei, pentru modelul uman pe care 
l-a creat şi îl reprezintă cu eleganţă şi cu o 
demnitate aparte, pentru dăruirea din toţi aceşti 
ani, şi a-i ura multă sănătate şi bucurii din partea 
celor dragi. 
Gheorghe Indre 
15 decembrie 2012 
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Despre seva hrănitoare a unei prietenii 
 

 
 

Fiecare generaţie de localnici din Luna a 
dat reprezentanţi remarcabili ai ei, oameni care au 
strălucit; chiar dacă lumina strălucirii lor nu a fost 
suficient de puternică sau suficient de întreţinută 
pentru a alunga întunericul de pe mari spaţii sau 
din mari colectivităţi, ea a rămas în teritoriile celor 
apropiaţi şi în sufletele lor. Pentru mine un astfel 
de om, dispărut din păcate prea repede dintre noi, a 
fost inginerul Ilie Mazăre. Generaţiile se pot 
înfelia pe ani, pe contigente sau pe leaturi, aşa cum 
obişnuiau bătrânii satului să se identifice şi să se 
recunoască. Contigentul 53 din Luna nu a avut 
mulţi reprezentanţi de sex masculin, a fost un an 
mai degrabă al sexului frumos, dar dintre figurile 
luminoase ale băieţilor deveniţi mai târziu bărbaţi, 
unii cu personalităţi puternice şi bine conturate, cu 
farmec şi cu calităţi intelectuale, inteligenţă, 
sensibilitate, simţ al umorului, Ilie Mazăre a fost 
pentru mine cel mai apropiat ca structură, mod de 
a gândi şi preocupări.  
La 17 octombrie 1953 a văzut lumina zilei Ilie 
Mazăre, prietenul şi colegul meu de o viaţă, născut 
în familia lui Ilie şi a Mariei Mazăre. Tatăl, al 
cărui nume îl purta şi fiul său, era muncitor 
strungar la ISCT, iar mama era casnică şi provenea 
din familia lui Aurel Giurgiu zis şi doctorul, dată 
fiind perioada în care a lucrat şi s-a calificat ca 
sanitar în armată. Prin unirea părinților lui de fapt 
se unea dealul cu valea, Ilie Mazăre tatăl, fiul al lui 
Dinu al Sofii făcea parte din grupul delenilor iar 
Maria, a cărei gospodărie natală era la numai 

Ilie Mazăre (I) 
1953-2008 
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câteva sute de metri distanţă de cea a viitorului ei 
soţ Ilie, venea de pe vale, dintr-un alt spaţiu 
geografic, delenii şi vălenii revendicându-şi 
apartenenţe la grupul lor, de pe una din văile mari 
ale satului: cea din Sud, pentru a cărei scurgere la 
intersecţia cu drumul ţării s-a născut unul din cele 
două poduri de piatră din sat. De copil am înţeles 
că întotdeauna la întâlnirea unui drum important 
cu o vale curgătoare se naşte un pod şi acesta este 
unul din cele mai durabile semne ale umanizării 
acelui teritoriu. 
Dealul pe care se întindea drumul ce trece prin faţa 
casei părinteşti a lui ILIE, prietenul meu de o 
viaţă, nu este înalt, dar are un povârniş abrupt în 
colbul căruia odihneau bolovani spălaţi de apele 
ploilor de vară, bolovani de râu de toate formele, 
culorile şi de dimensiuni diferite dar nu foarte 
mari.  
În acea vară specială a copilăriei noastre 
terminasem cursurile grădiniţei din sat, prima 
instituţie şcolară cu care am luat contact şi în care 
am întâlnit pe de o parte autoritatea severă şi 
dătătoare de fiori a doamnei Grigorescu, 
educatoare de modă veche, cu mare dăruire pentru 
profesie, cu dragoste faţă de copii, care reuşise să 
se impună ca intelectual respectat în lumea de 
valori a satului, dobândind consideraţie, admiraţie 
chiar şi apreciere din partea părinţilor şi pe de altă 
parte blândeţea, calmul, cumsecădenia şi zâmbetul 
cald şi protector al domnişoarei Melania, venită de 
curând în Luna, pe a cărei faţă cu trăsături regulate 
strălucea o lumină vie, dătătoare de încredere şi 
speranţă. 
Cei doi ani petrecuţi la grădiniţa din sat mi-au 
marcat existenţa pentru întregul ei parcurs în aşa 
fel încât şi astăzi la vârsta deplinei maturităţi simt 
fiorul amintirilor tulburându-mi liniştea cu o 
intensitate a trăirii aproape insuportabilă, prin 
mulţimea de detalii şi senzaţii care îmi inundă 
mintea şi sufletul ca şi atunci când le-am trăit 
întâia oară. 
În vara aceea, a anului 1960, tatăl lui Ilie îi 
cumpărase o trotinetă nouă, obiect de mare preţ 
pentru noi, de care el era foarte mândru şi cu care 
cobora dealul pietros în mare viteză, din vârful 
pantei până în faţa casei lor de unde drumul se 
aşternea într-o coborâre lină, aproape insesizabilă. 
Cu toată priceperea dobândită prin exerciţiul 
zilnic, în acea seară de august sub roata din faţă a 
prins un bolovan, s-a răsturnat şi a căzut lovindu-
se la faţă, din nefericire, zdrobindu-şi destul de 
grav nasul. Toată viaţa lui mai târziu avea să se 
observe, nederanjant, urma acestui accident, el 
având nasul uşor turtit asemenea boxerilor de 
performanţă la care este frecvent acest gen de 
accidentare. 

