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NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul XI 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” apare de 11 
ani (2003-2013) şi continuă, iar din 2008 apare în 
format A4 trimestrial şi a ajuns la nr. 51-52 cu 74 
pagini şi un tiraj de 300 exemplare. În conţinutul 
acestora s-a publicat proză scurtă şi poezie. 
Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de la nr. 1 – 
52 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 publicaţiei 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 parţial de părintele prof. 
Nicolae Popescu şi dr. ing. Gheorghe Indre. 
Distribuite gratuit. 
 b)  ”MASACRUL DE LA LUNA” – 
septembrie 1848, ediţie omagială la 160 de ani 
de la nefericitul 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.  
Din decembrie 2010 (numărul dublu 39-40) în revistă la 
rubrica Opinii sunt sunt publicate, evocări interviuri cu mari 
personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi politice dintre 
care amintim: 

 Academician Dinu C. Giurescu 
 Academiciand Ioan Aurel Pop 
 Om politic Mircea Druc 
 Om politic Constantin Dudu Ionescu 
 Scriitorul Lucian Gruia 

Principalii colaboratori care au publicat în mai multe nume re 
din  „Gândul Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2012 
îi redăm în ordinea alfabetică: 
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, 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, Elisabeta Dumitru, lt. 
col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas Ana Călina, 
scriitoare, G|îju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe, dr. 
ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în 
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la 
Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin 
Radu Mocanu scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, 
ziarist, col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria 
poetă, Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în 
toate numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu 
Radu prof.dr.ing.Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever 
Constantin, 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/2006,Suciu Ion/2008,Vatrici Mircea/ 
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  
 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
ÎNTOARCERE ÎN TIMP (X) 

VREMURI ŞI OAMENI 
PENSIONAREA 

                                                Motto:  
Aş vrea să făuresc o cale bătută                                                                    
Prin deşertul uitării                                                                     
Spre străbunele glorii                                                                  
Despre care puţini ”aezi” mai cântă 
Ion MAZERE 
 

   Purtat de gânduri prin trecutul cum necum 
cunoscut am auzit repetat opinia multora – ce-a 
fost a fost, se ştie, ce va fi… nu prea. Şi, nu prea 
îmi vine să cred că va fi cândva altfel, decât în alte 
forme şi în alte condiţii socio-materiale şi istorice 
în permanentă schimbare, schimbarea stând la 
baza progresului. Mai cu seamă că şi trecutul, des 
clamat, a fost cândva viitor cu probleme de început 
mai mult discutate decât atacate spre rezolvare ca 
în prezent. 
    Iar dacă stăm să ne gândim bine, fiecare la calea 
parcursă în viaţă, ne putem da seama vrem nu 
vrem, că oamenii sunt diferiţi, fizic, vocal, psihic, 
talent, interes, preocupare… de unde şi rezultatele 
activităţii sunt, diferite cantitativ şi calitativ. La 
care mai concură, în plus sau minus, voit ori nu, 
eroarea, întâmplarea, viciul… în proporţii diferite. 
   Realităţi care, normal îi pot crea omului unele 
avantaje sau dezavantaje, antrenând stări plăcute, 
neplăcute, dramatice ori juridice pe timpul vieţii 
până la pensionare şi după. De fapt, asupra 
pensionării vom stărui ceva mai mult, cât ne 
permite spaţiul în Gândul Anonimului. 
   Ghiţă – Teorie!...repeta colegul de taifas trecut la 
pensie anul acesta, cu o pensie care îl 

nemulţumeşte, motiv pentru care ”tună” cât îl ţine 
gura. 
   Sandu, şi el pensionar, mai şugubăţ, îl 
tachinează-ce Ghiţă, dacă există o eroare de calcul 
se poate îndrepta, dacă nu, caută să găseşti alţi 
vinovaţi, începând cu tine.    
Şi, să nu uităm că trăim şi muncim noi nu alţii în 
ţara noastră, în pas de manevre politice, fără să 
găsim după revoluţie cadenţa, deşi ne aflăm în 
U.E. şi NATO, sprijiniţi zdravăn cum se susţine 
iar, unii cred fără rezerve, alţii nu  fie nu le 
înţelegem bine limbajul, interesul şi credinţa lor, în 
valută euro, botezată, canonizată şi slujită 
soborniceşte în renumitul templu numit 
SCHENGEN, cu uşile închise, să interzică 
deocamdată intrarea ”ereticilor”,  care încă mai 
cred că sărăcia majorităţii populaţiei se datorează 
păcatului marilor păcătoşi, îmbogăţiţi fără 
Dumnezeu, limită şi lege.Păcat!–zicem şi credem 
noi - Doamne, păzeşte de mai rău, după cum a 
început să se prăbuşească industria şi nu numai, în 
câţiva ani ajutoraţi după cum se ştie. 
   Deleanu, pensionar mai vechi, născut în anul 
1924, a încercat şi văzut multe, se destăinuieşte 
oarecum mai diferit. 
   -Pe timpul copilăriei mele, la ţară, eu nu am 
auzit de pensionaţi şi pensie, iar diferenţa de etate 
era cunoscută şi recunoscută de copii, părinţi şi 
bunici care  îşi trăiau restul vieţii fără pensie, 
alături de cel care  moşteneşte casa părintească. 
   Dar iată, de atunci, într-o viaţă de om, pe plan 
economic s-au produs schimbări uriaşe, cu urmări 
greu de bănuit. Agricultura după al doilea război 
mondial s-a mecanizat, iar plusul forţei de muncă 
din comuna natală Luna s-a îndreptat spre 
Industria Sârmei din Câmpia Turzii, concomitent 
cu industrializarea. Iar ISCT de la 1800 angajaţi, 
în câţiva ani ajunge la peste 10 000. Asemănător 
au stat lucrurile şi în alte părţi din ţară. 
   După Revoluţie cu schimbările politico-istorice 
intrăm în economia capitalistă, cu industrie super 
dezvoltată, bazată pe automatizare, robotizare şi 
conducerea cibernetică, a avut şi are nevoie de 
România ca piaţă de desfacere, ca  prim ajutor şi 
se continuă. În timp ce industria noastră cu utilaje  
învechite, fără investiţii şi sprijinul  promis de 
U.E. s-a prăbuşit în câţiva ani, ISCT  de la 10 000 
de angajaţi a ajuns la aproximativ 300, pe cale de 
faliment, nu singura… 
   Astfel, forţa de muncă devenită plus din 
agricultură şi industrie, care n-a mai găsit locuri de 
muncă pe plan  intern, peste două milioane 
cetăţeni români au emigrat în toată Europa şi în 
celelate continente. 
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   Iar ritmul nesaturat al schimbărilor noatre cu 
potenţe limitate  de investiţii, insistent cerute, dau 
de gândit României şi fac obiectul altor analize, ca 
să revenim la problema propusă mai concret, 
pensionarea. 
 
 
     DECRETUL 421/1980 DE PENSIONARE 
 
   Era pe la începutul lunii octombrie când 
aşteptam cunoscutul decret cu precizarea, în acea 
perioadă avansarea la gradul de colonel se făceau 
pe bază de decret prezidenţial pentru fiecare caz în 
parte 
   La început decretul, l-am receptat ca având o 
rezonanţă duioasă din care nu puteam desluşi 
limitele între bucurie şi nostalgie. Era un fel de 
semnal tainic, a cărui dor neîndurător mă provoca 
la multe, aici îmi apăsa sufletul, ori mă înviora 
făcându-mă să nu am astâmpăr. 
   Ostentativ eram îndemnat să realizez lucruri 
intime ce nu le-am realizat în ani de zile, încât 
aveam impresia că îmi fuge pământul de sub 
picioare. Simţit-am remuşcări pentru documentele 
istorice adunate greu şi nepuse în valoare prin 
publicare. Îmi venea să plec şi să străbat cât mai 
multe raioane de graniţă, să întâlnesc colegi de 
armă şi foşti subordonaţi, doream multe şi nu 
ştiam ce să fac mai întâi. 
   Sunt greu  de înţeles aceste atracţii imaginabile, 
de vor fi citite de cineva, a frontierei româneşti, ca 
o dulce bucurie ce vine de departe, dacă nu ai 
slujit-o cândva zile şi nopţi cu demnitatea cerută, 
când ultimele pregătiri cu predarea a tot ce am, 
decretul de pensionare făcut cunoscut printre altele 
şi precizarea, ofiţerul de rezervă are dreptul să 
poarte ţinută militară cu ultimul grad dobândit, în 
diferite ocazii comemorative. 
   În zilele imediat următoare, privind atent în jur şi 
aproape în relaţii diverse cu foştii şefi direcţi şi 
diverse cadre importante, o cumplită tristeţe m-a 
cuprins ca aflat oarecum în mijlocul unei 
indiferenţe ca un străin, nu fost cadru militar. 
Multe, prea multe elemente de ordin sufletesc 
lipseau la C.T.Gr. atunci, încât îmi năvăleau în 
minte o mulţime de întrebări chinuitoare cărora nu 
le puteam da un răspuns adecvat. De ce lipseşte 
climatul uman, nu de funcţie ori pensie, ci de 
căldură sufletească, prezente…  prin absenţă. 
   După atâtea întrebări şi gesturi şi gândeam – 
unde este răsplata morală a celor în drept ca 
simplu gest oferit celor care pleacă după zeci de 
ani  de strajă intereselor statale la margine de ţară, 
unde foarte uşor puteai plăti scump o eroare 
neintenţionată, comparativ cu acea gratitudine de 
moment, ce costă aşa de puţin la despărţire – lipsă. 

   Toate aceste frământări şi iluzii, poate exagerate, 
dar aşa le-am simţit atunci, se încheie cu realitatea 
crudă din ziua despărţirii, conducerea lipsă. 
   În mijlocul colegilor mai apropiaţi, păream ca o 
pasăre cu aripile frânte, care ar vrea să zboare, dar 
nu mai poate, iar sufleteşte mă simţeam ca în – 
taverna mohorâtă din “Împărat şi proletar” a lui 
Eminescu, în sala înceţoşată de fum, cei prezenţi 
mai mult vegetau într-un dialog banal. Dintre 
colegii mai apropiaţi, colonelul Vatrici Mircea  a 
excelat prin amintiri plăcute şi colonelul Suciu 
Ioan, lunean după tată, s-a remarcat prin intervenţii 
de reţinut, însă nu de natură să schimbe atmosfera 
glacială, care pusese stăpânire peste noi. O 
atmosferă, repet, asemănătoare cu a cetăţeanului 
turmentat din ”O scrisoare pierdută” a cărui replică  
“dar eu cu cine votez?” ni se potrivea tuturor celor 
prezenţi. 
   Şi, ca un făcut, după mai bine de 30 de ani de la 
ziua pensionării, cu cele trăite atunci mi-a fost dat 
să retrăiesc ceva asemănător. Aflând la sfârşitul 
lunii iulie 2013 că fostul nostru commandant care 
a condus trupele de grăniceri 20 de ani, şi-a dat 
sufletul într-un azil de bătrâni, deşi are urmaşi şi 
nepoţi (nu cunosc detalii). Iar la înmormântare am 
întâlnit câţiva  colegi, puţini, şi nimeni din partea 
M.Ap.N. sau de la comadamentele de armă cu care 
a colaborat, inclusive de la Inspectoratul Poliţiei 
de Frontieră, care a preluat paza frontierei de la 
grăniceri, în anul 1999. Într-un cuvânt, o 
înmormântare în care decedatul a fost uitat de toţi 
şi toate, chiar de pe timpul vieţii, ca dovadă că şi-a 
sfîrşit zilele într-un azil de bătrâni. O situaţie pe 
care am regretat-o, fără a face vreo legătură cu 
ceea ce a fost atunci. 
   Aici toate au luat sfârşit în C.T.Gr. şi resemnaţi, 
împreună cu camaradul Suciu am plecat spre casă, 
însă continuu să fiu frământat gândindu-mă ca 
omul- am fost eu în cariera mea militară confruntat 
cu tot ce pot îndura? O să pot găsi în continuare 
alte forme de exprimare a resurselor potenţiale şi 
de a le pune în valoare, în noua postură? Şi ca un 
răspuns la prima întrebare: Nu trecuseră nici cinci 
zile ca pensionar militar cu nostalgia şi zbuciumul 
sufletesc nealintat gândurile mele zburau mereu 
spre unitatea de grăniceri Turnu-Măgurele, 
considerând o întâlnire de rămas bun cu cadrele de 
acolo un veritabil prilej tămăduitor pentru starea 
mea morală, încă nevindecată. 
   Deoarece de Turnu-Măgurele, unde am fost 
comandant 11 ani, mă leagă cele mai sincere 
prietenii şi plăcute amintiri de muncă şi de 
oamenii săi fundamentate pe rezultatele de care 
îmi amintesc cu respect, rămaşi în memorie: maior 
Bălăei Ion, acum general în rezervă, locotenent-
colonel Manole Andrei, maior(r) Ursu Porfir, 
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locotenent-colonel Mitroi Virgil, maior Hainagiu 
Emil… 
   Acolo mi-am desăvârşit plăcerea şi dorinţa de a 
căuta şi cerceta vestigii istorice şi arheologice cât 
ţinea lungimea frontierei între Jiu şi râul Vedea, 
aproape de Giurgiu. Preocuparea constituie şi în 
prezent un suport moral pentru mine.Nu 
întâmplător, în starea morală în care mă aflam 
atunci am considerat  ieşirea la pensie de la Turnu-
Măgurele, din mijlocul cadrelor pe care  le-am 
iubit şi care m-au urmat cu devotament şi 
încredere în situaţii normale sau de cumpănă şi din 
cazarma amenajată din temelii cu toate utilităţile 
necesare pazei frontierei cu satisfacţie căutată. 
 