Am început aşadar primul an de şcoală fără el, 
spitalizarea sa a durat aproape o lună iar el a venit 
cu trei săptămâni mai târziu. Mama lui Ilie a ţinut 
însă foarte mult ca noi doi să fim repartizaţi în 
aceeaşi clasă, clasa I-a B, clasa învăţătoarei 
Gheorghe Saltiria, o domnişoară de vârsta mamei 
lui Ilie, deci nu la prima tinereţe, care funcţiona 
deja în sat de 4 ani şi avusese rezultate remarcabile 
cu prima serie de elevi. Saltiria locuia la Turda de 
unde făcea zilnic naveta, dar era o învăţătoare 
foarte ambiţioasă, foarte harnică şi înzestrată, 
venea din Regat, din însoritul Bărăgan al Amarei, 
dintr-un sat cu nume aparte, cu multe conotaţii, 
aproape emblematic, pentru o ţară a cărei 
principală bogăţie a subsolului este sarea de 
bucătărie, deoarece numele acelei modeste 
localităţi ialomiţene era Sărăţeni iar amplasarea ei 
era într-un spaţiu socio-geografic total diferit de 
cel ardelenesc.  
Singură fiind, fără familie şi fără obligaţii sociale 
de mare complexitate, Saltiria îşi transfera tot 
prinosul ei de afecţiune asupra copiilor cu care 
lucra, şi reuşea să socializeze foarte bine cu 
părinţii, făcea vizite la elevi, era bine primită, 
oamenii apreciau stilul ei de comunicare, între 
părinţi era o adevărată competiţie, fiecare dorindu-
şi copilul cât mai bun şi cât mai apreciat. Pe de 
altă parte, vizita învăţătoarei era un eveniment 
pentru familiile din sat, oamenii se simţeau onoraţi 
de prezenţa ei agreabilă, de modul ei de adresare 
directă, avea o voce plăcută, cuceritoare şi 
frumoasă, o voce muzicală şi clară, o exprimare 
atentă şi îngrijită din punct de vedere literar, care 
impunea respect şi admiraţie din partea oamenilor 
satului care, deşi nu erau simpli ca structură, erau 
în marea lor majoritate puţin şcoliţi; nivelul lor de 
instrucţie modest îi făcea să simtă în învăţătoare 
un intelectual de preţ, ce merită respect şi 
consideraţie. 
În plus, beneficiind de un anumit grad de libertate 
şi multă independenţă, Saltiria îşi luase şi o 
jumătate de normă ca bibliotecar la Biblioteca din 
comună. Adăpostită în două săli, destul de mari, 
ale Căminului Cultural, Biblioteca conţinea un 
număr respectabil de volume de literatură 
beletristică de bună calitate. 
În politica şi ideologia regimului, cărţile şi cultura 
erau subvenţionate, ele fiind în special între anii 
’50 - ’60 folosite ca instrumente eficiente de 
propagandă dar, pe măsură ce anii treceau, ferestre 
se deschideau tot mai mult spre adevăratele valori 
culturale, în bibliotecile publice apăreau cărţi ale 
clasicilor literaturii române, iar numărul cărţilor de 
propagandă, traduse din limba rusă, scădea de la 
un an la altul. 
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Om ordonat şi cu un acut simţ al disciplinei şi 
seriozităţii, Saltiria a reuşit să organizeze întreg 
fondul de carte, pe teme şi autori; fişele erau 
completate şi ţinute la zi şi în acea perioadă în care 
televiziunea nu invadase încă spaţiul psiho-social 
şi nu ajunsese să posede şi să corupă spaţiul 
mental. Numărul cititorilor nu era mic, iar 
bibliotecara reuşea să stârnească interesul şi 
apetitul pentru lectură, să îl alimenteze şi să îl 
întreţină, cu o dăruire şi o pasiune absolut 
remarcabile. 
Ca elevi în clasa ei, ne selecta uneori câte 2-3, să o 
ajutăm la aranjarea cărţilor şi, în anii mai mari, la 
completarea fişelor. 
Dar, ceea ce ne-a marcat în cel mai înalt grad, atât 
pe mine cât şi pe Ilie, au fost serile de lectură în 
care, cu vocea ei educată şi cu inteligenţa şi 
sensibilitatea ce o caracterizau, învăţătoarea 
noastră ne citea fragmente din literatura clasică de 
valoare, aleasă cu mare grijă şi cu mare ştiinţă. 
Astfel, de la poveştile culese de Petre Ispirescu la 
Legendele Olimpului sau la tulburătoarea legendă 
a Cid-ului, celebrul erou medieval spaniol, devenit 
personaj în cunoscuta piesă a marelui scriitor 
clasic francez Pierre Corneille, lecturile textelor 
alese de ea ne purtau imaginaţia şi sensibilitatea pe 
teritorii imaginare sau reale, în epoci diferite 
umplându-ne sufletele de emoţii şi curiozitate, noi 
fiind total cuceriţi de vraja acelor momente de 
neuitat. Exemplul de eroism şi devoţiune filială, 
Rodriguez a fost pentru noi unul din primele 
modele umane de mare valoare. 
Ilie era prietenul şi partenerul meu de comentarii, 
între noi începuse o aprigă competiţie în ceea ce 
priveşte numărul şi grosimea cărţilor citite. 
Îmi amintesc că prima carte serioasă pe care am 
citit-o se intitula Copiii eroi; era tradusă din limba 
rusă, o lucrare cu puternic caracter propagandistic, 
dar plină de sensibilitatea derivată din evocarea 
suferinţei copiilor confruntaţi cu tragediile şi 
ororile războiului. 
Tatăl lui Ilie ne-a adus de la Biblioteca Uzinei 
Industria Sârmei – Câmpia Turzii cărţi despre 
fapte eroice de război, ca: Doi căpitani, Povestea 
unui om adevărat, trilogia Calvarul de Alexei 
Tolstoi, cu cele trei părţi: O dimineaţă mohorâtă, 
Surorile şi Anul 1918. 
Le citeam şi le comentam împreună, cu 
înflăcărarea şi naivitatea vârstei, puternic 
impresionaţi de dimensiunea faptelor, mai puţin 
capabili bineînţeles să desluşim adevărul lor şi 
multele semnificaţii pe care le conţineau. 
Luna, comuna noastră, este situată într-un loc 
binecuvântat de Dumnezeu şi sfinţit de hărnicia 
oamenilor, adăpostit în cetatea naturală a Podişului 
Transilvaniei, unde lucrurile păreau a se desfăşura 

mai domol dar mai sigur, unde oamenii preţuiau 
foarte mult cinstea, corectitudinea, performanţa şi 
rezultatele, dăruirea în muncă, pasiunea şi 
entuziasmul cu care tânăra învăţătoare îşi pregătea 
copiii.  
Acest de şcoală început uşor întârziat a lui Ilie a 
solicitat un efort de recuperare, mama lui rugându-
mă să trec pe la ei pentru a-i spune ce am învăţat. 
Aşa a început colaborarea noastră în şcoală, care s-
a întins mai apoi pe 8 ani de zile, într-o competiţie 
şi o atmosferă de studiu şi joacă pe care nu le voi 
uita niciodată şi care mi-au colorat copilăria şi 
primii ani ai adolescenţei cu multe surprize plăcute 
înregistrate într-o atmosferă de linişte şi pace sub 
ocrotirea protectoare a părinţilor noştri. Ilie a fost 
fără nici un fel de posibilitate de tăgadă un om 
foarte înzestrat, o inteligenţă vie şi iscoditoare, cu 
un fin simţ al umorului, un observator lucid şi 
critic al realităţilor pe care le trăia, un curios 
neobosit, tentat şi alimentat încă din copilărie de 
lectura zilnică a jurnalului pe care tatăl lui în 
calitate de abonat îl aducea zilnic de la fabrică. 
Primul gest al lui Ilie, când tatăl lui sosea, era să îi 
ceară ziarul pe care îl deschidea şi îl parcurgea cu 
aviditatea celui însetat de nou, tentat de plonjarea 
în miezul realităţilor zilei, chiar dacă ştirile erau 
anoste şi aveau un pronunţat caracter 
propagandistic şi erau lipsite de spectaculosul şi 
senzaţionalul ieftin al zilelor noastre.  
În şcoala generală am fost colegi de clasă din clasa 
I-a până în clasa a 8-a, am parcurs umăr la umăr 
experienţa fundamentală a primilor ani de formare 
a gândirii şi a aptitudinilor pentru studiu şi pentru 
însuşirea primelor mecanisme şi cunoştinţe 
necesare înţelegerii inteligibile şi raţionale a lumii 
din jur.  
Saltiria era un om sever, a cărei metodă didactică 
se baza pe impunerea fermă şi permanentă a 
autorităţii sale, dar şi pe grija continuă de a se 
constitui ea însăşi în model de comportament şi de 
atitudine faţă de muncă, impunându-ne mult 
respect faţă de rezultate, stimulând cu tact şi 
inteligenţă profesională remarcabile competiţia 
între noi, ştiind şi să laude şi să certe, dovedind o 
mare capacitate de ascultare şi de dăruire. În primii 
ani, tonul ei autoritar şi sever mi-a marcat 
sensibilitatea şi m-a speriat atât de tare atunci 
când, observând la ora de caligrafie că scriu foarte 
urât, mi-a spus că dacă nu mă strădui o să rămân 
de căruţă, eu înţelegând prin aceasta că o să rămân 
repetent, ruşine atât de mare încât spaima care m-a 
cuprins la gândul că acest lucru s-ar putea 
întâmpla m-a mobilizat în aşa fel încât în toţi anii 
mei de şcoală şi studenţie am terminat premiant, 
de cele mai multe ori pe primul loc şi de atunci, în 
fiecare an până la absolvirea facultății, gândul 
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mobilizator care mă fulgera era ca nu cumva să mi 
se întâmple ruşinea de a rămâne de căruţă. 
Spre deosebire de mine, Ilie era mult mai puternic 
psihic şi mai echilibrat emoţional; şi el scria foarte 
urât dar ambiţiile lui erau mult mai puţin 
dimensionate, avea de mic copil o anumită 
conştiinţă a valorii proprii protectoare care îl ferea 
de spaima unui insucces fatal. Strungar de meserie, 
tatăl lui Ilie lucra la Industria Sârmei era apreciat 
ca meseriaş şi avea şi el o atitudine de om sigur pe 
el, îşi ridicase casa prin eforturi proprii, cu 
sprijinul prietenilor şi familiei într-o perioadă de 
avânt constructiv în care lunenii după ce au pierdut 
pământurile predate fie la stat, fie înscrise în 
colectivă, mai mult sau mai puţin voluntar, de 
regulă sub presiunea propagandei şi ameninţarea şi 
şicanele autorităţilor, şi-au transferat puternicul lor 
instinct de proprietate asupra construirii şi 
amenajării caselor. Încet, încet casele bătrâneşti 
scunde, alcătuite din două camere, tinda şi casa 
mare, şi o bucătărie de vară, conia, construite din 
lut bătut şi acoperite cu paie, dispăreau cu mare 
viteză fiind înlocuite de case mult mai mari, cu 
fundaţii înalte din beton, cu pivniţă deasupra 
căreia era turnată placă de beton armat, zidită din 
sute şi mii de bucăţi de „cărămidă de ţigan”, 
plămădită din lutul ţărmului Arieşului şi arsă în 
cuptoare cu mare meşteşug, în verile copilăriei 
noastre, de către ţiganii cărămidari aciuaţi pe 
malul râului. 

Casa lui Ilie Mazăre – tatăl, poreclit 
Chever, descendent al unei familii înstărite de 
vază, băiat al lui Dinu Sofii şi nepot al lui Ion 
(Nuţu) Mazăre, emigrat în America la începutul 
secolului XX şi decedat pe acele meleaguri străine, 
era situată pe un drumeag ce mărginea teritoriul 
vetrei satului şi ducea spre lumea deschisă şi 
fascinantă a hotarului, pe care se întindeau, pline 
vara de colb şi de farmec, drumurile peregrinărilor 
mele cu prietenul meu Ilie, plimbări încapsulate în 
momente de graţie existenţială în care nesfârşitele 
noastre conversaţii de vacanţă ne îmbogăţeau 
existenţele cu experienţe de mare intensitate a 
trăirii autentice. Era o casă cu două camere pe hol 
şi o verandă ieşită în afară, spre podeaua căreia 
urcau de o parte şi de alta treptele de beton pe care 
se făcea accesul în casă. Acoperişul casei era făcut 
în patru ape, întreaga construcţie părând 
echilibrată şi plină de armonie, în prelungirea ei 
era construită o cameră de zid, cu rol de cameră de 
zi şi bucătărie, cu uşă separată de intrare, în unul 
dintre pereți fiind şi uşa cuptorului de copt pâinea 
de casă. Această cameră, construită ca un fel de 
anexă al cărei acoperiş curgea oblic în prelungirea 
pantei acoperişului casei, era zidită deasupra 
pivniţei cu pereţi de beton şi placă deasupra.  

Curtea şi grădina casei erau înconjurate de 
gard cu fundaţie şi stâlpi din beton armat cu fier 
beton. Pe porţiunea din faţă, de la drum, fundaţia 
de beton se prelungea cu un zid de 1 m înălţime, 
iar panourile dintre stâlpi erau făcute din bare de 
fier beton îndoite în forma literei U şi prinse între 
ele de platbande de 2 cm făcute din fier forjat. 
Întregul ansamblu era armonios. Panourile le 
vopsise nenea Ilie cu roşu, iar porţile mari de 
intrare în curte şi portiţa erau făcute din fier forjat 
şi tablă jos, cu multe ornamente în forma literei S 
şi în formă de cerc care erau sudate şi pe porţiunea 
din tablă de la bază. Părţile laterale ale gardului 
aveau fundaţia supraînălţată doar cu 20 cm 
deasupra solului iar între stâlpi, care în această 
parte erau construiţi din ţeavă de oţel, era întinsă 
plasă de sârmă zincată cu ochiuri în formă de 
romb, care era făcută în casă cu maşină manuală 
de făcut plasă. 

Faţă de casa mea părintească construită în 
stilul tradiţional al anilor 40, casa lui Ilie mi se 
părea mult mai mare şi mai elegantă, casă nouă în 
care m-am simţit întotdeauna foarte bine şi datorită 
căldurii cu care am fost întotdeauna primit, acolo 
simţindu-mă ca acasă. 

În grădina casei, care venea în prelungirea 
curţii, tatăl lui Ilie a plantat viţă de vie; strugurii 
erau foarte buni, lunenii toţi fiind buni meşteri în 
prepararea vinului păstrat în damigene mari de 
sticlă de 50 l capacitate, învelite în coşuri de nuiele 
de sânger, această licoare specială fiind nelipsită 
din nici una din gospodăriile localităţii.  

Fiind primul copil al familiei şi 
nemaiavând decât o soră, Ilie nu ducea lipsă de 
aproape nimic din cele trebuincioase unui trai 
decent, iar dragostea părinţilor lui se revărsa 
necontenit în valuri de efuziune care nu arareori 
întunecau sau diminuau autoritatea părintească şi 
un anumit simţ critic al supravegherii evoluţiei 
comportamentului copiilor, îngăduinţa prea mare 
generând deviaţii tolerabile în primă instanţă, fără 
consecinţe imediate dar, din păcate, cu urmări 
nebănuite pe termen lung. 

Aşa se face că, mulţumiţi de rezultatele la 
şcoală şi de comportamentul de copii cuminţi, 
având şi un sentiment de apartenenţă la elita 
satului în care neamurile aveau poziţii precis 
stratificate, valori în funcţie de origini şi avere, 
părinţii lui Ilie, în fapt oameni foarte ambițioşi, 
cinstiţi şi serioşi, nu s-au opus cu fermitate 
tentaţiei copilului de a gusta şi el din dulceaţa 
vinului, privind uneori nu numai cu îngăduinţă dar 
chiar cu amuzament, ca pe o bravadă, plăcerea cu 
care copilul lor era în stare să bea un pahar de vin 
din producţia casei.  
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Înzestrat cu o curiozitate foarte vie de 
copil şi mai târziu ca adolescent, Ilie s-a obişnuit 
să citească ziarul pe care tatăl său îl aducea cu 
regularitate de la uzină. Primul gest pe care îl 
făcea la sosirea tatălui lui era să îi ceară ziarul pe 
care îl citea cu o aviditate impresionată. Această 
dorinţă de a fi informat, de a fi prezent în mijlocul 
evenimentelor l-a caracterizat în întreaga sa 
existenţă pământească în ultimii ani ai vieţii când 
blocat în casă de o nedreaptă suferinţă nu mai 
putea intra în contact firesc cu lumea reală a străzii 
şi a oraşului cel mai bun prieten al său devenise 
calculatorul cu care explora lumea pe Internet şi 
era tot timpul la curent cu toate noutăţile. 

Ca elev Ilie a manifestat de la început un 
foarte mare grad de independenţă, o personalitate 
puternică cu mare încredere în forţele proprii şi un 
fin şi ascuţit simţ al umorului. 

Anii copilăriei noastre s-au desfăşurat sub 
semnul păcii şi stabilităţii, au fost ani de mari 
transformări sociale. Casele mici şi vechi 
construite din paiantă, năglag în amestec cu paie - 
cum denumeau lunenii argila existentă pe malurile 
Arieşului, din care se băteau pereţii între stâlpi de 
lemn susţinuţi de grinda ce reprezenta talpa casei 
şi era aşezată pe o modestă fundaţie de beton. 
Acoperişurile erau de regulă în două ape, susţinute 
de grinzi geluite pe care se băteau podele din 
scândură de brad pe post de tavane cu scândurile 
groase petrecute, podurile casei fiind şi ele făcute 
dintr-un strat de argilă pusă peste scânduri cu rol 
de izolare termică.  

Dezvoltarea uzinei, colectivizarea şi 
procesul de pierdere a pământului au transformat 
lunenii din ţărani în muncitori în uzină sau pe  
numeroasele şantiere de construcţie din Câmpia 
Turzii sau Turda.  