                    LA TURNU-MĂGURELE 
 
   În ziua de 29 octombrie  1980, continuă 
Deleanu, invitat de comandantul unităţii, maiorul 
Bălăei Ioan, mă prezint la Turnu-Măgurele în 
ţinută militară, pentru prima şi ultima dată. În sala 
de festivităţi mă întâmpină comandantul cu urarea 
“Bine aţi venit şi success în noua funcţie!”Bine 
spus, fiindcă  aveam atâtea de făcut, pe care nu le-
am terminat după atâţia ani. Cei prezenţi răspund 
cu aplauze şi cu “Mulţi ani, trăiască!”…Pentru 
moment am avut impresia că mă aflu pe altă lume 
ce demult nu-mi mai aparţine practic, când 
sentimentele cultivate şi rămase aici la Turnu-
Măgurele au găsit cale liberă şi cîmp de 
manifestare. 
   Comandantul, ardelean, din Cîmpia-Turzii, 
vecină cu Luna, satul meu natal, ambii am lucrat 
împreună, chiar aici, la Turnu-Măgurele şi ne 
cunoşteam bine ca militari, plus preocupările 
extraprofesionale ca pensionari, exteriorizate în 
Gândul Anonimului, suflet duios, cu o voce 
blajină, a evocat momente  semnificative din viaţa 
unităţii şi a fostului commandant, cu rezultate de 
neuitat, în cinci ani consecutiv, unitate de frunte. 
În sală se aflau, alături de întregul personal al 
unităţii, ofiţeri, subofiţeri, angajaţi civili, şi câţiva  
foşti ofiţeri, ieşiţi între timp la pensie: Coman 
Teodor, Ruxanda Ion, Nicolae, Chelaru Ioan, 
Creţu Gheorghe, Ene Ioan, Jerca Gheorghe, a 
căror pasiune şi dăruire au rămas  încorporate în 
rezultatele şi aprecierea unităţii. 
   Au urmat în continuare opinii diverse, impresii, 
fotografii, gânduri de viitor, pentru că timpul e 
timp, şi speranţele speranţe, se furişau în cele mai 
tainice amintiri. De data aceasta  chiar unele detalii 
mai aspre ori dure, care în zile şi nopţi de activitate 
au mai apărut  din întâmplare, deveneau plăcute în 
asemenea momente de adio. 
   Personal, am intervenit cu câteva versuri scrise 
de mine, practică mai puţin uzitată pe timpul 

activităţii, ca aluzie la ceea ce ar putea să fie o 
preocupare ulterioară, gustate de cei prezenţi cu 
plăcere în asemenea condiţii de adio şi bun 
rămas… 
   La despărţire  am mai aruncat o scurtă privire 
asupra cazărmii şi oamenilor care  mă însoţeau cu   
bucurie că nu-mi venea  să cred cum în memorie 
se derulau liber secvenţe atât de mişcătoare din 
sectorul unităţii pe unde m-au purtat paşii în 11 
ani. 
   Acum, în “aventura de rămas bun îmi mai stăruie 
în memorie fragmente ale urmelor de cetăţi şi 
castre, asupra cărora o să mai revin, ctitorii ale 
strămoşilor la Bechet, Celei1, Islaz, Turnu-
Măgurele, Zimnicea. Şi mărturisesc că la îceput nu 
mi-a fost dat  să cred bogăţia de atâta istorie şi 
legendă remarcată în zona de frontieră cuprinsă 
între râurile Jiu şi Vedea. 
   În Islaz unde a străjuit căpitanul Pleşoianu cu 
potecaşii săi, căruia i-a revenit  şi misiunea istorică 
să asigure securitatea întâlnirii conducătorilor 
revoluţiei din 1848. Iar Popa Şapcă din Celei şi-a 
dezlegat credincioşii de păcatul de a se ridica la 
luptă împotriva  ordinei despotice străine. 
   Parcă văd şi acum pe potecile străbătute de 
grăniceri relicve istorice scoase de plug şi rămase 
în memorie, care amintesc de străbuni ca şi de 
potecaşi, stegari, dorobanţi sau cum s-or mai fi 
numit ei pe timpuri, care au trudit şi  apărat ce e al 
nostrum şi la nevoie s-au jertfit, ocrotind leagănul 
ş aria în care s-a format şi a rezistat atâtor 
nelegiuri poporul nostru. 
   Satisfăcut pe deplin, repet, de tot ce am văzut, 
auzit, trăit şi reamintit, aici, la unitatea de grăniceri 
Turnu-Măgurele, alături de soţie, şi ea profund 
impresionată, am reluat drumul spre Bucureşti. Era 
o zi plăcută cu soare şi atmosferă calmă de mi se 
părea că are o anumită legătură discretă cu 
momentele savurate anterior. Ajuns pe terasa  
numită Hanul  Diligenţei, situată la doi kilometri 
est de Turnu-Măgurele, m-am oprit, de data asta să 
mai arunc o privire asupra zonei cât pot cuprinde, 
inclusiv frontiera. Din acest punct am simţit cum 
ochiul mare al soarelui derulează secvenţe inedite 
ale oraşului devenit municipiu cu sprijinul 
celebrului combinat de îngrăşăminte chimice. 
   Priveam din acel punct oraşul fost garnizoană, 
scăldat în lumină şi acoperit de istorie de pe timpul 
romanilor, dacă facem o scurtă incursiune în 

                                                
1 CELEI comună obişnuită în judeţul Olt la 3 km vest 
de Corabia; semnalată în secolele II-I î.e.n. cu 
denumirea Sucidava ca centru de conducere a tribului 
Geto-dac cu denumirea Suci  delimitat pe malul Dunării 
între Jiu şi Olt (vezi D. Tudor, Sucidava Ed. Meridiane 
1966 p. 9-33 şi în continuare) 
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trecut. De atunci şi până azi se întinde aici istoria 
milenară a poporului român, cu urme rămase 
mărturie în urcuşul său, înscriind aici acte 
memorabile de ţinut minte, pentru noi, actualii 
grăniceri, unde şi cum şi pe ce pământ călcăm, ca 
şi datoria ce ne revine. De pe gorganul din 
apropierea hanului, în continuare cuprind cu 
privirea  locuri remarcabile ce poartă pecetea 
trecutului, al apariţiei romanilor rămase în zidurile 
castrelor Turriss, Flămânda, Racoviţă şi Vedea, 
din apropierea municipiului Turnu-Măgurele şi a 
localităţii Islaz, dincolo de Olt. 
   Puţin vizibil, mai degrabă intuit decât văzut, 
apare Alutanusul, frontiera romană pe malul 
Oltului, remarcată prin castrele cu resturile rămase 
la Islaz-Verdea şi Racoviţă, Izbiceni… Boiţa şi 
Transalutanus, a doua frontieră (dublură) care 
porneşte de la est Flămânda, spre Putineiu… 
Roşiori, Rucăr. În acest cadru, mai la vest de unde 
mă aflu, în zona de graniţă Celei-Dolj, aproape de 
malul Dunării (la trei kilometri vest de Corabia), 
castrul Sucidava. Parcă-l văd aievea, ca al doilea  
ca mărime, importanţă istorică şi arheologică în 
partea de sud a României. 
   De amintit cu acest prilej că după retragerea 
Legiunii a V- Macedonica de la Potaisa-Turda 
(271 d.H.) la sud de Dunăre, în localitatea Oescus 
(Bulgaria, vizavi de Celei), pe teritoriul nostru,în 
mod preventiv, Legiunea a V-a Macedonica a 
folosit întăriturile de pământ a tribului dac al 
Sucilor. Apoi, pe timpul împăratului Constantin 
cel Mare (303-336 d.H.), Celeiul se transformă 
într-o bază militară romană de unde aveau să 
pornească expediţii victorioase împotriva 
populaţiilor năvălitoare din Nord şi Est şi să 
recucerească  zona de câmpie din Muntenia, 
remarcată în perioada de vârf  de Brazda lui 
Novac, care porneşte din Turnu-Severin şi trece 
prin Craiova, Voineasa Mare, Osica, Uruieni. Iar 
podul peste Dunăre, Roşiori, al doilea, construit la 
Celei de împăratul Constantin cel Mare şi 
inaugurat în anul 3282, servea din punct de vedere 
economic şi militar zonei de câmpie din Oltenia şi 
Muntenia.  
   Din locul unde mă mai aflu fizionomia 
municipiului Turnu-Măgurele mi se înfăţişează ca 
o imagine concludentă a creaţiei, luptei şi muncii 

                                                
2 A fost la kilometrul fluvial 634,75, lung de 

2430m, acoperind şi lunca inundabilă.Cel mai 

lung din Europa în acele vremuri, Arhitect 

Theophilus. Pentru inaugurare în anul 328  s-a 

bătut o medalie de aur cu chipul împăratului şi 

imaginea podului( vezi Oltenia Romană, Ed. A 

IV-a p.420)   

care a clădit alături de cetatea simbol Turnu-
Măgurele, cetăţile industrializării. Consternat ca în 
faţa unui templu uriaş, predomină Combinatul de 
îngrăşăminte chimice, unul din cele mai mari din 
ţară, care, cu coloanele sale zvelte  îţi lasă impresia 
că sprijină cerul. Acum, când scriu aceste pagini… 
   Blocurile de locuinţe sclipesc în lumina soarelui. 
În marginea de sud a oraşului, unitatea de 
grăniceri, în oaza de verdeaţă a copacilor  apare 
coborâtă din basm. Aici parcă soarele îşi împrăştie 
cu mai multă dăruire razele, ca fenomenul osmotic 
dătător de viaţă şi belşug să fie mai evident ca în 
altă parte. Iar grănicerii, alături de relicvele 
străvechi se vor urmaşi ai tradiţiei în noua postură. 
   Mai la sudul sudului, Dunărea unită cu Oltul ca 
un brâu argintiu  încinge acest cot de pământ 
românesc cu multe relicve prin care îşi fac simţită 
prezenţa strămoşii. Sunt locuri sfinte, repet, ale 
istoriei noastre, pe unde au trecut şi lăsat urme pe 
timpuri Mircea cel Bătrân,, Vlad Ţepeş, Radu de la 
Afumaţi şi Mihai Viteazul, încercându-şi  paloşele 
cu culorile semilunei. Împovărat peste poate de 
atâtea câte am revăzut şi reamintit din acel scurt 
popas aş fi dorit să le iau cu mine, ca pe nişte 
comori sufleteşti, de care greu îţi vine să te 
desparţi definitiv, deşi le-am văzut de atâtea ori, 
atunci aveau un farmec mai aparte. 
   După impresionantul popas de pe gorganul de la 
Hanul Diligenţei, reiau drumul către casă. 
   În perioada cât am funcţionat la Turnu-
Măgurele, vara la castrul Sucidava-Celei, zile 
întregi asistam la campania de săpături şi cercetări 
arheologice, ocazie benefică pentru a afla evoluţia 
romanilor şi a frontierei în partea de sud a 
României. 
În ziua de 7 iulie 1976, în drum de la Turnu-
Măgurele spre Bechet, într-o problemă de serviciu, 
m-am oprit puţin la Celei, unde în campania de 
vară, ca în fiecare an, se efectuau săpături şi 
cercetări arheologice pe teritoriul castrului antic 
Sucidava. La acea dată, profesorul D. Tudor, mulţi 
ani  conducătorul cercetărilor arheologice pe 
teritoriul Olteniei,  supraveghea personal doi 
colaboratori care înlăturau pământul de pe un bloc 
de calcar, cazut la 1-2 m de la baza zidului, care 
avea pe mijloc săpat un canal cu profil 
dreptunghiular, in sectiune de forma literei U,  şi îl 
examinau  pentru a descoperi eventuale înscrisuri 
ori simboluri. Când mă vede, profesorul îmi spune: 
-Ei, tocmai bine ai picat. Ce crezi, despre ce poate 
fi vorba cu acest bloc de piatră?   
Intrucat stiam ca poarta Castrului Sucidava, in 
partea de sud, nu este cunoscuta, doar intuita, 
privind mai atent la partea zidului existent in 
dreapta, neunitar, m-am gandit si am exprimat, ca 
daca s-ar decoperta partea zidului, adaugat  si s-ar 
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gasi pe zidul vechi un canal  vertical asemanator 
formei de pe blocul de piatra din fata noastra, ar 
putea fi vorba de poarta Castrului care culisa, in 
plan vertical in  sus si in jos, nedescoperita  pana 
la aceasta data.3 
   Profesorul intervine prompt: 
   -Nu se poate, pe atunci nu existau asemenea 
forme de construcţii. 
   Eu am plecat şi m-am întors  după două zile. La 
înapoiere m-am oprit din nou la Celei. În lipsa mea 
a fost întors blocul de piatră, fără nici un indiciu, 
în plus a fost  inlaturata şi partea de zid mai nou, si 
au aparut pe pe zidul vechi  contururile presupuse. 
În mod clar, era vorba de poarta cetăţii. Când mă 
vede, profesorul strigă: 
   -Şapcă, (custodele castrului căruia i se adresează 
era urmaş a lui Popa Şapcă de la 1848), adu un 
exemplar din lucrarea mea “Sucidava”. 

Primesc cu emoţie cartea şi o deschid. Pe pagina 
de gardă  ascris o dedicaţie : 

 
care o redăm în facsimil în rândurile  de mai sus.  
   În una din zile trecute îl întâlnesc pe colegul de 
arme Manole care, din obişnuinţă mă întreabă “Ce 
mai faci, ce crezi de pensionare”? Neştiind ce 
doreşte să afle, am dat din mâini şi am ridicat  din 
umeri. Nu ştiu ce a înţeles. Asemenea întrebări am 
primit  şi de la alţii. Răspund acum: Cu trecerea 
timpului m-am convins că numai noţiunea de 
pensionar e comună şi egală tuturor pensionarilor, 
în rest pensia depinde de profesie, funcţie, locul de 
muncă în timp, perioada (ani), legislaţia la 
momentul dat, puterea economică… de la caz la 
caz şi de la om la om. 
   În această situaţie, ca pensionar spiritul uman de 
regulă abandonează balastul de prejudecăţi şi se 
prezintă mai liber şi mai pur în nuditatea sa. Şi 
constituie prilej de reflectare a căii de parcurs în 
viitor, în unele privinţe în dezacord sau diferit în 
ceea ce am gândit până atunci. Imediat simţi altfel 
ceea ce cunoşteai şi făceai odată, deoarece în sinea 

                                                
3 D. Tudor, Oltenia Romana, ED. 4, EDitura Academiei 
1979 pag. 423 

fiecărui om e o lume cât toată lumea exterioară 
care, raportată la individ ar însemna::Ce folos de 
lumea mare şi frumoasă, dacă eu rămân nevăzut şi 
fără importanţă!Ca pensionar ai oarecare sentiment 
că te afli în afara lumii şi a preocupărilor ei. O 
stare incomodă la ceea ce ştii şi experienţa  pe care 
o ai.  
   Respectând unitatea de aspiraţii pe toate 
planurile, ca o dorinţă a pensionarului, întâmplări 
zilnice în timp se modelează docil, ca o humă 
ascultătoare după natura posibilităţii şi caracterul 
celor care le suferă. Nu prea ai încotro şi mulţi, 
poate prea mulţi îşi găsesc refugiu în consternare. 
   Totuşi, pensionarea nu este o  simplă poveste, ci 
o justă punere de acord  a ceea ce a fost cu ceea ce 
urmează, a unor stări sufleteşti cu mutaţii 
spirituale, materiale, de logică, viaţă şi diverse 
probleme variabile care corespund sau nu cu  
crezul, aspiraţiile, puterea fizică şi materială spre 
care ai ţintit în viaţă, cu nevoia de adaptare la 
realitatea dată, cu reuşite ori nereuşite pe măsura 
dorinţei. 
   Numai aceste câteva opinii ar putea avea darul 
sustragerii pensionarilor de sub incidenţa 
hazardului. Ca să nu mai amintesc că sunt destui, 
ba chiar prea mulţi pensionari cu pensii mici, în 
mari nevoi, bolnavi, fără asistenţă medicală şi 
socială cuvenită, care cad pradă diverselor 
prejudecăţi… 
   În concluzie, fiecare pensionar are o poveste a 
sa, iar acolo, în ungherele sufleteşti îi furnică 
gânduri intime ale atâtor dorinţe, lăsate deoparte 
sau păstrate aproape după puterea pe care o are, 
faptele posibile se întregesc, căpătând semnificaţii 
sugestive, tânjind după ceea ce eşti, dar poate mai 
puţin decât vrea. 
   Evenimentele aparent imperturbabile, gesturi 
abia schiţate, reflexii anemic mărturisite răsfrâng 
naiv şi condensat întregul complex al 
evenimentelor şi stărilor care îl încearcă, ca pe 
mine amintirile despre care am scris prea puţin. În 
lumea asta, a micilor ori marilor contemplări pe 
care perspectiva timpului pentru mine le-a 
încremenit să mi le ofere acolo unde, alcătuind 
terenul fertil al amintirilor ce încep să se depene… 
 
10 decembrie 2013 
 
Ion Mazere Luneanu 
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Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 

TOAMNA COPACULUI GENERAŢIEI 
MELE… 

 
Habar n-am care este sau care o fi generaţia mea. 
Mi se pare un termen scos de undeva dintr-un 
dosar nici închis, nici deschis, lăsat aşa, în voia 
sorţii şi a părerilor proprii. Generaţia mea pot fi eu 
însumi sau eu în într-un flux care face ce vrea el. 
Și cu mine, dar şi toţi ceilalţi, aşa cum fac apele 
unui fluviu cu vreascurile sau cu trunchiurile de 
copaci care se rostogolesc în talvegul văii. Mi se 
par cuvinte cu totul nepotrivite. Substantivul 
generaţia şi adjectivul pronominal posesiv mea 
sunt două grupări de litere care vor să-mi impună 
mie, unui ins care culege fluturi, responsabilitatea 
unei mulţimi finite, pe care eu n-o înţeleg ca fiind 
nici a mea, nici a altcuiva. Eu nu aparţin nimănui. 
Cel puţi, după atâta vreme, asta cred. Sunt eu 
însumi şi atât. Nici acest însumi nu-mi prea place. 
Chiar dacă el vrea să spună că eul meu este al meu 
şi nimic din ce este al meu nu poate fi în afara 
mea. Dar generaţia mea înseamnă tocmai 
contrariul. Este vorba de ceva care ar trebuie să fie 
al meu, dar care nu este al meu, de un eu din afara 
mea şi de nişte ceilalţi din interiorul meu.  
Filozofie de doi bani! Mi-e greu să mă gândesc la 
ceva anume. Mai ales când acest ceva este ca un 
copac de toamnă care-şi pierde frunzele. Îmi este 
însă la fel de greu şi să nu mă gândesc la nimic. 
Nu se poate fără gând. În fond, omul este gând. 
Restul înseamnă material care putrezeşte… 
Mă trezeşte un telefon. Las gândul de o parte şi 
răspund monosilabic:  
- Da. 
- A murit Nae! 
- Poftim?! 
- A murit Năică! 
- Cum să moară?! 

- Cum se moare. Cancer la colon, spital, suferinţă, 
inimă care nu mai bate, ochi închişi, mâini 
împreunate pe piept, adică un om mai puţin pe 
planeta Pământ… 
- Tu de unde ştii? 
- Ce să ştiu? 
- Că a murit Nae. 
- De la fiică-sa, tocmai m-a sunat. 
- Dumnezeu să-l odihnească! 
- Dumnezeu să-l ierte! 
Nu ştiu de ce ar trebui să-l ierte Dumnezeu, pentru 
că, din câte ştiu eu, Nae, Nae Octavian, pe numele 
lui cu prenume, nu i-a greşit cu nimic. Nici lui 
Dumnezeu, nici altcuiva. Sau poate că a greşit 
tuturor, dacă admitem că omul însuşi este o 
greşeală universală, un drum fără drum sau un 
infinit obligat să trăiască în lucruri finite…  
- Dar tu, Dik, tu ce faci? 
- Nu fac nimic, ce să fac! Mă gândesc la generaţia 
noastră. Se cam duce. Ne ducem cu toţii, unul câte 
unul. 
- Ei, şi? 
- Cum ei şi?! Chiar nu-ţi pasă?! 
- Ba da, dar asta-i legea. De fapt, nu ne ducem, 
doar ne transferăm… 
- Bietul Năică! A suferit mult în ultimul timp. 
Idioţii ăştia l-au omorât cu terapia lor dură, cu 
chimoterapia lor! Ieri am fost la el. Îmi spunea că 
nu mai poate suporta, că vrea s-o termine cu lumea 
asta, că i-a trecut vremea… 
- Nu-mi vine să cred! Falnicul Nae, bradul acesta 
de om, marele caracter, colegul nostru special s-a 
dus dintre noi… 
- S-a dus. Sâmbătă va fi la capelă, iar duminică îl 
vom însoţi la Ghencea, pe ultimul drum… Unul 
mai puţin la Joia tineretului… 
Joia tineretului este, pentru promoţia noastră, 
ultima joi din fiecare lună… Ne întâlnim undeva, 
într-o rotondă, la Restaurantul Militar Central şi, la 
o bere şi la o gustare personalizată,  vorbim… 
O viaţă… 
…Pe Năică l-am cunoscut la Turnu Severin, în 
1960. Eu venisem de la Grăniceri, el de la 
Infanterie… Eram, în acea garnizoană, în total 
vreo 17 locotenenţi, toţi din aceeaşi promoţie, 
promoţia anilor 1960, de 20 de ani fiecare, gata să 
luăm taurul de coarne sau, dimpotrivă, să nu ne 
lăsăm luaţi în coarne de nici un fel taur, oricât ar fi 
el de fioros, şi să mergem înainte…  
Și am mers… 
…Vremurile erau grele, pâine şi o mulţime de 
alimente să dădeau pe cartelă, restricţiile erau 
mari, libertăţile puţine. Toţi eram comandanţi de 
plutoane, mergeam zi şi noapte la instrucţie, 
intrasem cu toate forţele în malaxor…  
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Apoi, în anii următori, am început să ne rărim. 
Unii au fost mutaţi pe la alte unităţi, unul a căzut 
cu motocicleta şi aşa mai departe.  
…Într-o zi, după ce am încheiat serviciul de 
patrulare prin oraş, am pregetat să mă duc până la 
unitate. Le-am spus soldaţilor care mă însoţeau să 
se ducă singuri, ştiau drumul, iar eu m-am dus 
direct acasă. Eram proaspăt căsătorit şi soţia mă 
atrăgea mai mult decât cazarma… Am uitat însă că 
aveam la mine pistolul şi cartuşele şi că era 
interzis să mergem acasă cu armament şi mai ales 
cu armament şi muniţie… 
A doua zi, am luat-o pe cocoaşă. După ce şefii mei 
m-au mustrat, fiecare câte o oră, făcându-mă în fel 
şi chip, de la iresponsabil la criminal, cel mai mare 
dintre ei mi-a dat câteva zile de arest.  
Acolo, exact la intrarea în baracă, l-am întâlnit pe 
Năică. 
”- Ce-i cu tine aici?” l-am întrebat. 
”- Am fluierat în biserică, fără fluier, fără foc şi 
fără fum! L-am pedepsit pe unul care n-a executat 
ordinul acela tâmpit să nu se mai facă focul cu 
motorină în sobele de teracotă. Șefii au spus că n-a 
fost bine cum l-am pedepsit şi mi-au arătat ei cum 
trebuia să o fac. Dar tu?” 
”- M-am dus acasă cu pistolul şi cu cartuşele, după 
ce m-am întors din patrulă. Era mai scurt drumul 
până acasă decât cel până la unitate.” 
”- Dă-i dracu!” 
”- De acord. Să-i ia!”  
Arestul pentru ofiţeri era situat undeva într-o 
baracă, într-un colţ al perimetrului unităţii, unde 
nici vântul nu bătea cum trebuie. Bătea în rafale, 
furios, cu şuierături ascuţite şi grave, ca ale unui 
proiectil de 152. Nouă nu ne prea păsa. 
Reuşiserăm chiar în acel an la facultate, la f.f., şi, 
în cele câteva zile cât am stat închişi în baraca 
aceea, am vorbit aproape continuu, chiar şi în 
somn. Am avut suficient timp să pălăvrăgim 
despre toate, dar mai ales despre condiţia noastră 
şi a generaţiei noastre. Eram nişte zmei, zburam pe 
unde vream noi, nu ne păsa de cei din unitate, de 
concepţia şefilor, de gângăveala unora dintre 
analfabeţii acelor vremuri, aveam propria noastră 
filozofie, ne şi vedeam Socrate sau Platon, citeam 
o carte pe săptămână şi, în concediu, chiar şi câte o 
carte pe zi. Eram daţi dracului. 
Nu ne convenea nimic. Nici regimul din unitate, 
nici lecţiile de morală pe care ni le ţineau cei mai 
vârstnici, nici falia care ne despărţea de ei, de 
generaţia post-epurare a armatei, nici controlul 
unghiilor, nici tunsoarea obligatorie până în 
creştet, nici participarea obligatorie la programul 
de dimineaţă al trupei, nici corvezile, nici lipsa 
ţinutei de protecţie, nici metodologia mult prea 
simplistă a instrucţiei, nici convocările metodice 

încazarmate, nici alarmele interminabile, nici lipsa 
de cultură a şefilor noştri răi şi matusalemici… 
… Am discutat despre lecturile noastre, despre 
examenele care ne aşteptau în vară, la facultate, eu 
la filozofie, el la drept, despre manualele de 
metodică, despre frontieră, despre trageri, despre 
proiectul nostru mai vechi de a pleca, într-un 
concediu, cu pluta pe Dunăre, până unde ne-or ţine 
puterile noastre şi lemnul plutei, despre colegi, 
despre consoartele noastre, despre cei care au fost 
mutaţi prin alte garnizoane…  
Nae era un om foarte realist, de mare caracter şi 
destul de chinuit. Într-un fel, în ceea ce priveşte 
chinul, ne asemănam. Tatăl lui căzuse, în timpul 
războiului, la Cotul Donului. Tatăl meu fusese luat 
prizonier la Cotul Donului. Al lui murise pe front. 
Al meu murise acasă, cinci ani după război, dar tot 
din cauza frontului… 
…În anii care au urmat ne-am pus cu burta pe 
carte. Trei nopţi pe săptămână nu dormeam nici un 
minut. Învăţam pentru examene. În celelalte trei 
nopţi, aveam instrucţie de noapte… Ar fi trebuit să 
ne fie foarte greu, dar nu ne-a fost. Eram ca într-un 
maraton în care contează rezistenţa, puterea, 
resursele şi inteligenţa. Aveam de toate. 
Viaţa a continuat aşa cum a vrut ea. Din ţeava 
acelui tun al garnizoanei din Oraşul Rozelor, am 
fost zvârliţi, pe rând, unul câte unul, prin toată 
ţara, pe unde a fost nevoie şi, probabil, pe unde s-a 
nimerit. Să trăim cum s-o putea şi să murim cum s-
o brodi.  
Noi, toţi cei şaptesprezece am absolvit câte una 
sau două facultăţi civile şi militare, am generat 
lucruri deosebite, cărţi, metodologii şi amintiri 
frumoase…  
Dar nimic nu este veşnic. Fugit irreparabile 
tempus…  
Am fost generaţia de după generaţia de sacrificiu. 
Sau generaţia care a preluat sacrificiul şi l-a dus 
mai departe, pentru că noi, militarii acestei ţări, am 
trăit şi, probabil, vom trăi mereu aşa, cu viaţa în 
bandulieră, din sacrificiu în sacrificiu, din vremuri 
în vremuri, din lac în puţ şi, câteodată, din puţ în 
lac. Dar totdeauna din rău în mai rău… 
În anii de carieră, fiecare dintre noi a trecut pe 
lângă moarte. Am escaladat munţi, am fost în 
teatrele de operaţii, am degerat în nopţile de 
aplicaţii, am cules porumbul de pe câmp, am fost 
în mine, pe şantiere, am pus câte un strop de viaţă 
din viaţa noastră în tot, dar în absolut tot ce există 
în această ţară, din adâncul minelor, până la 
Transfăgărăşan, din pereţii de reazim ai Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, până în Palatul 
Parlamentului, în regulamente, în manuale, în 
gândirea şi filosofia profundă şi tragică a acestei 
instituţii… 
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…Generaţia mea nu se află la ora bilanţului, ci la 
ora supliciului. Guvernele o atacă, parlamentarii o 
privesc cu dispreţ, nişte inşi frustraţi de propria lor 
nedevenire i se adresează cu ironie ”tovarăşe”, 
celor tineri nu le pasă – au şi ei tragedia lor, 
tragedia vieţii de soldat aflat în tranşee active sau 
în aşteptare strategică a războaielor lumii –, iar 
crucile generaţiei celor care ne-au băgat cândva la 
arest luminează încă lumânările aprinse de noi 
pentru ei…  
Țara nu are nici un orizont, busola ei a intrat într-o 
furtună politică magnetică, viaţa în Uniune nu şi-a 
găsit încă nici pulsul, nici drumul, nici sensul, 
merge cum poate, calcă în străchini, iar Nae a 
murit… 
…La capelă, în ziua înmormântării colonelului (r) 
Nae Octavian, au venit peste o sută de colegi. 
Capela s-a umplut de flori, de coroane, de tâmple 
albe şi de priviri descumpănite.  Printre cei 
prezenţi se aflau şi câţiva din câţi au mai rămas 
dintre colegii noştri din prima noastră garnizoană 
din Oraşul Rozelor… Colonei în rezervă, generali, 
ingineri, profesori, unii dintre ei cu zeci de cărţi 
publicate, alţii cu viaţa cimentată în templul 
naţional al armatei şi al ţării.  
Lumânările de la căpătâiul lui Nae nu scoteau fum, 
ci cântau ”Am douăzeci de primăveri, cine-i ca 
mine…”, cântecul nostru din anii 60.  
…Acum, în anul de graţie 2013, la înmormântarea 
lui Nae Octavian este toamnă. Toamna tâmplelor 
albe ale promoţiei  mele. Frunzele copacului anilor 
60 continuă să cadă. Una câte una. Din frunzele 
căzute nu se nasc însă rădăcini. Nici din rădăcini 
nu cresc frunze. Frunzele cresc doar din ramuri. 
Cu condiţia să vină din nou primăvara. Primăvara 
copacului generaţiei mele… Dar, pentru aceasta, 
copacul va trebui să mai înfrunte o iarnă… Iarna 
care vine… 
 
Gheorghe Văduva 
 

 
              Regretatul profesor D. Tudor împreună  
              cu colonelul Ion Mazere în poarta cetăţii 

              descoperită în sud ”poarta colonelului” 
 

 
 

 
Ioan Bălăei 

General-locotenent cu trei stele (r) 
 

CASA MEA 
 O după amiază la sfârşit de septembrie. De 
la gara C.F.R. capăt de linie am continuat 
deplasarea cu căruţa şi după o călătorie de 
aproximativ o oră pe un drum de ţară străjuit de 
porumb şi viţă de vie am ajuns la destinaţie. 
 - Sunt locotenentul Baciu Ioan, mă prezint 
cu ocazia mutării în subunitatea dumneavoastră! 
 - Vă aşteptam: Ne-au anunţat de la 
batalion. Mă bucur să primim ofiţeri tineri, forţe 
proaspete aici în linia întâi. Fiţi binevenit în 
frontieră în familia noastră. Vom avea timp în 
zilele următoare să discutăm pe îndelete despre 
conţinutul şi particularităţile misiunilor companiei. 
Chiar de mâine o să începeţi recunoaşterea zonei 
de responsabilitate în teren şi particularităţile 
dispozitivului realizat de noi. Sper să îmbunătăţim 
şi instruirea efectivului întrucât ştiu că promoţia 
dumneavoastră este foarte bine pregătită şi vreau 
să profităm de acest lucru. 
 Acum locţiitorul politic, locotenentul 
major Moraru şi plutonierul gospodar se vor ocupa 
de condiţiile ce vi le putem asigura în cazarmă 
pentru serviciu, cazare şi masă. În rest vă doresc 
mult succes şi mâine dimineaţă veniţi la mine ca să 
ne apucăm de treabă. Primul lucru o să vă prezint 
personalului. Aveţi ceva deosebit de raportat? 
Sunteţi liber! 
 Aşa s-a derulat prima mea discuţie cu 
căpitanul Fulger Constantin, comandantul 
companiei de graniţă unde fusesem repartizat la 
absolvire. Auzisem despre el multe lucruri bune 
dar şi că este intransigent, dur şi chiar rău în 
relaţiile cu subordonaţii. Din fericire pe măsură ce 
l-am cunoscut am descoperit un om deosebit şi un 
profesionist desăvârşit. 
 Faptul că nu-i sufla nimeni în ciorbă, cum 
se spune şi că nu suporta controlorii care 
înregistrau lipsurile fără să se implice în 
îmbunătăţirea stărilor de lucruri, era o atitudine ce 
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corespundea concepţiei mele referitoare la 
numărul mare de,,agitatori” de la eşaloanele 
superioare care se plimbau prin subunităţi dând 
sfaturi. 
 Surprinzător pentru mine a fost că acest 
ofiţer dur mi-a spus încă de la început că 
subunitatea pe care o comanda era o familie, eu 
fiind foarte sensibil la tot ce era legat de acest 
aspect esenţial al vieţii noastre, al fiecăruia. 
 Încă din şcoală am înţeles că cel mai 
adesea structurile respectiv colectivităţile militare 
sunt socotite drept familii cu un anumit specific în 
care coeziunea, spiritul de întrajutorare de grup şi 
chiar de sacrificiu sunt definitorii. 
 Familia naturală se bazează pe legăturile 
de sânge între părinţi, copii, nepoţi şi alte rude. Ea 
are în mod firesc spaţii şi proprietăţi comune, 
locuri de care se vor lega amintirile generaţiilor la 
rând şi unde se vor întoarce mereu pentru a se 
revedea cu bucurie şi nostalgie. 
 Până la revoluţie, tot timpul părinţii mei au 
locuit cu chirie la particular şi la stat, familia mea 
neavând niciodată o casă proprietate de care să mă 
lege amintiri şi unde să revin statornic, retrăind 
evenimentele vieţii. 
 Tata funcţionar C.F.R. a fost mutat în mai 
multe oraşe şi n-a reuşit într-o viaţă să strângă bani 
pentru o casă. Cea mai lungă perioadă, copilăria de 
la 3 ani în timpul războiului şi adolescenţa până la 
terminarea liceului am trăit-o locuind cu chirie 
într-un orăşel din Ardeal de unde am plecat la 
Şcoala militară şi unde nu m-am întors decât peste 
ani, la întâlnirile periodice cu colegii. 
 Adesea, copil fiind, constituiam una din 
condiţiile acceptării familiei noastre de către 
proprietar, acesta dorind în prealabil să-mi 
cunoască comportarea şi abia după aceea să ne 
primească cu chirie. În consecinţă, pentru mine la 
fiecare mutare se stabileau restricţii de mişcare, de 
comportare pentru a nu deranja gazda. 
 La Câmpia Turzii am locuit la adrese 
diferite, peste tot oamenii aveau gospodării 
frumoase şi ne asigurau un confort minim. Totuşi 
spaţiile erau insuficiente, ceea ce mi-a întărit 
dorinţa şi speranţa de a avea o casă în care să mă 
pot mişca şi juca în voie. Cu timpul, ajungând 
până în zilele noastre, dorinţa şi visul meu s-au 
amplificat astfel încât pe lângă o casă încăpătoare 
să pot avea o grădină cu flori, o livadă cu pomi 
fructiferi şi un lac cu peşte. Cam mult o să spuneţi 
pentru un bugetar cinstit şi în continuare 
pensionar. 
 Nepoţica mea Oana, spirit curios şi 
combativ a comentat şi ea situaţia întrebându-
mă,,dar alţii cum au putut bunicule?” Greu de 
răspuns şi explicat. 