În anii 60, comuna noastră devenise un 
şantier permanent; în aproximativ 10 ani aproape 
toate casele vechi au fost demolate şi pe locul lor  

s-au construit case mult mai mari, de 
formă pătrată, cu camere mari, zidite din cărămidă 
de ţigan, pe fundaţii înalte de beton, cu pivniţe cu 
pereţi betonaţi şi placă de beton armat deasupra. 
Oamenii se ajutau la turnatul fundaţiilor şi la 
construcţia caselor pe familii şi prietenii, era un 
aer de înnoire permanentă, o atmosferă tonică de 
prosperitate şi progres deşi nu mai aveau averi, în 
sat încă mai erau animale, trei ciurde de vaci şi 
stavă de cai, realităţi care prin anii 80 aveau să 
dispară complet, satul urbanizându-se tot mai 
mult, oamenii devenind tot mai dependenţi de 
salarii, pierzând treptat o anumită dimensiune a 
mândriei lor: a sentimentului că sunt pe deplini 
stăpâni pe viitorul familiei lor şi al copiilor lor.  

 Pentru noi, copiii acelor vremuri, anii de 
creştere economică şi dezvoltare au fost benefici. 
În 1960, când am început şcoala generală, s-a 
inaugurat şcoala nouă din deal: o clădire în formă 
de U cu 10 săli de clasă mari, cu bănci noi pe 
structură de metal, cu o curte a şcolii imensă în 
care se amenajaseră prin efortul părinţilor teren de 
handbal, aparate de gimnastică din ţeavă de metal 
vopsite în alb şi negru, cişmele cu apă de băut, 
construiseră closete turceşti cu ziduri de cărămidă 
iar cutea întreagă, care era generos de mare, era 
toată înconjurată cu gard din fier forjat şi fundaţie 
înaltă de beton. Amplasă maiestuos sus, pe deal, 
şcoala era ca o cetate pentru noi, un teritoriu care 
în cei 8 ani mi-a devenit foarte drag şi a cărui 
imagine reprezintă referinţa mea pentru spaţiul 
magic în care afli lucruri noi prin învăţare, 
devenind în fiecare zi mai bogat şi mai puternic, 
descoperind farmecul şi bucuria deplină a 
cunoaşterii. 

Gheorghe Indre 
Decembrie 2012 

 

 
Portul pescăresc Port en Bessin

 

 

         
 

      Reversul medaliei oraşului Port 
en Bessin 
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 
 
 

 
Ana Calina Garaş – TAINA  
(Ed. Rao, Bucureşti, 2006) 
Ana Clina Garaş utilizează o idee 

ingenioasă în abordarea literară a obsedntului 
deceniu în romanul Taina (Ed. Rao, Bucureşti, 
2006). Dacă majoritatea cărţilor, apărute cu 
duiumul după 1989 când fiecare autor voia să-
i etaleze pretinsele (uneori adevărate) 
concepţii anticomuniste, analizează 
obsedantul deceniu prin prisma maturităţii, 
prozatoarea abordează epoca instaurării noii 
orânduirii, impusă în ţara noastră cu tancurile 
sovietice, în primă etapă, prin ochii uimiţi ai 
copilului. Scenele de barbarie în schingiuirea 
partizanilor anticomunişti bănăţeni, ajutaţi şi 
de părinţii autoarei, îi vor marca pentru 
totdeauna destinul. După peregrinări prin 
Europa şi America, Ana Calina Garaş, 
întorcându-se în locurile natale, află adevărul 
scenelor de coşmar, întipărite în mintea-i de 
copilă. Întervievând doi partizani, 
supravieţuitori ai evenimentelor, prozatoarea 
imortalizează eroismul acestora. Acum se 
lămureşte şi titlul cărţii, taina desemnând 
esenţa sufletului mioritic al românilor care, 
prin dârzenie şi diplomaţie flexibiă au 
supravieţuit vicisitudinilor istoriei, avatarii 
care continuă şi astăzi, sub o altă formă. 

Cartea cuprinde aşadar două părţi, una 
a copilăriei miraculoase şi una a maturităţii 
lucide.  

Amintirile din copilărie se deschid cu 
un capitol admirabil în care autoarea îşi 
aminteşte, depăşind cu ajutorul imaginaţiei 
bariere psihologice obişnuite, de perioada 
suavă, când, aflată în scutece, se mira de 
propria-i existenţă mirifică şi de a lumii 
exterioare. Perioada paradisiacă va continua 
cu jocurile copilăriei, precum şi cu obiceiurile 
tradiţionale sărbătoreşti – prilej de bucurie în 
lumea satului românesc călăuzit de credinţă şi 

înaltă moralitate – până când a intervenit cu 
cruzime noua orânduire socială. Trebuie să 
menţionez că din această perioadă, cuprinsă 
între copilărie şi adolescenţă, datează 
sentimentul profund de contopire organică a 
autoarei cu natura mirifică, autoarea ataşându-
se cu dragoste frăţească de: copaci, flori, 
animalele casei, şi-n special de câinele Mantu 
pe care îl vedea ca pe un sprijin de nădejde. În 
romanul Liberi să iubim, viziunea unei naturi 
îsufleţite, căreia îi aparţine şi omul, este 
întărită prin asimilarea unor doctrine indiene, 
înfrăţite, în esenţă, cu viziunea tradiţională 
românească asupra lumii. 

Aducerea partizanilor prinşi de către 
armată, în satul natal al autoarei, Domaşnea 
din Banat, doi ucişi şi atârnaţi cu capetele în 
jos, legaţi cu picioarele de parii purtaţi pe 
umeri de soldaţi şi alţii doi, deşi încătuşaţi 
purtându-se demni – va marca pentru 
totdeauna sufletul copilului. Momentul 
prezentat marchează intriga romanului. 
Desfăşurarea continuă cu arestarea tatălui 
romancierei şi a unuia dintre fraţi pentru că au 
ajutat la fuga unui partizan arestat, lucru negat 
cu vehemenţă de cei doi, dar care s-a soldat cu 
bătăi crâncene primite în sediul securităţii. 
Autoarea urmeză şcoala pedagogică la 
Caransebeş, este repatizată la Jimbolia, apoi se 
mărită în Bucureşti şi emigrează în Belgia, de 
unde îşi continuă peregrinarea în America şi 
revine în ţară stabilindu-se în Bucureşti. 

Finalul cărţii ne dezvăluie motivul 
scrierii acestuia, acela de a pomeni faptele 
eroice de rezistenţă anticomunistă ale 
bănăţenilor din zona natală scriitoarei. Îi 
pomenim şi noi întru cinstirea memoriei lor: 
gruparea colonelului Uţă, fost prefect al 
judeţului Severin şi preşedinte al organizaţiei 
PNŢ; partizani din satul domaşnea Petru 
Românu, Gheorghe Cristescu, Ilie Cristescu, 
fraţii Ion, Nistor şi Petru Duicu, Dumitru 
Işvănuţ, Moise Jurchescu şi Petru Puşchiţă; 
gruparea lui Gheorghe Ionescu, Gruparea lui 
Spiru Blănaru etc. Erau în total peste o mie de 
grupări şi colonelul Uţă se străduia să le 
unească în Blocul Naţional Anticomunist care 
să reziste până la venirea anglo-americanilor 
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ceea ce nu s-a împlinit. Grupările au fost 
prinse mai ales datorită trădătorilor autohtoni.  

Pentru analiza stlului specific autoarei 
pornim de la considerentul că fiecare autor 
original îşi crează propriul său univers artistic. 
Pentru Alina Garaş acesta are, utilizând 
matricea stilistică elaborată de Lucian Blaga, 
ca orizont spaţial peisajul mioritic deal-vale. 
Continuând abordarea în cheie blagiană, 
putem detecta în epica autoarei, un timp 
sinusoidal care se ridică şi coboară odată cu 
bucuriile şi triseţile vieţii. În copilărie, până la 
intervenţia brutală a socialului în existenţa 
familiei, timpul era solar şi lumina îmbia 
locuitorii satului la viaţă harnică şi 
îmbelşugată. Apoi, după ce li s-au luat 
pământurile, ţăranii cinstiţi au început să fure 
de la gospodăriile agricole de producţie, aceste 
proprietăţi ale nimănui, în cârdăşie cu 
paznicii. Când autoarea trăieşte deziluziile 
societăţii româneşti postdecembriste, timpul se 
prăbuşeşte brusc în bezna fărădelegilor 
conducătorilor venali şi corupţi care au 
acaparat puterea după 1989.  