 Din cauza mutărilor repetate amintirile 
mele din copilărie nu sunt legate de un singur loc 
anume. De aceea n-am putut spune niciodată că 
mă întorc acasă, vizitele mele s-au petrecut în 
orăşelul copilăriei, la unele locuinţe rămase, pe 
străzi, parcuri, locuri de joacă şi în principal la 
şcoală. 
 Am cunoscut însă multe locuri frumoase, 
proprietăţi deosebite ale unor rude, gospodării 
model la colegi şi prieteni. În vacanţele petrecute 
la bunicii de la Făgăraş şi mai rar la Hărpăşeşti, 
judeţul Iaşi, m-am jucat în livadă, am cules 
căpşuni, mure şi struguri, ne-am tăvălit prin iarba 
lăsată în grădină pentru joaca nepoţilor. 
 Apoi am avut marea şansă să străbat în 
excursii ale copilăriei, ţinuturile unor frumuseţi 
extraordinare de pe văile Arieşului, Mureşului şi 
Oltului, pe plaiurile Apusenilor şi la poalele 
Făgăraşului. Cred că de pe atunci am înţeles şi 
simit că acolo în toate spaţiile ţinuturilor româneşti 
unde privirea mi-a deschis sufletul spre frumos, 
acolo între oamenii pământului, în gospodăriile 
lor, pe pajiştile şi câmpiile pline de toate florile 
naturii, pe râurile înspumate ale munţilor şi apele 
domoale de la şes, în pădurile de brad şi stejar, 
peste tot sunt la mine acasă. Acolo a fost şi este 
casa mea din copilărie şi tinereţe. Pe măsura 
trecerii timpului am înţeles din ce în ce mai mult 
că tot acest spaţiu a rămas parte din sufletul meu, 
că dorul mă îndeamnă să mă întorc mereu acolo 
pentru a regăsi un strop de fericire şi speranţa 
trecutului. În locurile acelea vreau să-mi regăsesc 
amintirile până la sfârşitul zilelor. 
 Vă spuneam de excursiile făcute cu 
bunicul ardelean în pădurile de la poalele 
Făgăraşului, drumeţii ce se transformau în 
imaginaţia mea în adevărate expediţii, adesea 
având şi aspect militar întrucât o parte din 
echipament provenea din războiul nu de mult 
terminat. 
 Astfel foloseam raniţe, bidoane 
individuale căptuşite cu pâslă, gamele, căni, foaie 
de cort, lopată mică de infanterie, toporişcă etc., 
toate rămase de pe front. 
 Întotdeauna am fost sfătuit să nu distrug 
nimic din pădure, ca fiind proprietatea tuturor, 
locul unde oamenii din cele mai vechi timpuri şi-
au găsit adăpost, hrană, refugiu în faţa pericolelor, 
pădurea fiind cel mai mare habitat al animalelor, 
păsărilor şi plantelor şi fapt deosebit de important 
pentru viaţă, plămânul planetei albastre, pământul. 
 Aceste excursii au constituit primele mele 
lecţii demonstrative şi practice de geografie, ştiinţe 
naturale, istorie, tradiţii şi chiar patriotism. 
 Odată în pădure, căutând ciuperci am găsit 
sub stratul de frunze uscate o scândură, dintr-o 
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cruce de mormânt pe care se putea citi cu mare 
greutate un nume şi anul 1944. Ceva mai încolo 
am descoperit o cască şi o ridicătură de pământ ce 
putea fi un mormânt. 
 Bunicul şi prietenul său de aceeaşi vârstă 
care ne însoţea s-au oprit. Bunicul a împlântat 
scândura în pământ apoi a îngenuncheat şi a spus o 
rugăciune. Zicea că şi unii din camarazii lui de pe 
front n-au avut norocul să se întoarcă acasă şi nici 
nu le-a fost găsit mormântul. A promis că va 
anunţa primăria despre acest erou necunoscut a 
cărui familie a aflat poate despre soarta lui. 
 Întâmplarea ori poate destinul mi-a deschis 
apoi în adolescenţă un drum pentru care nu 
fusesem pregătit suficient. Nu pot susţine că 
familia sau rudele mi-au sugerat în vreun fel să 
urmez o carieră militară. Şi totuşi la un moment 
dat, după bacalaureat am primit această ofertă de a 
candida la o şcoală de ofiţeri. Cel care a susţinut să 
fac acest pas a fost dirigintele meu, regretatul 
profesor Nemeş Ioachim, un excepţional 
intelectual, om şi dascăl, un mare patriot român. 
 Încă din perioada studiilor militare, la 
primele activităţi practice şi recunoaşteri în teren 
am cunoscut emoţii extraordinare atunci când am 
văzut de unde începe pământul ţării mele şi am 
recunoscut însemnele cu tricolorul românesc pe 
borna de hotar. Atunci am înţeles mai bine şi m-
am înfiorat la gândul că eu sunt primul român, 
primul stăpân al moşiei strămoşeşti care reprezint 
România şi că nimeni nu poate trece peste ceea ce 
înseamnă misiunea mea cu care am fost învestit şi 
peste jurământul pe care l-am depus faţă de ţară şi 
poporul român. 
 Îmi amintesc de prima întâlnire avută ca 
elev cu un ofiţer tânăr din frontieră pus să ne 
prezinte particularităţile serviciului său. M-a 
surprins faptul că descrierile lui referitoare la viaţa 
şi relaţiile subunităţii în plan local semănau cu ale 
unor proprietari din zonă. Astfel spunea că,,noi” 
avem aici culturi de grâu şi porumb, grădină de 
legume de unde aprovizionăm oraşul din regiune, 
am construit un pod peste pârâul comunei, am 
lucrat la consolidarea digului, contribuim la paza 
instalaţiilor pentru irigaţii şi a terenurilor cu viţă 
de vie etc. 
 Am aflat atunci şi despre subordonaţii săi 
care construiau o familie, o colectivitate conştientă 
că succesul în misiune şi nivelul lor de trai depind 
de responsabilitatea, disciplina şi spiritul de 
întrajutorare a fiecăruia, de coeziunea şi chiar 
sacrificiul cu care acţionează în ciuda greutăţilor 
pentru îndeplinirea cerinţelor jurământului militar, 
a legilor, regulamentelor şi ordinelor, toate puse în 
slujba intereselor României. 

 Ne-a mai spus tânărul ofiţer că viaţa lui 
era plină de satisfacţii şi de greutăţi, că tot timpul 
şi-l dedică misiunilor şi oamenilor săi, că potrivit 
reglementărilor are trei zile libere pe lună când se 
poate deplasa la oraş, prevedere uneori 
nerespectată şi că este preocupat să-şi 
îndeplinească cât mai bine atribuţiunile sperând la 
o dotare tehnico-materială mult mai bună. 
 De toate acestea m-am convins  nu peste 
mult timp  când aşa cum vă povesteam mi-am 
început cariera în compania de graniţă comandată 
de căpitanul Fulger, ofiţer ale cărui calităţi le-am 
apreciat de la început. 
 Pe măsura trecerii timpului unii militari 
mi-au întărit convingerea că au sentimentul 
proprietăţii faţă de locurile şi bunurile din zonă 
unde ei execută misiuni de pază şi supraveghere a 
teritoriului românesc şi unde sunt primii şi cei mai 
autorizaţi reprezentanţi. 
 Printre altele a fost surprinzător pentru 
mine la început să constat că în zona de frontieră 
exista o comuniune până şi cu animalele sălbatice. 
Astfel era miraculos să vezi în apropierea 
militarilor căprioare, fazani, iepuri şi chiar porci 
mistreţi, animale care nu se speriau continuând să 
se hrănească sau odihnească ştiindu-se protejate. 
 Interesant este că după trei ani petrecuţi cu 
subunitatea de graniţă îndeplinind stagiul militar, 
tinerii veniţi din diferite regiuni ale ţării îşi 
adaptau şi chiar modificau comportamentul în 
relaţiile cu camarazii iar uneori împrumutau 
obiceiurile şi tradiţiile localnicilor. 
 Adesea, datorită împrejurărilor şi a 
faptului că locuiau în cazarmă discutau cu unul din 
bucătari militar în termen, harnic şi priceput, 
ordonat şi curat care se bucura de aprecierea şi 
preţuirea celorlalţi. 
 Îmi amintesc cu plăcere de acest militar 
destoinic, originar dintr-un sat din Oltenia, un tip 
sfătos şi isteţ de care m-am ataşat atunci. 
 A bătut timid la uşă după care s-a strecurat 
în încăperea unde lucram. 
 - Da, Lăptucă ce s-a întâmplat? 
 - Să trăiţi to'a lent (adică locotenent), dacă 
vreţi să vă aduc ceva de mâncare! La cazan am 
ciorbă de oase şi tocană de cartofi cu slănină. 
Spusese meniul cu un aer de vinovăţie. 
 - Când m-am înscris la drepturi de hrană 
speram mai mult i-am reproşat. 
 - Am la gheţărie nişte carne, dacă ordonaţi 
pot să vă fac o friptură! 
 - Mulţumesc. Ar fi mai bună o conservă de 
fasole încălzită şi cu ceapă. 
 - Am înţeles, pot aduce şi murături că 
avem destule borcane cu varză, ardei şi castraveţi 
primite de la C.A.P. 
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 - După câte ştiu ai avut şi grădiniţa 
bucătarului aici în cazarmă. 
 - Da, era mai mult pentru verdeaţă. 
Legume ne-au dat de la C.A.P. câte am vrut! 
Grădinile cu zarzavaturi ca şi viile cu struguri le-
am păzit şi noi patrulând pe acolo ziua şi noaptea. 
La vie, pe coastă ne-au fost stabilite pentru noi 
militarii 3-4 rânduri de unde puteam mânca 
struguri la plecarea şi înapoierea din serviciu cu 
condiţia să nu facem stricăciuni în altă parte. 
 - Şi respectă militarii această condiţie? 
 - Păi atâta trebuia să nu respecte că 
ajungeau la comandant şi numai bine nu le era. Eu 
şi acasă am lucrat la câmp la C.A.P. şi la ferma de 
stat unde erau reguli obligatorii iar fiecare ştia ce 
are voie şi ce nu. Aici în subunitate sunt de 
aproape trei ani, mă cunosc cu mulţi localnici pe 
care îi întâlnesc la câmp, în pădure, la păşunat cu 
vitele şi la pescuit. Am cunoscut şi o fată. Când 
termin armata mă bate gândul să rămân aici unde 
am început să mă simt tot acasă. 
 A tăcut având pe faţă un aer liniştit şi un 
zâmbet ascuns. 
 - Bine Lăptucă, tu hotărăşti ce vei face. 
Mă gândesc că după condiţiile grele din armată şi 
departe de părinţi şi rude, majoritatea îşi doresc să 
se întoarcă acasă iar tu vrei să rămâi! 
 - Peste tot îi greu to'a lent şi trebuie să 
munceşti. Eu mă bucur că le sunt de folos 
colegilor, că-i aştept cu o mâncare caldă când vin 
înfriguraţi şi obosiţi din serviciu, că le fac 
câteodată mâncarea ce le place. Când sunt în 
misiune în frontieră am mare răspundere faţă de 
ordinul primit de la comandant şi acolo unde sunt 
eu reprezint ţara şi asigur respectarea legilor 
statului român şi a înţelegerilor cu ţara vecină.  
 Îmi place ce spui Lăptucă, se vede că ai 
fost şi la lecţii politice. Poate ai învăţat şi o poezie 
ostăşească. 
 Se pare că a înţeles uşoara mea ironie şi 
mi-a răspuns zâmbind. 
 - Cum ziceţi dumneavoastră dar eu mă jur 
că sunt mândru când primesc misiunea în faţa 
drapelului ţării să execut paza şi apărarea frontierei 
într-o porţiune de care răspund. Când ajung lângă 
bornă aş vrea să mă poată vedea cei de acasă dar şi 
maistrul meu de la şcoala profesională care ne 
spunea,,duceţi-vă la armată şi întoarceţi-vă bărbaţi 
şi române adevăraţi”.  
 - Lăptucă vom mai discuta despre tine şi 
colegii tăi. Deocamdată du-te şi pregăteşte-mi 
fasolea caldă cu murături sau cu ceapă. 
 V-am relatat această discuţie cu unul din 
primii mei subordonaţi întrucât experienţa de 
început mi s-a imprimat puternic în memorie. Pe 
vremea aceea eram atent la amănunte din gândirea 