Depăşind greutăţilor vieţii, datorită 
firii vesele, senine şi optimiste, Ana Calina 
Garas ne captivează cu o atitudine pozitivă în 
faţa vieţii. Prestaţia senină este întărită şi de 
împlinirea autoarei pe plan familial, 
profesional cât şi artistic. Prozatoare şi poetă, 
autoarea este membră a uniunii scriitorilor din 
România, romanele ei fiind prefaţate de 
valoroşi oameni de cultură autohtoni, cum 
sunt criticul literar Cornel Ungureanu, 
regizorul şi scenaristul Dan Puric, prozatorul 
Mihai Antonescu şi alţii.   
Lucian Gruia 
 

               
     După titlu poţi înţelege preocuparea 
autorului, iar citind cartea, rămâi convins că 
sunt tratate unele probleme din istoria ţării 
noastre rămase ca nişte răni nevindecate pe 

trupul României. Realităţi tot mai puţin 
disputate azi, când mulţi, poate prea mulţi 
autori în domeniu sunt dominaţi de reţineri. 
Bănuiesc din consideraţii de meschinărie, mai 
cu seamă că una este politica şi alta este istoria 
şi scrisul care nu se contrazic, ci modelează, 
se completează reciproc, sau ar trebui. ... dar 
aceasta e o altă problemă. 
    Nu aceeaşi reţinere dovedeşte în scrierea sa 
succintă şi fermă autorul Profir Ursu, veteran 
de război şi basarabean prin născare, deoarece 
convingerea dânsului este susţinută de fapte, 
luptând în cel de Al Doilea Război Mondial cu 
dorul neţărmurit să-şi vadă casa unde s-a 
născut şi copilărit, până la refugiu în România 
de unde, părinţii cer ca Basarabia să fie reunită 
la patria mumă. Dar n-a fost săfie, însă 
speranţa rămâne, singura care ne ţine uniţi şi 
ne protejează de uitare. 
     Personal îl cunosc pe autor din 1967, 
lucrând împreună aproape zece ani la Unitatea 
de Grăniceri Turnu Măgurele, de strajă la 
hotarul patriei. Un ofiţer inspirat, demn şi 
ferm, de bază în Statul Major al unităţii şi 
notat cu aprecieri maxime. Numai aşa, 
cunoscându-i calităţile anterioare, îmi pot 
explica azi, cum dânsul, la aproape 90 de ani, 
când rănile de pe front au recidivat 
împiedicându-i mult mişcarea, iar de ceva 
timp, prin trecerea soţiei la cele veşnice, cu 
sufletul zdrobit de durere, are puterea, fizică şi 
morală, să scrie în ultimii trei ani trei cărţi: 

- în 2010, O viaţă în slujba lui 
Dumnezeu şi a patriei; 

- în 2011, 32 de ani la graniţele patriei, 
- în 2012, Basarabia, Bucovina şi 

Ţinutul Herţa pământ românesc. 
 În ultima parte a cărţii din 2012 nu a omis 
familia cu cei doi fii cu studii superioare, care 
prin tenacitatea dovedită în muncă îi urmează 
tatălui. De asemenea, a reţinut numele unor 
colegi de arme de care a rămas legat 
sufleteşte. 
  Urăm sănătate şi succes autorului, căruia îi 
preţuim râvna şi devotamentul patriotic, cum 
stă bine unui veteran de război. Am onoarea să 
te salut D-le Colonel! 
          
          Col.(r) Ion Mazere Luneanu  

Semnal din Lumea Muzicii 
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GAVRIL CICIOVAN – „SOMEŞAN ÎS ŞI  
MI-I DRAG” 

 
De la Ocna Dej, peste valea Someşului, de 

la Cluj la Satu Mare, se revarsă glasul rapsodului 
Gavril Ciciovan: „Crăciunu-acum, în iarnă, / Îmi 
luminează-un gând, / Că mândra e icoană / Şi 
Someşul colind.” 

Glasul său baritonal şi totuşi cald e ca o 
abluţiune cu apele râului menţionat. „Tremolo”-ul 
vocii sale confirmă aserţiunea blagiană asupra 
spaţiului mioritic, altenanţa deal-vale a podişului 
Transilvan, în variantă solară, pare vizibilă în 
cântecul său. 

Rapsodul s-a născut la 06.07.1974 în 
localitatea Pintic de lângă municipiul Dej (judeţul 
Cluj). A început să cânte încă din copilărie, când 
era la grădiniţă, în strana bisericii din Pintic, 
alături de tatăl său, Valeriu. A urmat Seminarul de 
cântăreţi bisericeşti din Cluj-Napoca. După 
moartea diaconului, i-a luat locul la biserica din 
localitate. Datorită vocii sale deosebite a fost 
invitat să cânte la nunţi. Primele urcări pe scenă au 
fost prilejuite de zilele oraşelor Beclean şi Dej. În 
1996 s-a căsătorit şi s-a stabilit la Ocna Dej.  

A absolvit Şcola populară de artă „Tudor 
Jardea” din Cluj-Napoca (2006-2009), apoi 
Universitatea de muzică din cadrul Facultăţii 
„Spiru Haret”, din Bucureşti (2007-2010). În 
prezent este miner la salina Ocna-Dej, în care este 
săpată o frumoasă biserică subterană. Este 
membru al Ansamblului „Someşul” din Beclean. 
Când iese din subteran se alintă cu familia (soţia 
Adriana şi fata Adina) şi cântecul. Atunci, după ce 
iese la suprafaţă din locul său de muncă primejdios 
şi întunecat, glasul său dobândeşte o sonoritate 
aparte, înălţându-se ca un arbore cosmic „din 
salina Dejului în înaltul cerului”.  

Primul său CD, apărut în anul 2008, este 
intitulat DIN ARDEAL VĂ CÂNT CU DRAG şi 
cuprinde 14 cântece orchestrate de Ovidiu Barteş, 
aranjament muzical inginer de sunet Alexanru 
Filip, album produs de Casa „Libris”. Treisprezece 
dintre textele cântecelor aparţin poetului din 
localitatea Bobâlna, Alexandru Cristea, care 
compune muzică originală în stil popular şi unul 
semnat de Valentin Sătmărean. 

Gavril Ciciovan a scris şi el texte pe care 
le-a pus pe muzică, devenind astfel cantautor. 
Acum reorchestează cântecele unchiului său, 
Simion Pop, fost cântăreţ al Ansamblului 
„Ciocârlia” din Bucureşti. 

Ascultându-i cîntecele, revăd imaginile 
versurilor mele: „În goana maşinii, pe malul 
Someşului, / Printre satele proaspăt spălate de 
ploaie, / Întinse pe culmile dealurilor la uscat, / 

Întâlneşti deodată vacile sfinte, / Aureolate de nori 
albi. // Încetineşti, claxonezi, / Ele se dau domol la 
o parte / Curgând molcom pe asfalt, / Bulgări de 
pâine fierbinte, / Mănăstiri de noroi, / Fluvii de 
foci albe. // Deschizi geamul, atingi / Frunţile 
umede, coarnele blânde, / Ritm de corăbii arhaice / 
Vibrează prin degete, / Arunci ţigara, închizi 
geamul, accelerezi.. / Nici nu ştii când ai părăsit 
raiul.” (În goana maşinii) 

Ascultaţi-l cântând şi vă veţi convinge că 
este un cântăreţ deosebit. 

Al doilea CD a apărut în octombrie 2011 
şi se intitulează SOMEŞAN ÎS ŞI MI-I DRAG. 
Albumul cuprinde 12 cântece, orchestrate tot de 
Ovidiu Brateş (ca şi la primul CD), versurile 
cântecului „Mi-i podul plin de mulţam” aparţin 
poetului Alexandru Cristea, cântecul „Tinereţea mi 
s-o dus cu anii” este preluată din repertoriul Anei 
Hosu, iar altele cinci cântece (1,3, 4, 5 şi 8) sunt 
preluate din repertoriul unchiului său, Simion Pop. 
Iată ce spune unchiul despre nepotul său la apariţia 
acestui nou album: „Apropiaţii îi spun Gavriş, 
Găvriluţ, Găbiţă iar el este un munte de om, de 
talent şi de aleasă sensibilitate. 

Solistul Gvril Ciciovan are un glas 
puternic, amplu şi generos în armonice. Numai 
cine nu-i cunoaşte cântecul nu-l îndrăgeşte. 

Mereu optimist şi plin de voie bună, 
neobosit cântător de cântec fain, iar prezentul 
album este şi rodul relaţiei dintre Simion Pop cu 
nepotul Gavril Ciciovan. Am admirat ambiţia, 
curajul şi efortul uriaş făcut de Găbiţă pentru a-şi 
desăvârşi cunoştiinţele muzicale, fiind absolvent şi 
licenţiat al Facultăţii de Muzică din Bucureşti. 

Dacă nu găsiţi de cumpărat, furaţi albumul 
vă asiguraţi că merită, Uncheşul Simion Pop.” 
(Redactor muzical, Simion Pop) 

După ce l-ai ascultat cântând pe Gavril 
Ciciovan, vocea sa te urmăreşte încă multă vreme, 
aducându-ţi bucurie. 
                                             Lucian Gruia 
                 

 
Laurenţiu Tör, primarul comunei Luna,  la şedinţa 
Asociaţiei Luna, din Spania,   organizată în Luna la 
24 august 2012 
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România suspendată 

O răscolitoare carte document 
Moto:”Cartea bună e ca şi o conversaţie cu un om     

deştept.”             Lev Nicolai Tolstoi 

                     
      Sfârşitul acestui an ne-a dăruit o răscolitoare 
carte document despre situaţia politică şi 
economică a României în perioada 2010-2012. 
 Autorul, jurnalistul şi analistul politic 
Bogdn Chirieac a adunat între coperţile volumului 
”România suspendată” publicat la Editura 
Eminescu în 2012, scurte articole în care sunt 
înregistrate cu precizie de chirurg evenimentele 
politice principale, externe şi interne, care au 
influenţat  situaţia din România şi sunt analizate cu 
metodă, cu competenţă şi înalt profesionalism, 
semnificaţiile şi implicaţiile acestor evenimente 
asupra prezentului şi viitorului politic şi economic 
al României  ca stat membru al Uniunii Europene. 
 De fapt titlul cărţii este legat tocmai de 
această calitate de stat membru şi de avantajele 
care pot deriva din această situaţie, în viziunea 
autorului România devine o ţară suspendată în 
momentul în care se decide suspendarea fondurilor 
europene, fapt nedorit dar din păcate întâmplat pe 
anumite programe, din cauza nivelului înalt al 
corupţiei şi inacapcităţii de atragere şi administrare 
a acestei importante resurse  de dezvoltare. 
 Lectura cărţii este una incitantă, atractivă, 
stilul concis şi claritatea argumentelor şi 
interpretărilor, produc  cititorului satisfacţia 
descoperirii unui punct de vedere original, perfect 
articulat logic, în care faptele sunt cărămizile din 
care eeste construit întreg edificiul explicativ, 
printr-un permanent effort de selecţie şi ordonare a 
lor din care rezultă evaluarea posibilului impact pe 
care acestea îl au în  prezent şi în viitor asupra 
României şi asupra poporului român. 
 Din păcate onestitatea, sensibilitatea 
receptivă şi luciditatea aproape dureroasă cu care 
se face intervenţia critică a minţii autorului asupra 
dezvoltărilor realităţii, produc adeseori nelinişti şi 
îngrijorări cu bătaie lungă, nu sunt formulate 
soluţii salvatoare  dar sunt semnalate cu titlu de 

avertisment  pericolele ce pândesc şi mai ales sunt 
reliefate cauzele  acestor pericole cum sunt: 
orgoliile lipsite de fundament, patima pusă în lupta 
personală cu adversarii politici şi mai ales absenţa  
oricărei dimensiuni metafizice,  manifestate de 
preşedintele Băsescu sub  bagheta căruia s-a 
derulat, în anii referiţi spectacolul trist al 
alunecării României în sărăcie, marginalizare, 
dependenţă şi disperare la nivelul omului de rînd. 

Dublate de obedienţa, lipsa de 
profesionalism şi apetitul nelimitat pentru hoţie şi 
îmbogăţire nemăsurată, îmbrăţişarea 
necondiţionată a politicilor de austeritate impusă 
de UE şi de creditori,  promisiunile mincinoase şi 
dispreţul faţă de popor şi faţă de problemele lui 
reale, a guvernelor Boc, Ungureanu şi a membrilor  
şi  acoliţilor PDL, care au fost la putere până în 
mai 2012, cauzele menţionate mai sus  au sfârşit 
prin  a crea o Românie fără şcoli, fără spitale, fără 
o infrastructură eficientă şi durabilă dar ceea ce 
este cel mai grav fără un set de valori morale 
dătătoare de speranţă. 

Anul 2012 care a debutat cu o atmosferă 
de proteste de stradă ce respingeau orice formă de 
sistem politic  dar erau îndreptate preponderent , 
cu adresări colarate  şi nemiloase preşedintelui şi 
guvernelor PDL pe care le  patrona preşedintele 
Băsescu, a adus  victoria moţiunii de cenzură şi 
demiterea mult aşteptată a guvernului Ungurea, 
povara guvernării şi redresării încrederii a revenit 
Coaliţiei USL cu Victor Ponta desemnat premier şi 
cu un încărcat program politic ce a cuprins 
organizarea alegerilor locale, decizia de 
suspendare a preşedintelui şi organizarea  
referendumului pentru demitere, efortul imens de 
demontarea a acuzaţiilor aberante şi antiromâneşti 
forrmulate de reprezentanţii PDL şi susţinătorii 
preşedintelui suspendat, organizarea alegerilor 
parlamentare. 

Cartea reflectă în ultimul său capitol cel 
dedicat anului 2012 dramatismul evenimentelor 
din vară şi sfâşierea Romaniei între dorinţa de 
demitere a unui om care a dovedit din plin că nu 
are soluţii decât pentru propria sa ambiţie de 
rămânere la putere cu orice preţ  şi  cu orice 
mijloace şi îndemnul la neparticipare la vot, total 
antidemocratic şi neconstituţional lansat de la cele 
mai înalte nivele preşedinte, liderul PDL şi din 
păcate pentru minoritatea maghiară şi din partea 
fscitoidului lider Victor Orban prim ministru al 
Ungariei. 

Concluzia exprimată cu fermitate şi cu 
argumente de ordin politic corect şi sistematic 
formulate este deprimantă pentru orice  cetăţean 
român, această concluzie dezarmantă arată că 
anularea prin tertipuri birocratice şi sub presiunea 



Gândul Anonimului Anul X nr. 47-48/15 decembrie 2012 

 73

externă a unor  lideri europeni şi americani, care 
înregistrează periculoase şi dăunătoare derapaje de 
la idealurile democraţiei formulate de întemeietorii 
UE, a peste 7500000 de voturi care reprezentau 
88% din totalul voturilor exprimate, semnifică 
pierderea independenţei şi dreptului la 
autodeterminare al porului român, numirea în 
locul preşedintelui a unui guvernator ca în orice 
colonie, şi transformarea cuvântului ţară într-o 
dulce metaforă, România devenind în atari condiţii 
un teritoriu guvernat după voinţă şi interese 
străine, de un guvernator obedient şi indiferent la 
interesele şi problemele poporului român. 

Această concluzie este extrem de 
tulburătoare şi ameninţătoare, cu atât mai mult cu 
cât există analişti economici extrem de competenţi  
şi informaţi care demonstrează realitatea crudă a 
acestei concluzii cu solide argumente economice 
legate de rezultatele dezastruoase ale privatizărilor 
şi ale acceptării fără discuţie a condiţionărilor  
impuse prin Tratatul de aderare şi prin împingerea 
ţării la mâna creditorilor,    ea va determina o noua 
orientare a politicii româneşti  ale cărei obiective 
trebuie din păcate să redevină redobândirea  
dreptului acestui popor de a-şi decide singur soarta 
de a-şi regăsi puterea şi mijloacele de apărare a 
demnităţii şi suveranităţii. 