şi comportarea subordonaţilor. Concluziile şi 
aprecierile de atunci mi-au folosit ulterior foarte 
mult. 
 Am plecat la drum în profesie hotărât să 
cunosc realităţile concrete ale tuturor cerinţelor şi 
secretelor meseriei. Alături de subordonaţii mei 
am muncit zi şi noapte, vara şi iarna, în aceleaşi 
condiţii cum era şi firesc, m-am simţit dator nu 
numai să le fiu şef dar să le ofer şi un exemplu de 
cinste, corectitudine şi demnitate în combaterea 
fenomenului infracţional la frontieră, în învingerea 
greutăţilor, în executarea misiunilor în regim de 
efort prelungit şi de stres. Nu ştiu dacă am reuşit, 
atunci însă am înţeles că nu este suficient să ai 
cunoştinţe teoretice şi din manual că practica în 
structurile de execuţie în dispozitiv alături de 
oameni nu poate fi înlocuită cu nimic şi nu poate 
lipsi din parcursul profesional al unui comandant 
şi şef. 
 Din păcate mai târziu mi-a fost dat să 
întâlnesc situaţii care m-am contrazis, unii şefi 
fiind numiţi pe cu totul alte criterii. 
 Cu siguranţă acolo unde condiţiile de 
muncă şi de viaţă sunt dificile şi riscante creşte 
coeziunea şi solidaritatea colectivului aceasta cu 
atât mai mult în sistemul instituţiilor militare unde 
sunt aplicate cerinţele jurământului, 
regulamentelor şi ordinelor. Este vital la 
exercitarea atribuţiunilor de comandă, motivarea şi 
influenţarea subordonaţilor de către comandanţi şi 
şefi să se facă în procesul pregătirii şi îndeplinirii 
misiunilor, acolo unde şi când oamenii trebuie să-i 
vadă şi audă alături de ei pe cei care le pretind 
eforturi maxime şi sacrificii. 
 Slujitorii graniţelor ţării, executanţii 
serviciului indiferent de generaţie şi de cum s-au 
numit au dovedit un puternic sentiment patriotic, 
accentuat în cazul traversării unor evenimente 
politice şi militare internaţionale cu repercusiuni în 
zona noastră continentală, în amplificarea 
fenomenului infracţional transfrontalier. 
 În ce mă priveşte multe din acţiunile 
profesionale în care am fost implicat m-au convin 
că nici o construcţie în domeniul creşterii 
responsabilităţii oamenilor nu se poate dezvolta în 
afara respectării legii, a manifestării cinstei, 
corectitudinii şi demnităţii, a devotamentului şi 
dragostei pentru ţară. 
 Eu originar din mijlocul ţării am muncit şi 
trăit alături de cei aflaţi şi rămaşi acolo unde 
începe pământul strămoşesc, de fapt acolo de unde 
suntem cu toţii în casa noastră. Nu voi putea uita 
niciodată sentimentele încercate atunci. 
 Probabil unora le par idilice şi 
propagandistice evocările mele din perioada de 
început a carierei după cum vor fi făcute reproşuri 
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la adresa instituţiei pentru diverse situaţii şi 
evenimente controversate dar cu siguranţă 
conjuncturale, petrecute în diferite zone de 
frontieră. 
 Sentimentele mele au fost şi sunt sincere 
faţă de tot ce am înfăptuit împreună cu 
subordonaţii mei, mărturie fiind sutele de tineri, 
azi oameni în vârstă care sunt răspândiţi pe tot 
întinsul ţării. Pe ei doresc să-i salut şi îmbrăţişez 
oriunde s-ar afla. 
 Mă întorc adesea la amintirile acelor ani, 
atunci când la marginea ţării am cunoscut 
sentimentul dragostei faţă de cel mai de preţ lucru 
dăruit fiecăruia prin destin, locul naşterii, 
pământul unde am văzut lumina zilei şi care 
înainte de toate reprezintă casa mea, a părinţilor, 
copiilor, a familiei şi neamului mei. 
 Locotenentul pe atunci Baciu Ioan a cărui 
amintiri le-am aflat mai sus este astăzi un stimat şi 
respectat profesionist, retras pe motive medicale 
într-o structură neoperativă. Are un imens bagaj al 
faptelor şi evenimentelor la care a participai fiind 
ispitit adesea să-şi scrie memoriile. Nu regretă 
nimic din evoluţia sa de până acum cu multe 
perioade de căutări, cu schimbări spectaculoase şi 

experimente nefinalizate având în continuare 
speranţa că va apărea până la urmă luminiţa de la 
capătul tunelului. 
 Am totuşi regretul pierderii parţiale a 
identităţii de început a instituţiei căreia i s-a 
consacrat, a unor măsuri vremelnice demolatoare 
luate la un moment dat de persoane numite politic 
în funcţii de conducere şi care şi-au probat astfel 
incompetenţa şi reaua credinţă! 
 Atunci când aude colegii, rudele şi 
prietenii bucurându-se că urmează să plece în 
vizită la casa părintească, în locul amintirilor din 
copilărie, ochii i se umezesc şi îl cuprinde 
nostalgia drumeţiilor trecute. Peste tot acolo unde 
a muncit şi trăit în ţara sa slujindu-i interesele, a 
fost mereu acasă cu toţi cei dragi. Trebuie, spune 
el, să fim bucuroşi că avem o casă mare, bogată şi 
nespus de frumoasă. 

Bălăei Ion   
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Portalul  podului constantinian ( după Oct. Toropu) 
Sursa:: OLTENIA ROMANA D. TUDOR, 
Editura Academiei RSR, 1978, pag.420 

   
Reversul medaliei de aur bătută de                    

împăratul Constantin ce Mare în 328 
la inaugurarea podului de la Celei 

Sursa:: OLTENIA ROMANA D. TUDOR, 
Editura Academiei RSR,                      

 

 
Planul cetăţii bizantine Sucidava conform săpăturilor 

       efectuate între 1936-1976 cu figurarea “porţii colonelului” 
între turnurile A şi B din Plan. 

           Sursa:: OLTENIA ROMANA D. TUDOR, 
                    Editura Academiei RSR, 

 
Sucidava profil prin zidul de împrejmuire a cetăţii 

Sursa:: OLTENIA ROMANA D. TUDOR, 
                    Editura Academiei RSR, pag. 425 
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FĂRĂ ORDIN DE SERVICIU CU ŞTAMPILA 
PARNASULUI, EŞTI FIE VELEITAR, FIE 

PLAGIATOR, FIE POSTMODERNIST 
Interviu cu scriitorul EmilLlungeanu 

    

Emil Lungeanu 

 

 

 

 

 
Gh. I.: Domnule Emil Lungeanu, înainte de orice 
vreau să vă mulţumesc pentru amabilitatea de a 
accepta acest interviu care, după opinia mea, va 
aduce un semnificativ plus de valoare conţinutului 
publicaţiei noastre Gândul Anonimului. Publicaţia 
s-a născut din dorinţa şi entuziasmul unui grup de 
pensionari militari care refuzau să accepte 
marginalizarea existenţelor lor şi trecerea într-un 

con de umbră şi în uitare totală. De la forma 
iniţială de patru pagini, obţinute din împăturirea 
unei foi de format  A4, în cei 11 ani de apariţie 
neîntreruptă, avem în faţă o revistă de cultură de 
70 de pagini A4, cu colaboratori de mare valoare 
şi un conţinut diversificat, ancorată spiritual şi 
geografic în trecutul şi actualiatea comunei Luna 
din judeţul Cluj unde s-a născut inţiatorul acestui 
proiect îndrăzneţ: domnul colonel (r) Ion  Mazere. 
În acest context aş dori să vă întreb cum apreciaţi 
dumneavostră acest experiment cultural şi 
existenţial? 

 E.L.: În faţa unui demers cultural făcut cu atâta 
demnitate şi nobleţe cum este această revistă, eu 
unul, ca „soldat în armata Cuvântului” – vorba lui 
Stanislav de Guaita, nu pot decât să dau onorul. În 
teocraţia Sf. Profit sub care am căzut de două 
decenii încoace, asemenea pilde de periodice 
nelucrative şi neaservite vreunei tutele politice sau 
grupuri de interese financiare ori de influenţă  
reprezintă nişte erezii ce merită salutate avant la 
lettre. Apoi, oferta generoasă de articlerie făcută 
cititorului de către redacţie şi colaboratorii ei este 
încă un exemplu că se pot realiza lucruri mari 
chiar şi cu mijloace minime. Totuşi, nu cred că e o 
diminuţie tocmai prielnică autodefinirea modestă 
ca „publicaţie a Cenaclului Anonimul”. Mi-aduc 
aminte o butadă a amicului Gheorghe Dănilă, 
actorul Teatrului de Comedie:: „Nu sunt chiar aşa 
de mare ca să fiu modest”. Nici chiar o revistă cu o 
istorie ilustră precum Literatorul, fondată încă din 
ianuarie 1880, nu se prezintă în frontispiciu doar 
ca un produs al propriului cenaclu omonim 
(păstorit odinioară, aşa cum ştiţi, de Al. 
Macedonski, iar astăzi de acad. D.R. Popescu), 
oricât de adevărat ar fi că ea oferă, în mod firesc, 
şi un instrument direct de promovare şi stimulare a 
creaţiilor literare ale membrilor cenaclului. Fiindcă 
asemenea cărţi de vizită restrictive pot da prea 
lesne sugestii greşite, lăsându-se expuse aparenţei 
unei minore foi de „uz intern”, artizanale şi fără 
circulaţie.  
     

Gh.I.: Sunteţi una din personalităţile de prim rang 

ale literaturii române contemporane, unul din cei 

mai prolifici creatori  care a explorat teritoriile 

vaste ale poeziei, prozei, criticii literare, teatrului 

şi jurnalismului de cultură. De la înălţimea unei 

astfel de poziţii exploratorii, cum vedeţi viitorul 

limbii române şi al  literaturii, ţinând cont de 

fenomenele şi aspectele noi şi nu foarte comode 

aduse de globalizare? Mai este de actualitate 

tulburătoarea  interogaţie eminesciană ”Ce-ţi 

DESPRE EMIL  LUNGEANU, PE... SCURT 
Romancier, dramaturg, critic şi poet născut la Bucureşti 
în 1958, membru în conducerea Filialei de Proză a 
Uniunii Scriitorilor din România, secretar general al 
revistei Literatorul şi coordonator al cenaclului omonim 
condus de acad. D.R.Popescu. Opera (peste 50 volume, 
spectacole ale Teatrului Naţional Radiofonic, prezenţe 
în antologii, publicistică etc), având ca manieră 
personală inconfundabilă încrucişarea 
enciclopedismului cu ludicul şi insolitul într-un „joc 
serios imposibil de imitat”, l-a consacrat drept „cel mai 
atipic scriitor contemporan” (acad. Gh. Păun) şi „una 
dintre cele mai interesante şi originale figuri ale 
literaturii noastre de azi” (Florentin Popescu), „un 
monstru” (Paul Everac) cu „stofă de Bernard Shaw” 
(Dinu Grigorescu), un autor care, prin stilul propriu de 
„rafinament şi nonconformism, eleganţă stilistică şi 
umor” (Alex. Ştefănescu), „cu o arhitectură interioară 
ca la teatru” (Nicolae Georgescu), prin „uluitoarea şi 
ingenioasa manieră de a face critică literară 
constructivă” (Ion Roşioru) – însuşi demersul eseistic 
fiind conceput ca spectacol în sine – ca şi prin 
inepuizabila diversitate de experimente în toate speciile 
scripturale (de ex. teatrul fără nici un personaj), 
„sfidează toate tiparele cunoscute, toată opera sa 
purtând pecetea unei personalităţi debordante, de 
Tristan Tzara postmodernist” (Ionel Necula), 
desemnându-l ca pe „un autor care ar trebui să fie 
celebru acum” (Mircea Ghiţulescu) şi „un autor 
european, o mare şansă pentru literatura română de 
azi” (Henri Zalis). 
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doresc eu ţie dulce Românie?” şi dacă da,cum aţi 

răspunde la ea?  

E.L.:Tocmai am avut o lungă şi reconfortantă 
întrevedere cu Jean-Louis Courriol, traducătorul 
lui Rebreanu şi al lui Blaga, şi, auzindu-l cât de 
neaoş şi fără de accent s-a deprins să vorbească 
limba lui Eminescu, aşa cum eu unul, oricât m-aş 
strădui, nu aş fi niciodată în stare atunci când 
împrumut graiul lui Hugo, am rămas cu gura 
căscată, la fel cum va fi rămas probabil şi comisia 
de bacalaureat auzindu-l pe un examinat cum că, 
„deşi s-a ocupat mai mult cu turismul, Calistrat 
Hogaş vorbea latina la perfecţie”. Iată deci că, în 
ciuda zgomotoasei chemări lansate de românul 
Patapievici în Politicele dumnealui cu aproape 
două decenii în urmă – aia cu „româna este o 
limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim”, 
ori în cel mai bun caz „să o folosim numai pentru 
înjurături”, ba chiar şi în ciuda noului „învăţământ 
la distanţă” practicat astăzi de imunda canalizare 
TV a acestui oraş, unde dejecţiile ocărei secături 
devin model de limbă şi cultură pentru milioanele 
de gură-cască, tot nu mor Pegaşii când vor 
pekinezii. Mai rămân încă destui care să necheze 
în limba maternă, oricâtă pornocultură ar răspândi 
editura aia care rimează cu insanitas ori canalele 
de televiziune, oricât ai traduce pentru copiii 
americani Aventurile lui Arik (adică ale Ioanei 
Nicolaie) sau pentru flamanzi Duduca de marţipan 
(alias Doina Ioanid) şi alte asemenea capodoperete 
pe răspândirea cărora s-au cheltuit impozitele 
noastre la fel cum ai plăti taxe pe răspândirea 
SIDA ori a tuberculozei. „Eminescu e cadavrul 
nostru din debara de care trebuie să ne debarasăm 
dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană”? Păi 
dacă li s-ar fi spus francezilor să se debaraseze de 
„cadavrul” lui Hugo, nemţilor de al lui Schiller şi 
italienilor de al lui Leopardi, nici nu mai auzeai azi 
de Uniunea Europeană!  
 

Gh.I.: Cărţile dumneavostră  de critică literrară 

Călător în Parnas, odiseea literară a lui Florentin 

Popescu apărută la Editura RVEXCOMS, 

Bucureşti 2012 şi Omul exotic, odiseea literară a 

Hannei Bota-studiu critic în cinci tablouri 

mitolgice apărută la Editura Betta, Bucureşti, 

2013, aduc surprinzătoare  elemente de noutate 

stilistică. Este foarte neobişnuit, dar şi incitatnt în 

acelaşi tim, să citeşti critică literară scrisă în 

versuri şi cu mesajele organizate pe tablouri 

specifice creaţiilor teatrale. Cum v-a venit ideea de 

a  face analize şi critică literară organizată şi 

expusă atât de inedit? Cât de important este pentru 

valoarea şi mesajul acestor cărţi specatocolul pe 

care îl reprezintă, având în vedere implicarea 

stilului teatral? 

E.L.:„Eu spun astăzi că un dramaturg adevărat 
poate să transforme în comedie sau dramă orice 
atinge”, decreta Dinu Grigorescu în Rezervaţia 
dramaturgilor, pe urmele unei discuţii cu Tudor 
Muşatescu. Dar aici trebuie lămurite câteva 
lucruri. Teatralizarea literaturii şi chiar a actului 
critic nu este vreo deformaţie dramaturgică de care 
suferim noi, ăştia alăptaţi de Thalia şi apoi crescuţi 
de alte surori ale ei aşa cum ar fi, bunăoară, stilul 
didactic în cazul dascălilor. În ceea ce mă priveşte, 
conceperea scriiturii ca spectacol şi versatilitatea 
nu înseamnă doar un experiment ludic şi livresc, ci 
ţine de însăşi spaima de şabloane şi de monotonie 
ce mă caracterizează. Trebuie să ştiţi că eu unul nu 
m-am împăcat niciodată cu calapoadele. 
Aversiunea asta mi se trage de când o croitoreasă 
mi-a zis odată că bărbatul ideal are măsurile 80-
60-40, respectiv trebuie să aibă 80 de ani, 60 de 
milioane de dolari şi 40 de grade febră... Eu, 
dimpotrivă, cred că nu în şablonism stă atracţia 
unui autor, ci în diversitate şi inovaţie. Vă mai 
amintiţi Shogun-ul lui James Clavell, acel roman 
exotic de succes aproape intruvabil cândva? Unui 
cunoscut de-al meu i-au spart odată maşina doar ca 
să-i fure volumul al doilea. O să-mi ziceţi că asta 
se-ntâmpla în anii ’80, că foamea de carte a 
dispărut odată cu trecerea de la Hyperion la 
Hypermarket. Dar tocmai! Cu atât mai mult e 
nevoie de noi stimulente în ziua de azi, când 
cititorul, decât să-ţi cumpere un clasic şi insipid 
volum de critică literară, mai degrabă şi-ar cheltui 
banii pe ultima ediţie din Mersul trenurilor. În 
consecinţă, am recurs la diverse inovaţii personale 
precum critica versificată (Călător în Parnas), 
critica teatralizată (Omul exotic), critica politizată 
(Raport la Congresul al XV-lea – Rolul criticii şi 
autocriticii în literatura contemporană:: Eliza 
Roha, „un Cezar Petrescu feminin” al romanului 
de azi), cu nădejdea să fac astfel lectura pe cât 
posibil mai agreabilă, nicidecum pentru a mă 
vedea desemnat azi „cel mai atipic scriitor român 
contemporan”. Fiindcă altminteri, în inflaţia 
publicistică de azi, editarea unui volum de 
comentarii literare a devenit un act sinucigaş. La 
un examen de absolvire în 2012, invitat să 
comenteze Luceafărul, un elev de liceu răspundea 
sec:: „Nu am nimic de comentat, sunt întrutotul de 
acord cu autorul.” Şi dacă nici măcar clasicii nu se 
mai bucură de interes, darămite autorii 
contemporani! La ce bun atunci să te mai osteneşti 
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atâta să-i faci cunoscuţi? Critica de întâmpinare a 
ajuns, de aceea, o specie pe cale de dispariţie. Aici 
e un cerc vicios:: Ca să fii comentat de critica 
literară, trebuie să fii cunoscut. Iar ca să fii 
cunoscut, trebuie să fii comentat de critica literară.  
 