Sclipitor şi inspirat autorul lansează 
metafora Monstrului creat de preşedintele Băsescu 
pentru a îngenunchea poporul român  şi a-l aservi 
intereselor unor puteri străine, un monstru cu mai 
multe capete formate din instituţiile statului, 
Curtea constituţională, Parchetele, Consiliul 
Suprem al Magistarturii, Serviciile de informaţii, 
aflate toate la comanda unui singur om.  Acest 
Monstru este mult mai înfricoşător chiar decît 
Securitatea lui Nicolae Ceauşescu, cu atât mai 
mult cu cât el acţionează şi apără intertesele unui 
lider şi sistem politic care nu numai că nu a 
construit nimic în economie, dar a reuşit să 
demoleze şi să distrugă aproape tot ce a moştenit 
din eforturile generaţiilor anterioare. 

Cartea se încheie cu o postfaţă de mare 
eleganţă şi obiectivitate în care profesorul Andrei 
Marga evidenţiază meritele esenţiale a acestei cărţi 
document şi observă critic şi unele din opiniile 
subiective ale autorului care merită ameliorate cu 
o subliniere a unor elemente de speranţă şi 
încredere în capacitaea clasei politice de a salva 
România din fundătura în care a intrat. 

 
Gheorghe Indre 
Tătărani, decembrie 2012 

 
 

          
   

 

 

 

 

 

 

Imagine din comuna Luna luată pe 
data de 1 Decembrie 2012 

Iarna peste Arieş la Luna  
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In memoriam
 
 

Col. (r). Florea – Puiu Ciobanu 
      13 ian. 1933 – 23 Oct. 2012 
     În toamna asta, la data de 23 octombrie 
2012, a plecat pentru totdeauna dintre noi – 
col. (r). Florea Puiu-Ciobanu, aflându-şi 
somnul de veci în cimitirul Sfânta Vineri din 
Bucureşti. 
     Plecat de mic copil de pe meleagurile 
oltene din Bechet, Dolj, după un periplu de 
ucenicii în oraşul Craiova, Florea Puiu-
Ciobanu, după terminarea licului, s-a înscris la 
şcoala militară, îmbrăţişând cariera de 
grănicer, căreia i-a rămas fidel toată viaţa. 
     A trăit pătimaş dragostea de copilărie şi 
ţinuturile natale, dăruind posterităţii, dincolo 
de alte lucrări şi colaborări scriitoriceşti, 
„Bechetul copilăriei mele”, în ale cărui 
evocări trăim într-o lume uitată, zburând prin 
satul natal de odinioară, contemporani cu 
drama celui de al doilea război mondial, în 
care atât trupele nemţeşti cât şi ruseşti au 
cantonat în Bechet, autorul, copil fiind, se juca 
printre barăcile lor. 

     Florea Puiu-Ciobanu a fost mesagerul 
Bechetului în lume, nescăpând niciodată 
prilejul să vorbească la modul pozitiv despre 
oamenii şi locurile atât de dragi. 
     În mărinimia sa, a donat Bibliotecii 
Liceului teoretic din Bechet un număr de peste 
1000 volume de cărţi din biblioteca personală, 
precum şi o parte din mobilier şi lucruri 
personale, unor oameni de aici, mai puţin 
avuţi, de care era legat sufleteşte. De 
asemenea, a donat Clubului Copiilor din 
Bechet, spre bucuria lor: calculatoare, chitare, 
aparate foto etc. A făcut demersuri la 
Arsenalul Armatei Române şi a obţinut 
aprobarea obţinerii unei piese de artilerie (tun) 
pentru întregirea Monumentului Eroilor din 
parcul Bechet. 
     Pentru mărinimia sa, becheţenii îi rămân 
profund recunoscători, cu regretul pierderii 
unui OM deosebit. 
     În anul 2006, printr-o Hotărâre a 
Consiliului Local din Bechet, Florea Puiu-
Ciobanu a fost făcut „Cetăţean de onoare” al 
acestei aşezări. 
     Dorinţa arzătoare a distinsului col. (r). 
Florea Puiu-Ciobanu a fost să fie înhumat în 
„Bechetul copilăriei sale” alături de MAMA 
sa, unde îşi rezervase loc de veci. N-a fost să 
fie aşa! Sfârşitul nemilos l-a găsit nepregătit, 
bolnav şi bătrân, alături de fiul său cel mic, 
Liviu, în apartamentul din Bucureşti, de unde 
a plecat să-şi întâlnească MAMA şi prietenii, 
într-o lume mai bună: „unde nu este durere, 
nici întristare, nici suspin”... 
    La revedere nobile Domn şi prieten, 
„Becheţenii tăi dragi” îţi vor purta 
recunoştinţă veşnică.  
    Dumnezeu să te odihnească! 
Sever Constantin Răduică - Bechet, Dolj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florea Puiu Ciobanu la 
cenaclul Anonimul 

 
Florea Puiu Ciobanu şi Cornelia Iuga 

la o şedinţă a cenaclului Anonimul
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Ecouri în presă şi aprecieri ale cititorilor
 
 
Aprecieri din partea domnului inginer 
Vanca Artemie 
Dragă domnule Indre, 
O fac cu întârziere, dar din toată inima: Vă 
mulţumesc pentru recenzia pe care aţi făcut-o 
carţii mele "Comorile de sub Meseş". Aţi reuşit, 
după părerea mea, mai bine decat alţi recenzenţi, 
pe numai o pagină, să surprindeţi ceea ce este 
esenţial în carte, ceea ce denotă că aţi citit-o atent 
şi că aveţi un dezvoltat spirit analitic.  
Am citit cu interes cele câteva numere din Gândul 
Anonimului pe care mi le-ati făcut cadou. Este o 
revistă foarte bună, scrisă de o mână de oameni 
sufletişti si talentaţi. Felicitări! Transmiteţi-le 
colaboratorilor dvs. următoarea apreciere la adresa 
pensionarilor de genul celor din Cenaclul 
"Anonimul", aparţinând academicianului 
Gheorghe Păun, un ilustru matematician si, in 
acelasi timp, scriitor si activist pe tărâm cultural: 

”Nu voi osteni niciodată să-mi scot pălăria în 
faţa pensionarilor care se manifestă ca 
oameni/creatori de cultură. Le-ar putea fi atât de 
uşor să se dedice nepoţilor, politicii de provincie, 
privitului spre cer în aşteptarea poştaşului, 
făcutului-de-nimic, cel după care din copilărie 
tânjim cu toţii, dar ei au ales să scrie, să editeze 
sau să comenteze cărţi, să scrie şi să editeze 
reviste, să cioplească în lemn, să picteze, să anime 
cenacluri. Îi admir pe cei care fac asta ca sarcină 
de serviciu – deşi, câte nu se pot face în opt ore de 
birou, mai ales dacă există şi o echipă la 
dispoziţie! – dar pentru cei care fac cultură de 
dragul culturii, de drag pur şi simplu, nu ar trebui 
să fie laudă prea mare” 
Vă doresc succes in tot ce faceţi şi numai bine! 
A.Vanca 