Gh.I.: Am citit pe nerăsuflate, captivat total şi 
potopit de intensitatea emoţională a conţinutului, 
nuvela În ostrov la marea albă în care am 
redescoperit atmosfera inconfundabilă a tragediei 
şi catastrofei pe care a reprezentat-o în istoria 
omenirii primul război mondial,  a cărui experienţă 
a născut mari opere ale literaturii universale. La 
scurt timp am recitit, întâmplător,  Strada 
Lăpuşneanu, scrisă în 1921 de Mihail Sadoveanu 
şi am regăsit autenticitatea trăirii atmosferei 
sufocante a anilor de război. Lectura a venit ca o 
prelungire a stărilor emoţionale generate de cartea 
dumneavostră, şi în amândouă senzaţia de realitate 
dureroasă trăită pe viu, ca o  operaţie făcută  fără 
anestezie, a fost la fel de puternică chiar dacă în 
timp distanţa faţă de acele evenimente este de un 
secol. Ce v-a determinat să vă aplecaţi din nou 
asupra unei atât de întunecate perioade în care să 
descoperiţi o încăpăţânată rezistenţă a umanului? 
Are realitatea pe care o trăim dimensiuni ce nu pot 
fi reliefate decât prin recursul la ilustrări atât de 
răscolitoare ca cele cuprinse în paginile cărţii 
dumneavostră? 

E.L.:Nuvela a fost o reluare a mai vechiului meu 
manifest pentru restaurarea morală a omului din 
autobiograficul roman Profesorul de frig, de unde 
şi alegerea aceluiaşi decor glaciar şi exasperant. 
Ocazia mi-a ieşit în cale prin anii ’90 când, printr-
o întâmplare, cotrobăind prin anticariate şi arhive, 
am avut şansa să achiziţionez parte din 
corespondenţa olografă de familie a amiralului 
Constantin Negoescu, comandantul din 1916 al 
flotei române de operaţii pe Dunăre (acelaşi care 
avea să se numere mai apoi, la semnarea păcii, 
printre reprezentanţii români în Comisia Dunării). 
Scrisorile acelea vechi, adevărată fotografie de 
epocă a frontului dobrogean din iarna 1916/17, 
erau un mic tezaur documentaristic, îndeosebi prin 
informaţiile inedite pe care le aduceau despre 
cauzele ciudatei retrageri a frontului german de pe 
linia Babadag în plină ofensivă triumfătoare, 
decizie neaşteptată şi providenţială ce salvase 
Dobrogea de la totala ştergere de pe hartă. M-am 
simţit atunci responsabil să transmit mai departe 
acele mărturii de primă mână, spre întregirea 
istoriei „războiului ciudat” – cum foarte inspirat a 
fost numit teatrul european de operaţiuni în primii 
săi doi ani de aşteptare în tranşee. Structura 
narativă caracteristică nuvelelor era ideală pentru 

acel paradoxal tablou al mecanizării şi al 
artificialului stării de beligeranţă, cu imobilismul 
frontului şi regularitatea de ceasornic a salvelor de 
tun inamice trase doar de mântuială, iar reveriile 
lirice ale eroului meu năvodar şi magicul popular 
lipovenesc au căutat să amplifice senzaţia de 
război ireal, singurul inamic fiind foametea pe care 
cele două tabere şi-o potolesc prânzind de Crăciun 
împreună, pentru ca apoi ostilităţile să fie reluate a 
doua zi. Astfel de „fraternizări”, se ştie, chiar s-au 
petrecut între trupele franceze şi germane la 
Crăciunul lui 1914, când rezbelul era încă 
poziţional şi se credea că pacea e aproape. De 
altfel, Pacea mult râvnită de toţi e singurul 
personaj feminin în acel mozaic cazon de bărbaţi 
adunaţi din toate colţurile Ţării (munteni, ardeleni, 
momârlani, saşi, moldoveni, lipoveni) şi 
adevăratul erou al nuvelei. Tot un armistiţiu am 
încercat şi în plan stilistic între autentificarea 
istorică şi lirismul necesar îndulcirii hapului, 
fiecare cu adepţii săi printre comentatori, unii 
salutând concizia acestei cărticele „mai încărcată 
de istorie autentică decât trilogia Fraţii Jderi” (Ion 
C. Ştefan), alţii văzând-o ca pe „o străfulgerare 
epică de un lirism răvăşitor” (Paula Romanescu). 
Titlul nuvelei reproduce primul vers al unui arhaic 
colind, păstrat încă prin tradiţie orală în zona 
gurilor Dunării şi citat de Nicolae Densuşianu în 
două variante găsite în regiunea Brăilei („Ostrovul 
din mare / cam din Marea Albă / şi din Marea 
Neagră” etc. sau „Prunduleţul Mării Dalbe / la 
dalbele mănăstiri / sunt nouă preoţi bătrâni” etc.), 
Marea Albă fiind fostul golf din antichitate de la 
vărsarea Istrului devenit prin colmatare delta 
actuală, iar „ostrovul” fosta Insulă a lui Achile 
(azi, grindurile Letea şi Caraorman) din faţa 
portului Achileia (oraşul Chilia), unde ar fi fost 
depusă într-un tumul cenuşa eroului adusă de la 
Troia de maica sa şi i-ar fi fost închinate un templu 
şi o statuie, potrivit lui Arctinos din Milet, Pliniu 
cel Bătrân, Arrian din Nicomedia şi alţii. E ştiut că 
în sec. XV pe vremea lui Ştefan cel Mare Chilia 
era încă port maritim, fluviul vărsându-se printr-o 
singură gură în amonte de ceatalul Ismail (vezi şi 
hărţile lui Banu şi Rudescu din Delta Dunării), iar 
în sec. XVI trezorierul transilvan Reicherstorff 
încă desemna acel golf prin „Mare Album”. 
Laitmotivul acestui arhaic cult local al „sfintei 
insule a lui Ahile” (cum îi zicea Hecateu 
Abderitul) e purtat pe parcursul nuvelei de eroul 
meu, şi el tot locurean şi războinic căzut în luptă 
pe un ţărm maritim întocmai ca odinioară Achile, 
în „marea albă” a zăpezilor pontice. 
 
Gh.I.:Scrierile dumneavostră sunt alimentate din 

plin de o bogată erudţie, de un belşug de 
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informaţie culturală şi ştiinţifică, care se reliefează 

în toate genurile de literatură scrisă şi în teatru, în 

creaţia dramaturgică. În zilele noastre reformele 

promovate în educaţie au urmărit  sistematic şi 

aproape cu o anumită cerbicie, protejarea minţii 

elevilor de un volum prea mare de informaţie, 

simplificarea pregătirii generale până la 

reducţionismul impus comercial de ceea ce se 

numeşte piaţa muncii. Cum consideraţi aceste 

priorităţi ale şcolii, care tot mai adesea la toate 

nivelele de pregătire este tratată ca o instituţie 

comercială chemată să facă profit şi să fie 

concepută şi administrată ca o afacere. Care 

credeţi că vor fi rezultatele acestor procese pe 

termen lung? 

E.L.: Oho, păi la întrebarea asta s-a răspuns încă 
din 1951: Viitorul e-n ouă! Ştiţi cum se zice la 
bowling atunci când ratezi toate popicele la o 
lovitură? „Ou de gâscă”. Pentru că ouăle au forma 
cifrei 0. Dar la tenis, când nu înscrii nici un punct, 
de ce se anunţă love: fiindcă te iubeşte adversarul 
că pierzi, ha? Acel love nu-i altceva decât omleta 
fonetică preparată din oul franţuzesc l’oeuf. 
Aşadar, dacă azi pe şcolar îl doare-n cot-cotcodac 
de propriul viitor, atunci viitorul său este egal cu 
zero:: iată o ecuaţie fără nici o necunoscută. 
Credeţi că de florile mărului alocă astăzi Japonia 
educaţiei nu mai puţin de 14 % din produsul intern 
brut? „Ce seamănă omul, aceea va culege.” Se 
vede treaba că şintoiştii de pe-acolo citesc 
pericopele evanghelice mai ades decât creştinii 
noştri, nu degeaba au ei ochii mijiţi şi poartă 
ochelari.  
 
Gh.I.: Abordând o atât de mare diversitate de 
genuri literare, de forme de expresie a gândurilor 
şi emoţiilor atât de diferite, dovendindu-vă în toate 
convingător şi demonstrând o mare uşurinţă în a 
comunica mesajele şi ideile dumneavoastră, în 
mintea mea se naşte o întrebare ispititoare şi 
anume: cum decideţi în ce registru să trataţi un 
anumit subiect? în registrul liric al poeziei, în 
registrul amplu şi plin de sugestii al prozei, în 
registrul complex şi încărcat de spectaculos al 
teatrului, sau în cheia şi critică şi  valorizatoare a 
demersului eseistic? Ce resorturi interioare, ce 
mecanisme şi procese se agrenează şi se 
declanşează pentru a alege soluţia optimă?    

 

E.L.: Păi, nu eu decid ce anume scriu şi în care 
formulă, că Muzele nu pot fi închiriate cu ora ca la 

bordel. Altfel, toţi s-ar apuca de scris când şi cum 
îi taie capul, urmând îndemnul lui Heliade. Fără 
ordin de serviciu cu ştampila Parnasului, eşti fie 
veleitar, fie plagiator, fie postmodernist. Dacă-l 
întrebaţi pe Breban bunăoară, o să vă spună că în 
toată literatura română contemporană există doar 
zece scriitori autentici (începând desigur cu el 
însuşi), restul fiind nişte „veleitari” (al căror vot, 
totuşi, îl aşteptase la alegerile breslei din 2009, ca 
să vezi bâzdâc de paradox). Cât despre ideologii 
postmodernismului, după care vremea 
autorizaţiilor parnasiene ar fi trecut deja deoarece 
sânul Muzelor pasămite a secat, aşa că stiloul ţi-l 
umpli azi cu lapte-praf luat direct de la 
supermarket, de fapt pretinsa epuizare a noutăţilor 
literaturii invocată de ei nu-i altceva decât o 
ipocrită scuză a propriei sterilităţi. În răspăr cu 
mulţi dintre criticii mei, eu unul nu mă pot 
considera postmodernist cât timp voi mai fi încă în 
stare să aduc literaturii de azi contribuţii originale. 
O fi el, nu zic, Omul exotic „extrem de modern în 
interiorul tradiţiei” (Ion Dodu Bălan), şi nu neg că 
odată cu Fantoma Shakespeare însuşi actul critic 
„a devenit un joc ludic cu şi de-a literatura” (Ana 
Dobre), dar de aici nu înseamnă că această 
manieră monografică trebuie pusă numaidecât în 
contextul criticii optzeciste. Şi ca dovadă, unii 
comentatori au găsit mai important ceea ce o 
distinge de postmodernism decât ceea ce o 
aseamănă, adică este ea „un joc livresc” (Alex 
Ştefănescu), dar „un joc serios imposibil de imitat” 
(acad. Gheorghe Păun) care „a dinamitat pur şi 
simplu întreaga critică literară românească” pe 
urmele lui Eugen Ionescu (Ion Soare, George 
Astaloş), deoarece în cazul de faţă ludicul „nu e o 
năzdrăvănie”, nu e doar livresc şi gratuit, aşa încât 
„abordarea umoristică nu ţine de canonul 
postmodernist destructiv”, ci „aceste cărţi 
constituie fapte de pionierat în literatura română şi 
nu numai” (Lucian Gruia). Eu sunt probabil mai 
degrabă un antic întârziat, fiindcă iau Muzele 
foarte în serios, nu fac pe păpuşarul cu ele şi nu-mi 
arde de joacă făcând literatură, după moda actuală. 
Mă întreb chiar de-o fi doar o nevinovată 
coincidenţă faptul că intertextualismul, colajul şi 
hiperlivrescul proliferează tocmai astăzi, în noua 
epocă a jucăriilor informatice, când pe un 
Hlestakov nu-l mai cauţi în Gogol, ci „pe Google”. 
„Scrisul e ocnă”, zicea Rebreanu, adevărata 
literatură este o osândă, nicidecum o jucărie şi-o 
distracţie. Încă din copilărie, mă pregăteam să-mi 
dedic întreaga viaţă stelelor, dar, din nenorocire, 
m-am îmbolnăvit grav de scris şi fără de leac. Mi-
aduc încă şi azi aminte ziua aceea nefastă când, 
trimis fiind la şcoală să fac analize literare, mi-au 
găsit cerneală în sânge... 
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Gh.I.: Pentru mine, ca om trăitor pe acest pământ, 
cartea  a reprezentat în tot parcursul meu 
existenţial de până acum, cel mai drag şi mai 
valoros lucru creat de mintea şi mâna omului, iar 
biblioteca cel mai specific omenesc  spaţiu, plin de 
vrajă, fascinaţie, forţă şi atracţie dintre toate 
spaţiile concepute şi construite de om cu diferite 
scopuri şi funcţionalităţi. Spectaculoasa revoluţie 
informaţională din ultimii ani, progresele 
exponenţiale înregistrate în dezvoltarea 
mijloacelor de transmitere receptare, stocare, 
prelucrare a informaţiilor, accesibile prin 
înlesnirile şi performaţele aduse de calculatore şi 
de Internet, au făcut ca marea masă de oameni să 
se îndepărteze de carte şi de foşnetul fără egal al 
paginilor ei. Din această perspectivă cum vedeţi, 
pe termen lung,  destinul cărţii, al bibliotecilor  şi 
al autorilor de cărţi între care stăpân absolut este 
scriitorul, creator de literatură adevărată? 
 

E.L.: Cum îl văd? „Nu-l văd pe Eminescu azi să 
scrie / în veacul ăsta tehno-idiot / ceva de genul 
<unde eşti copilărie / cu joaca ta pe Internet cu 
tot>”:: Călător în Parnas, Cântul al treilea, 162-
165. Mai ştiţi Jandarmul şi extratereştrii din seria 
comediilor de altădată cu Louis de Funès, unde 
invadatorii din spaţiu amestecaţi printre turişti la 
Saint Tropez erau demascaţi de bidonul cu ulei de 
motor din care erau nevoiţi să tragă o duşcă 
periodic ca să nu ruginească? Ei bine, cam aşa îi 
văd eu pe internauţii de azi amestecaţi printre noi. 
Vai de educaţia şi de cultura care funcţionează 
doar cu ştecherul băgat în priză! Prin anii ’94-96, 
nişte amici din Londra îmi povesteau cum o 
delegaţie europeană venise în vizită la o şcoală-
pilot de prin părţile noastre, aleasă ca model de 
informatizare a învăţământului românesc de după 
Revoluţie. Şi în vreme ce conducerea şcolii le 
ţinea discursuri solemne acolo lăudându-se cu o 
sală de clasă plină de computere nou-nouţe, ăia se 
stricau de râs, râdeau în hohote ca la bufoneriile 
lui Mr. Bean, constatând că în întreaga clasă nu 
exista nici o priză! Destinul cărţii, al bibliotecilor 
şi al autorilor de cărţi? Ferească sfântul ca 
profeţiile lui Bradbury din Fahrenheit 451, lui 
Huxley din Brave New World, lui Orwell din 
Nineteen Eighty Four să se împlinească şi să vină 
ziua când şcolarilor le vor da lecţii vânzătorii de 
seminţe:: „Puneţi mâna pe carte şi faceţi cornete!”. 
Ziua, sau mai bine zis noaptea, după vorba lui 
Prospero:: „Să mă întorc acum la cartea ce m-
aşteaptă / C-atâtea taine încă mai am a dezlega / 
Până ce nu se lasă noaptea”...  
 

Gh.I.: Vă mulţumesc foarte mult în numele 
tuturor colaboratorior şi citititorilor revistei noastre 
care, cu siguranţă,  vor dobândi o înţelegere nouă 
asupra personalităţii impresionante a omului de 
cultură şi scriitorului Emil Lungeanu.  
  
A consemnat,  
 
Gheorghe Indre 

 

 
Dr. Ing.  Gheorghe Indre 

 
REZULTATELE REFORMEI (IX) 

Personaje cheie ale reformei 
Politicianul 

                Motto: 

”Lasciate ogni speranza, voich'entrate! (Voi care 
intraţi lăsaţi orice speranţă!)” 
Dante Alighieri 
 
Fiecare perioadă din istoria omenirii a creat 
propriile sale modele umane, a generat 
profesii şi ocupaţii specifice epocii, a cultivat 
modele comportamentale şi modalităţi de 
soluţionare a problemelor societăţii adecvate 
condiţiilor existente şi stadiului de dezvoltare 
economică şi socială. Este supracunoscută 
sintagma ”la vremuri, noi oameni noi”, ori 
după 1989 în România au apărut vremuri noi, 
s-a modificat radical sistemul de valori şi, 
treptat s-au modificat regulile de organizare şi 
funcţionare ale societăţii, ierarhiile, 
structurarea categoriilor sociale, au apărut 
instituţii şi ocupaţii noi.  
Până atunci societatea românească era descrisă 
în literatura de specialitate a vremii ca fiind 
structurată pe mari clase sociale: clasa 
muncitoare cu rolul ei conducător şi mesianic, 
clasa ţărănească  conservatoare şi rezistentă la 
schimbările  şi programele de transformare 
impuse de partidul unic, muncitoresc la 
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început, comunist mai târziu, şi pătura 
intelectualilor de asemenea manifestând la 
început rezistenţă la schimbare şi păstrând o 
anumită atitudine critică derivată din 
capacitatea de a înţelege şi interpreta 
evenimentele şi consecinţele lor. Era o viziune 
schematică şi incompletă, care nu acoperea 
toate categoriile de oameni şi de ocupaţii, dar 
care era foarte răspândită şi predată copiilor în 
şcoli, propovăduită în toate materialele şi 
scrierile cu caracter propagandistic. 
După 1989 şi până acum la aproape un sfert de 
veac după schimbările din decembrie 1989, 
termenul de clasă socială nu mai este folosit, 
industria ca ramură de bază a economiei care, 
oferea locuri de muncă unei mari părţi a 
populaţiei, a dispărut sau, mai corect spus, s-a 
diminuat până aproape de dispariţia totală. 
Clasa muncitoare nu mai există, se foloseşte 
tot mai rar substant ”muncitor”, fiind înlocuit 
adeseori cu lucrător mai mult sau mai puţin 
calificat. Ţărănimea, a dispărut şi ea sub 
asaltul colectivizării şi al desfiinţării 
proprietăţii private asupra pământului 
(propaganda vremii folosea termenul de 
ţărănimea muncitoare, sau ţărănime 
cooperatistă) mecanizarea şi chimizarea 
agriculturii a redus numărul de oameni ocupaţi 
în agricultură. Ţăranul ca personaj este tot mai 
rar pomenit, termenul fiind înlocuit cu cel de 
agricultor sau dacă este proprietar de pământ, 
fermier, cuvânt împrumutat din altă limbă sau 
mai bine spus adus din orientarea oficială spre 
apus. Apusul cui?.. În terminologia uzuală 
referitoare la alcătuirea societăţii 
contemporane din România termenul de clasă 
este evitat având conotaţii de sorginte 
comunistă din limbajul marxism-leninismului.  
Şi totuşi mai există o categorie de oameni 
caracterizată ca o clasă, clasa politică, termen 
folosit în toate spectacolele televizate, vorbite 
de  comentatori şi politicieni  pe post de actori, 
denumite foarte româneşte talk-show. 
După dimensiunea ei în raport cu restul 
societăţii această clasă pare a fi o clasă de 
şcoală, iar după calitatea, comportamentul şi 
rezultatele obţinute de mulţi dintre membri, 
pare fi o clasă formată în mare parte de 
derbedei şi repetenţi  sau mai îngăduitor 
vorbind o clasă în care majoritatea 
componenţilor ar trebui să aibă nota scăzută la 

purtare.Această clasă de oameni este populată 
de politicieni. Politicianul zilelor noastre are 
rolul pe care activiştii de partid îl aveau 
înainte de 1989. Clasa politică în totalitatea ei 
este echivalentul  activului de partid al 
partidului unic cu diferenţa că, de data aceasta, 
ea însumează activul de partid al tuturor 
partidelor de pe scena politică.  
Sigur pe el, având răspunsuri la toate 
întrebările ce i se pot pune politicianul 
asemenea managerului din portretul prezentat 
de John Ralstom Saul şi menţionat în articolul 
nostru anterior referitor la personajele cheie 
ale reformei, este un individ amoral, pentru 
care minciuna electorală şi minciuna 
explicativă a cauzelor eşecurilor de după 
alegeri sunt mijloace din registrul 
instrumentelor de manipulare. Promisiunile 
fără acoperire, aroganţa şi siguranţa de sine 
atunci când este la putere, convingerea că i se 
cuvine totul şi că are întotdeauna dreptate, 
precum şi spiritul agresiv şi foarte critic la 
adresa adversarilor atunci când este în 
opoziţie, exagerând de cele mai multe ori, sunt 
atitudini şi înzestrări fără de care politicianul 
consideră că nu şi-ar putea îndeplini nobila 
misiune de reprezentare şi apărare a 
intereselor celor care l-au ales. Dar adevăratul 
politician al zilelor noastre este un ins 
pragmatic, cu scopuri personale de creştere şi 
parvenire bine definite, cu dorinţa de 
îmbogăţire personală, averea fiind piedestalul, 
elementul de stabilizare a poziţiei, iar 
obţinerea şi rotunjirea ei permanentă fiind una 
din preocupările de bază, indiferent cât de 
riscante şi periculoase sunt metodele folosite 
în acest scop. În împrejurările în care el se 
adresează unor oameni care îi sunt inferiori ca 
poziţie şi influenţă socială, de regulă 
politicianul este neiertător cu oricine încearcă 
să exprime o altă părere decât a lui sau să 
contrazică argumentat afirmaţii făcute de el. În 
aceste situaţii este susţinut de indivizi servili şi 
linguşitori gata să îl perie, să îi pună în 
evidenţă calităţile şi să ironizeze, să 
ridiculizeze sau chiar să înfiereze pe 
indisciplinatul, inconştientul, nefericitul care a 
avut curajul opiniei şi l-a supărat pe şefu’. 
Din teorie şi din anumite prevederi ale 
doctrinelor politice ai fi tentat să imaginezi 
politicianul ca pe un om superior, animat de 
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idealuri, cu mari disponibilităţi sufleteşti, 
capabil de dăruire, altruist şi drept, capabil de 
sacrificiu şi de ce nu chiar de eroism, capabil 
să jertfească pentru o cauză nobilă. Marcată de 
corupţie, de minciună, de impostură, de fals, 
înşelătorie şi viclenie lumea în care trăim, este 
din păcate o lume lipsită de cauze nobile, în 
această lume globalizată patriotismul este 
considerat o slăbiciune,  o ruşine, dragostea de 
ţară şi de popor sunt apreciate ca incapacitate 
de a înţelege spiritul globalizării şi apartenenţa 
noastră la marea familie europeană, 
solidaritatea şi compasiunea faţă de cei mulţi 
şi sărmani oropsiţi ai sorţii şi marginalizaţi din 
punct de vedere economic şi social este privită 
ca o atitudine populistă sau in extremis ca o 
reminiscenţă comunistă, iar în această lume 
politicianul zilelor noastre este chemat să lupte 
împotriva unor astfel de rătăciri, să aducă pe 
cei slabi şi nepregătiţi pe calea dreaptă şi de 
viitor a progresului în cea mai ilustrativă 
manieră caragialiană. 
Scrise cu durere şi cu efort, cu o suferinţă 
resimţită aproape fizic din cauza realităţii 
acestor stări de fapt, frecvent întâlnite, practic 
prezente în viaţa noastră cotidiană la tot pasul 
şi în aproape toate împrejurările trăite, aceste 
rânduri mi-ar putea crea mustrări de 
conştiinţă, dacă nu ar abunda studiile de caz 
ilustrative pentru dimensiunile şi profilul 
acestui personaj cheie al reformei, realizate cu 
curaj, cu competenţă profesională şi mare 
forţă de convingere de harnicul şi inimosul 
gazetar Silviu Mănăstire în emisiunea sa 
zilnică ”Portret de politician” la postul de 
televiziune Realitatea TV, care are marele 
merit de a arunca o lumină clarificatoare 
asupra politicienilor români din zilele noastre. 
Mai menţionez în sprijinul efortului de a da, 
nu atât dimensiunea şi profilul acestui 
personaj, cât mai ales consecinţele ce pot 
decurge din această tristă realitate a clasei 
politice pentru evoluţiile în planul economic şi 
social a vieţii româneşti, consecinţe ilustrate 
tulburător şi din păcate extrem de alarmant, 
pentru vremea lui,  în pamfletul „1907 Din 
primăvară până în toamnă” scris de geniul 
literaturii româneşti care a fost Ion Luca 
Caragiale, în 1907, în încercarea sa de a 
descoperi cauzele pentru tragedia trăită de 
România în sângeroasa primăvară a acelui an 

îngrozitor. Marele scriitor şi om de cultură, 
care a cochetat şi cu viaţa politică a vremii,  
animat de un patriotism onest şi dăruit 
sufleteşte cauzelor celor mulţi şi oropsiţi, în 
finalul eseului său îşi punea speranţa în 
schimbarea constituţiei şi a sistemului de 
votare şi în apariţia unui bărbat providenţial 
capabil să intervină pentru a îndrepta starea de 
lucruri, astăzi însă privind la vârful conducerii 
politice a statului descoperim politicianul şi 
politicianismul din România contemporană 
care din păcate nu inspiră nici o speranţă 
pentru viitor. 
 
Gheorghe INDRE 

 
DEMOCRAŢIA REPREZENTATIVĂ ŞI 

TIRANIA 
 

 
 

Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 
 

Motto: 
Dintre toate bolile spiritului cea mai  îngrozitoare 

este patima puterii 
 
 Trăim, acum în mileniul 3, sub diverse 
regimuri sau instituţii statale unipersonale, sub 
dictatură, tiranie şi democraţie liberă. 
Nu fac o trecere în revistă a statelor cu asemenea 
regimuri ci doresc să fac o mică demarcaţie între 
noţiunile de dictatură şi tiranie pentru că referitor 
la democraţie, apreciez, că nu mai este necesar. În 
1937 la Paris, la Universitatea Sorbona, în zilele 
de 10-11 iulie,   s-au reunit 150 de delegaţi din 
statele europene la care au participat din partea 
României: prof. univ. dr. Mircea Djuvara fost 
ministru al justiţiei şi avocaţii Titel Petrescu şi 
Constant Ionescu. 
Francesco Nitti, liberal italian, a avut un punct de 
vedere interesant cu privire la distincţia dintre 
dictatură şi tiranie: „înainte de toate ca vechi jurist, 
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eu trebuie să protestez împotriva folosirii 
cuvântului de dictatură. 
În Europa nu există dictatură, ci există tiranii. 
Dictatura, aceasta era o instituţie juridică a Romei 
antice; aceasta era asemănătoare cu statutul 
deplinelor puteri în parlamentul modern. Când 
apăreau mari dificultăţi între Comiţii (adunarea 
poporului roman) şi Senat, se recurgea la dictatură, 
adică se făcea apel la un om de prim plan, de 
primă condiţie şi onestitate, care se bucura de 
încrederea publicului. 
Acela era invitat şi i se dădeau depline puteri şi nu 
se mai menţinea decât Tribunalul plebei; toate 
celelalte magistraturi dispăreau dinaintea 
Dictatorului. 
Dictatorul dispunea de tot; dar Dictatorul dăinuia 
doar câteva săptămâni, rareori câteva luni. 
El era numit de către Senat. 
Atunci când noi aplicăm termenul de dictatură la 
această formă oribilă de putere, noi comitem o 
eroare căci nu există dictatură, există doar tiranie”.  
Dintr-o anumită perspectivă, apreciez acest punct 
de vedere la această feroce sete de putere dusă la 
paroxism la care asistăm prostiţi şi prosternaţi zi 
de zi. 
Înainte de a căuta soluţia eradicării efectului este 
necesar să căutăm cauza sau cauzele care au dus la 
tiranie, cauze care sunt numai în natura umană şi 
nicăieri în altă parte. 
Indiferenţa faţă de atributele noastre democratice, 
neparticiparea şi neuzitarea dreptului nostru de a 
alege sub un discernământ cerebnu emoţional, face 
posibilă existenţa unei tiranii într-un stat care are 
pretenţia că este democrat. 
Toate acestea provin din străfundurile noastre de 
oameni care facem parte din regnul animal. 
Privit din perspectiva „stării de natură”, care 
instituie societatea politică, omul este insociabil, 
agresiv şi rău – el este în război cu toţi ceilalţi 
oameni, dar sub presiunea neîntreruptă a nevoilor 
vitale, a pericolelor majore şi a nevoii prioritare de 
securitate, omul ajunge la ideea imperativă a 
organizării politice, statale, a socialităţii, la ideea 
fecundă de solidaritate socială.  
Această solidaritate clădită pe un eşafod de 
interese impune limite egoismului funciar şi 
individualismului zoologic, favorizează şi dezvoltă 
în mod necesar sentimentul social, conştiinţa 
primară de interes general de grup, de comunitate 
istorică; favorizează şi dezvoltă acel 
comportament social denumit virtutea civică, 
virtutea politică. 
Această virtute politică, potrivit lui Montesquieu, 
cere sau implică esenţialmente dragostea de patrie 
şi dragostea de dreptate, subordonarea, ba chiar şi 

în situaţii excepţionale, sacrificarea, intereselor 
personale, interesului public sau binelui general. 
În procesul de cunoaştere a naturii umane, 
filozofia antropologică, biosociologia, psihologia 
abisală, psihanaliza, ne oferă o cheie 
metodologică, formată din două teze sau principii 
corelative: 

 homo homini deus – omul 
pentru om este Dumnezeu; 
 homo homini lupus – 
omul pentru om este lup (sau 
diavol). 