Călin Mărginean 

Cuvine-se cu adevărat... să le mulţumim din nou 
domnilor Gheorghe Indre şi Ion Mazere pentru 
gestul deosebit pe care l-au făcut trimiţând pe 
adresa Asociaţiei LUNA cinci exemplare din 
ultimul număr al revistei ”Gândul Anonimului”. 
Nu mă satur să spun cât de mult apreciez munca 
acestor oameni care, fără a urmări vreun beneficiu 
personal, depun eforturi uriaţe (incluzându-le pe 
cele materiale) pentru a menţine vie aceasă oază 
de cultură, istorie şi informaţie atât de preţioasă 
pentru noi, lunenii. Constat, din păcate, că în 
momentul de faţă interesul manifestat de noi, 

potenţialii cititori, de a ne apropia de această 
publicaţie este minim, dar sper ca asta să fie o 
situaţie temporară cauzată, poate, de grijile 
cotidiene care se cam înmulţesc în ultima vreme.  
Deoarece am convingerea că revista ”Gândul 
Anonimului” este unul dintre puţinele izvoare de 
informaţie, şi cel mai la îndemână, de unde să 
putem afla adevărata istorie a satului nostru şi 
multe biografii de luneni, voi împrumuta revista 
tuturor celor care vor să o citească. Aştept doritori. 
  Scrisoare de apreciere primită la redacţie        
       Stimate Domnule Colonel Mazere, 
     În primul rând, vă felicit călduros pentru 
faptul că prestigioasa revistă „Gândul 
Anonimului” a intrat în al nouălea an de 
existenţă. 
     Am încercat sentimente de mare bucurie, 
citind în ziarul „Obsevatorul militar” despre 
apariţia cu nr. 46 al publicaţiei. 
    Scrisă cu aplomb şi acurateţe, cu o 
înfăţişare grafică de excepţie, a reuşit să 
satisfacă, în timp, toate exigenţele cititorilor 
săi. 
    De aceea – am numai cuvinte de laudă, 
stimă şi admiraţie la adresa D-voastră, stimat 
coleg şi prieten, care aţi reuşit să coagulaţi în 
jurul D-voastră, colaboratori consacraţi, care 
deja şi-au transformat numele în renume. 
    Având în vedere că revista cuprinde şi 
articole sub semnătura D-voastră, întoarcerea 
în timp – „GRĂNICERUL” aş fi deosebit de 
onorat să primesc şi eu această revistă, care şi-
a câştigat, în timp, prestigiul indubitabil. 
    Acum, la sosirea toamnei, când A ruginit 
frunza din vii şi rândunelele au plecat, a 
revenit în actualitate şi cântecul – A venit 
toamna, acoperă-mi inima cu ceva. 
    Vă rog să-mi acoperiţi inima cu revista care 
este atât de dragă inimii mele şi care mi-ar 
aduce gura de oxigen de care am atâta nevoie 
acum, la anii senectuţii. 
    În speranţa că veţi ţine cont de rugămintea 
mea, vă rog să primiţi asigurarea înaltei mele 
consideraţii. 
 Cu stimă şi deosebit respect, 
 Am onoarea să vă salut, 
 Colonel (r), Petre C. Brabete
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Apreciere şi felicitari pentru revista GA publicate in pag. 15 a revistei dedicată aniversării  

a 10 ani pentru Cenaclul Anonimul 
 

Semnal Observatorul Militar 

Deşi, spre regretul nostru,  conţine unele mici inadvertenţe publicăm semnalul privind apariţia nr. 45-
46 apărut în Obseservatorul Militar nr. 36/2012: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intrată în al noulea an al existenţei sale, revista Gândul Anonimului este de fapt 
publicaţicenaclului cu acelaşi nume, a cărei evoluţie calitativă  cu valoare preponderent 
culturală a dobândit în timp şi o dimensiune ştiinţifică  şi informativă.Constituită şi 
susţinută în continuare de cei doi entuziaşti, colonelul (r) Ion Mazere şi  maistrul militar 
principal (r) Teodor Dobre, dar şi  printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată a 
colaboratorilor consacraţi, revista şi-a câştigat în timp un prestigiu indubitabil.Numărul 46 
al publicaţiei cuprinde proză scurtă, opinii, evocări istorice, poezie, recenzii.Ne-au atras 
atenţia articolul Întoarcere în timp – Grănicerul – semnat de Ion Mazere Luneanu, dar şi 
poezia Contrast, semnată de general de brigadă ( r) Gheorghe Văduva, din care cităm: ”În 
gândul meu, de-o parte, e tăcerea,/Închisă prea ermetic în cuvinte,/Şi, de-altă parte, este-
un cer fierbinte/Ce-aprinde-n suflet, tandru, mângâierea.” Elena David 
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Incursiune în lumea muzicii  

 
Un interpret de folclor ardelenesc pe fundalul unui senin tulburător 

Protestele masive ale cetăţenilor din Spania, Grecia, Italia, protestele sutelor şi miilor de oameni care au ieşit în stradă în 
România, în cursul acestui an cenuşiu, dau dimensiunea confuziei, lipsei de perspectivă şi îngrijorărilor în care trăiesc zeci 
de milioane de creştini acum la sfârşitul celui de al 12-lea an al mileniului al III-lea. Sărăcia care se adânceşte şi se 
generalizează, perspectiva aproape inevitabilă a creşterii şomajului şi nesiguranţei puse în opoziţie cu prosperitatea 
crescândă a unui număr mic de oameni îmbogăţiţi în această perioadă, în marea lor majoritate politicieni sau clienţi ai 
regimurilor politice, toate aceste fenomene umplu bisericile de enoriaşi plini de aşteptări şi speranţă, căutând protecţie, 
sprijin şi ajutor de la Dumnezeu, rugându-se să îi înţelepţească pe cei mari care iau deciziile politice, pe cei care posedă şi 
controlează resursele financiare, să-i lumineze mai ales pe aceşti din urmă pentru a căuta căi morale, de investire şi 
folosire a acestor resurse, să îi determine să se gândească mai cu suflet la nedreptăţiţii sorţii, la construcţia de şcoli, de 
spitale, de uzine şi locuri de muncă, la o mai omenească distribuire a rezultatelor muncii tuturor între cei care au 
contribuit la obţinerea acestor rezultate.  
Esenţa învăţăturii creştine, codul principal de conduită pe care Isus l-a enunţat suplimentar celor 10 porunci din Vechiul 
Testament, este constituită fără nici o îndoială de cele 9 fericiri, de cele 9 ipostaze ale umanului aducătoare de răsplată în 
cer şi pe pământ. Sunt enunţate într-o ordine precisă, cu recompense diferite, dar este greu de spus care este mai 
importantă: să fii sărac cu duhul, să plângi pentru a obţine mângâierea, să fi blând, să fi prigonit pentru dreptate, să fi 
milostiv, să fi făcător de pace, să fi curat cu inima, să fi prigonit pentru că proslăveşti pe Dumnezeu; toate aceste atitudini 
sunt surse de fericire, dar recompensa promisă este diferită. 
Dat fiind caracterul lor tonic, de încurajare, dătător de linişte şi speranţă, Fericirile se cântă în punctul culminat al slujbei 
de prohod, la despărţirea de cei dragi, reamintind tuturor calea ce trebuie urmată pentru se bucura şi a se veseli ştiind că 
vor dobândi răsplata cea multă în ceruri.  
Două dintre ele însă îndeamnă la atitudini total diferite: prima îndemnă la supunere şi smerenie, la inhibarea tendinţelor 
de aspiraţie şi mărire şi recunoaşterea măreţiei şi atotputerniciei lui Dumnezeu, cea de a doua îndemnă la nevoia de 
dreptate care să fie la fel de mare ca şi nevoia de hrană şi apă, cu alte cuvinte la angajarea în lupta pentru dreptate cu 
riscul pământesc de a fi pentru aceasta vânat şi prigonit. 
Ştiind că pentru oricare din aceste atitudini, aceea de supunere şi aceea de luptă şi răzvrătire pentru nobilul ţel al 
dreptăţii, răsplata este împărăţia cerurilor şi conşţientizând dominarea nedreptăţii în lumea contemporană, care este oare 
sursa cea mai recomandată de fericire a creştinului zilelor noastre? Este o întrebare ispititoare, pusă poate într-o cheie 
mult prea laică, dar în modesta noastră opinie perfect justificată. 
Cu aceste gânduri şi reflecţii de sfârşit de an în minte vă urăm tuturor să petreceţi Sărbătoarea Crăciunului în linişte şi 
pace, alături de cei dragi, bucurându-vă de vestea minunată a Naşterii Domnului care ne-a dăruit şi tulburătorul enunţ al 
Fericirilor.  
Să aveţi parte în 2013 de un an bun, cu prosperitate şi progres, cu sănătate şi cu cât mai puţine necazuri!  

La mulţi şi fericiţi ani ! 
 