 
Aceste principii au fost lansate de Seneca şi 
întregite de Feuerbach ultimul afirmând: „cea mai 
mare nenorocire a omului provine de la omul 
însuşi, deci teme-te de om”, iar Constantin 
Giurescu, marele nostru istoric a spus: teme-te de 
om a doua zi după succes. 
Deoarece acum ne ocupăm de tirani, deci de 
purgatoriul politicii sau de groapa cu şerpi a 
politicii unde nici optimismul şi nici pesimismul 
nu au dreptul să prevaleze, unde capcanele şi 
pericolele vin atât din partea amicilor cât şi a 
inamicilor, nu ne oprim asupra omului în ipostaza 
sa pozitivă de Dumnezeu pentru om şi reluăm 
analiza cu privire la ipostaza negativă, demonică, a 
naturii umane. Se naşte, evident, întrebarea: oare 
cum arată sufletul unui tiran, dacă admitem că 
totuşi are aşa ceva? Oare nu există vreo 
continuitate şi asemănare aproximativă între 
sufletul bestiilor feroce din sânul naturii (lei, tigri, 
pantere, lupi, etc.) şi acela al tiranilor, monştrii 
neamului omenesc, din sfera societăţii civilizate?. 
Oare tiranii, Nero, Caligula, Borgia, Hitler, Stalin, 
Ceauşescu, au avut suflete demne de stimă mai 
mari decât ale urşilor, leilor şi panterelor? (cf. 
Voltaire). 
Esenţiale elemente de răspuns, şi implicit de 
comparaţie sub raportul de similitudine şi 
continuitate, găsim la numeroşi cugetători din 
istoria filozofiei. 
Acum şi aici recomandăm spre lectură şi meditaţie 
un fragment din opera de filosofie morală a lui 
François de la Rochefoucauld: „Există specii de 
oameni tot atât de diverse pe cât există specii de 
animale felurite. Şi oamenii sunt faţă de oameni, 
ceea ce diferitele specii de animale sunt în sinea 
lor şi unele faţă de altele”. 
În demersul acesta comparativ dintre cele două 
lumi – lumea animalelor şi societatea umană – 
constatăm un fenomen specific, care acuză grav pe 
aceasta din urmă: bestiile feroce din sânul aceleaşi 
specii au motivaţii specifice. 
Animalele sunt dominate de instincte fără a avea 
raţiune, ele sunt determinate la ferocitate de 
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foame, de instinctul de supravieţuire, de 
conservare, de apărare. 
Omul este singura fiinţă din regnul animal care 
este înzestrată cu raţiune dar şi cu instincte. 
Atunci când prevalează raţiunea, instinctele sunt 
anihilate iar când prevalează instinctele, raţiunea 
este abolită. 
Omul deşi are asigurată existenţa, ba chiar 
îmbelşugată şi peste nevoile lui, are asigurată 
securitatea, se comportă ca o bestie atunci când are 
în mână puterea, pârghiile de a fi conducător, de a 
fi tiran. 
Aceştia sunt mai periculoşi decât cele mai feroce 
animale pentru că la ei predomină legea de a face 
cum îi taie capul şi a sfida mulţimile proaste şi 
prostite. 
Cruzimea şi arbitrariul, călăuzit de instinctul de 
tiran sunt trăsăturile definitorii ale 
guvernământului despotic, ale conducătorului 
lipsit de scrupule, de respect pentru semeni, pentru 
naţiune. 
 
La întrebarea cum funcţionează o tiranie, 
Montesquieu a răspuns: „tirania este întotdeauna 
domoală şi slabă la început după care devine iute 
şi violentă spre sfârşit”. 
Sarcina fundamentală a celor cu discernământ, cu 
raţiune, cu simţ patriotic este aceea de a crea o 
tehnologie politică, un pragmatism politic care să 
ne furnizeze, să ne pună la îndemână „le savoir-
faire politique”, care să ne permită previziunea şi 
elaborarea unui program de acţiuni realist şi 
realizabil, posibil, care va include scopurile 
comportamentului social, fie pentru viitorul 
apropiat, fie mai îndepărtat, le savoir-faire 
politique, care să le permită restructurarea, 
reorganizarea intereselor, credinţelor, judecăţilor 
de valoare şi comportamentelor social-umane, care 
să ducă la eradicarea din societate, din vârful 
societăţii, din vârful piramidei conducătoare a 
tiranilor şi a tiraniilor. 
Acest deziderat este perfect posibil, este realizabil 
şi stă în mâinile noastre electorale de a curma răul 
din viaţa noastră şi am demonstrat de atâtea ori că 
se poate atunci când vrem, am vrut şi am făcut-o 
chiar acum douăzeci de ani. 
S-o facem şi acum cât nu este prea târziu. 
 

Nicu Vintilă 
 
 
 
 
 
 

LA CARE… ESCU NE VOM OPRI? 
 

 
Ion Petrescu 

S-a născut la 2 noiembrie 1955, în Bucureşti, tatăl, 
Ion, fiind din judeţul Argeş, iar mama, Tamara, din 
stânga Prutului. A urmat cariera militară avansând 
până la gradul de colonel, fiind opt ani director al 
Trustului de Presă al Armatei României. În perioada 
postdecembristă a îndeplinit misiuni peste hotare, ca 
jurnalist militar şi ofiţer de relaţii publice, la exerciţii 
multinaţionale, în Afganistan, Austria, Bulgaria, 
Canada, Cehia, China, Elveţia, Franţa, Germania, 
Irak, Italia, Republica Moldova, Polonia, Slovacia, 
Ungaria, S.U.A. şi Turcia. După trecerea în rezervă, 
în anul 2009, a scris la publicaţiile „Jurnalul 
naţional”, „Ziua”, “Arena.Md” şi “Ziuaveche.ro”. 
Din ianuarie 2013 este blogger la “Adevărul”. 
Colaborator, ca analist militar, la postul public de 
radio şi la posturile de televiziune Digi 24 şi Realitatea 
TV 

 
Conducerea mulţimilor, îndeosebi prin 
proiectarea imaginilor publice dezirabile 
susţinerii ulterioare a unor planuri, care să 
justifice adoptarea unor măsuri ferme, în 
regim de urgenţă, pe un anumit palier al 
societăţii de peste Ocean, din Europa şi din 
Asia pare a fi devenit un joc la modă.  
Nimic mai facil, pentru cei care susţin 
financiar revista Forbes, ca preşedintele 
Federaţiei Ruse să fie declarat – imparţial, 
desigur…-, cel mai influent om din lume.  
Primul argument invocat este fermitatea cu 
care a susţinut interesele Rusiei, în Siria. Unul 
fragil, de vreme ce ultimul atac aerian 
israelian asupra unei baze militare siriene, 
efectuat cu ştirea Pentagonului, indică pur şi 
simplu ignorarea, nu doar de către 
Tzahal/IDF/Forţele de Apărare ale Israelului, a 
privirii de gheaţă a lui Vladimir Putin.  
Al doilea motiv - stipulat de Forbes - este 
clamata poziţie fermă a prezidentului de la 
Kremlin, care respingea cererea oficialilor 
americani, de a fi extrădat Edward Snowden, 



Gândul Anonimului nr.51-52 Anul XI /15 decembrie 2013 

 26

un personaj cel puţin atipic, în lumea 
serviciilor secrete.  
Ei bine, din 1 noiembrie, mister Snowden 
lucrează pentru un important website rus, 
nimeni altul decât Vkontakte, echivalentul 
Facebook, în Rusia. Şi unde credeţi că va lucra 
americanul refugiat la răsăriteni? Păi unde se 
pricepe, adică la... protecţia datelor cu caracter 
personal, a milioanelor de utilizatori ai 
Vkontakte.  
Asta în condiţiile când se ştie ce a făcut 
Snowden, cu datele clasificate la care a avut 
acces peste Ocean. De pildă, conform 
dezvăluirilor lui, centrele de date ale Google şi 
Yahoo, cu informaţii personale despre sute de 
milioane de utilizatori, din întreaga lume, au 
fost deja accesate de Agenţia de Securitate 
Naţională din SUA/NSA - principalul 
producător şi manager de semnale de 
informaţii clasificate pentru Statele Unite.  
Inconştienţă sau test al FSB, succesorul KGB?  
Revenind la topul Forbes, nimic mai elocvent 
pentru contribuabilul american decât să vadă 
„inamicul public nr.1”, alias Vova = Vladimir 
Putin, surclasând pe următorii patru lideri 
importanţi ai lumii, respectiv pe defensivul 
Barack Obama, tăcutul Xi Jinping, surâzătorul 
Papa Francisc şi mai nou enervata, de 
ascultarea telefonului său, de amicii 
americani, cancelarul de facto al Europei, 
Angela Merkel.  
În acelaşi timp, nu puţine sunt cabinetele 
preşedinţilor şi premierilor din partea 
răsăriteană a comunităţii euroatlantice, unde 
au fost exprimate îngrijorări de genul: ce va 
face NATO, dacă Rusia, după ameninţările 
succesive, clare, publice, la adresa fostelor 
state sovietice, interesate de intrarea în 
Uniunea Europeană, îşi trimite tancurile la 
promenadă spre Occident?  
Răspunsul?  Exerciţiul efectuat de către 
Alianţa Nord-Atlantică, în Polonia şi Letonia, 
sub numele de cod "Jazz Steadfast". Al cărui 
scenariu indică, după regulile instituite la 
Cartierul General al NATO, un inamic 
nenominalizat care, nota bene, invadează o 
regiune, ca din întâmplare similară cu aceea în 
care se află statele baltice şi cel polonez.  
Cum ar reacţiona NATO, în acest caz? 
Teoretic cu forţa de reacţie rapidă a aliaţilor. 
Niciodată testată într-o situaţie reală.  

Şi cum capacităţile aeriene de transport, ale 
unor efective semnificative se află peste 
Ocean, cum Operaţiunea „Protectorul 
Unificat” din Libia a demonstrat că, după două 
săptămâni de la începerea acţiunilor aeriene, 
Londra şi Parisul au fost nevoite să ceară 
sprijinul decisiv al Washington-ului, devine 
clar că şi soarta statelor baltice, plus a 
Poloniei, tot de Unchiul Sam depinde.  
Nu de alta, dar la reînarmarea rapidă a Rusiei, 
diplomaţii europeni au răspuns cu afirmaţii 
mai degrabă prudente, majoritatea evitând să 
nominalizeze răspunderea Moscovei, pentru 
această opţiune mai degrabă războinică, decât 
defensivă, în interesul naţional al ruşilor 
închinaţi, de voie, de nevoie, ţarului de tip 
nou, de la Kremlin.  
Mai mult, bugetele pentru apărare, ale multor 
state aliate, din nefericire şi al României, sunt 
sub limita considerată utilă îndeplinirii 
angajamentelor luate în cadrul Organizaţiei 
Tratatului Nord-Atlantic.  
În acest caz, ataşaţii militari americani, din 
statele europene membre ale NATO pot 
transmite la Pentagon, evident relaxaţi, depeşa 
cu o formulare de genul: „Ultima glumă la 
Bruxelles este un jaz rapid, pe locul cunoscut 
de ruşi.”  
Până şi generalii din ministerul de resort al 
Federaţiei Ruse nu pot decât să aibă o reacţie 
justificat ironică, la pretenţia structurii de 
relaţii publice a NATO, conform căreia, vezi 
Doamne, acest exerciţiu "Jazz Steadfast" - 
derulat între 2 şi 7 noiembrie 2013, cu 
participarea a 7000 de militari, ce au acţionat 
în cadrul unor unităţi distincte de tancuri, nave 
de luptă, avioane de vânătoare şi forţe speciale 
- nu a vizat direct Rusia.  
Ei, aş! O fi Antartica...  
Adevărul este că în timp ce generalii 
occidentali au început să devină robii 
computerelor, unde se joacă precum cadeţii de 
la Academia Forţelor Armate Turce, mimând 
un inamic marcat cu roşu şi anihilat de trupe 
proprii desenate electronic cu albastru... 
... generalii ruşi trimit bombardierele lor, zi şi 
noapte, spre toate punctele considerate slabe, 
ale apărării antiaeriene, de la flancul răsăritean 
al NATO, alarmează des echipajele unor nave 
de război, care primesc direcţia de acţiune şi 
obiectivele de nimicit doar în largul valurilor 
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mării, conduc exerciţii ale unor forţe terestre, 
care i-au pus recent pe gânduri şi pe chinezi.  
Iar NATO răspunde cu teoria, devenită 
tragicomică, că Forţa  sa de Răspuns poate 
acţiona în orice punct al lumii. Fără americani 
fiind zero.  
Pentru generalii statelor baltice, exerciţiul 
menţionat a fost o verificare, cu oarece 
strângere de inimă, ca să nu scriu gust amar, a 
forţelor europene care le-ar veni în ajutor, în 
primele ore ale unei agresiuni, nu doar 
verbale, a forţelor ostile răsăritene.   
Noroc că balticii au un lobby puternic pe lângă 
Congresul Statelor Unite. Altfel...   
Altfel? Chiar şi Comandantul Suprem al 
Forţelor Aliate, din Europa, generalul Philip 
Breedlove - adus la Mons după ce a căpătat o 
expertiză privind potenţialul ofensiv şi 
defensiv al forţelor aeriene aliate, în arealul 
Turciei, cel al Mării Negre şi zonelor limitrofe 
– recunoaşte că exerciţiul amintit va testa 
abilitatea aliaţilor de a lupta în războaie mai 
sofisticate, deci contra unor forţe armate 
extrem de bine echipate, înarmate, instruite şi 
plătite.  Discurs tipic unui general american.   
Dar europenii se vaită de criză, reduc bugetele 
apărării, trimit militari activi în rândurile celor 
care nu mai contează, decât la vot...  
... în timp ce Putin a decis ca Rusia să aloce 
forţelor sale armate 700.000.000.000 de 
dolari, eşalonat, în perioada 2013-2020, astfel 
încât două treimi, din milionul de militari 
activi ruşi să aibă o tehnică de luptă 
ultramodernă.   
Adică 2.300 de tancuri noi, 1.200 de 
elicoptere, tot noi, 15 nave de luptă, de ultimă 
generaţie, plus 28 de submarine. Toate bune 
de o promenadă...   
A murit URSS?  Rusia trebuie să recapete 
statutul de mare putere, egala Statelor Unite, 
ca înainte de decesul statului sovietic. Dixit 
Putin.   
Iar dintre fostele state socialiste europene, 
acum devenite ţări membre ale NATO, doar 
Polonia şi-a mărit semnificativ bugetul.   
Noroc că americanii au pus primele lopeţi de 
ciment la Deveselu.  Deveselu fiind într-o ţară 
unde unele manifestaţii îi vor pe americani 
afară, din zona gazelor de şist... 
... dar niciun partid politic parlamentar nu 
publică, temerar, statistica care indică cât la 

sută din economia României este copios 
controlată de emisarii abili, ai Federaţiei 
Ruse!   
Bătălia pentru România se va duce la 
viitoarele alegeri prezidenţiale, unde, dacă 
păcălicii de meserie vor amăgi din nou 
mulţimile, s-ar putea să reînvăţăm, din nou, 
limba rusă.  Pe micul ecran. La o oră de 
maximă audienţă.   
Doar unii înaintaşi au dat pildă cum se poate 
schimba rapid o alianţă cu alta.   
Depinde la care ESCU ne vom opri, nu după 
Tudor Muşatescu, ci după Traian Băsescu. 

Ion PETRESCU 
 

„FAC PICTURĂ AŞA CUM MĂRUL 
FACE MERE“ 

 
– Interviu cu maestrul Radu Dărângă – 

 
– Maestre Radu Dărângă, sunteţi unul dintre 
pictorii cunoscuţi ai României de astăzi. Aflat în 
„clarul miez al vârstei“ creatoare, continuaţi să 
exploraţi profunzimile acestei arte, o mărturie în 
acest sens fiind diversitatea tematică şi de expresie 
a operei dvs. Inevitabil, gândul mă duce la 
mărturisirea unui ilustru înaintaş, Corneliu Baba, 
care, spre sfârşitul vieţii, spunea că se luptă „încă, 
disperat, cu tainele culorilor, la fel ca Iacob în 
războiul cel de neînvins cu Îngerul Domnului“. Ce 
înseamnă pentru d-voastră „a picta“? 
– Arta pe care o fac este reflexia privirii mele 
spre afară, felul în care văd lumea înconjurătoare, 
şi, în acelaşi timp, reflexia privirii mele spre 
înlăuntru, spre sinele meu. 
„A picta“ înseamnă starea mea firească, rostul 
meu în viaţă: fac pictură aşa cum mărul face 
mere. În acelaşi timp, pentru mine „a picta“ 
înseamnă disciplină şi efort. Aş vrea să pot picta 
până în ultima clipă a vieţii, pe care – aşa cum 
sfătuieşte cuviosul Porfirie – o aştept cu răbdare, 
credinţă şi linişte.  
Bunica mea – coana preoteasă Clara – voia să 
devin „vreun tecnician, mămăică“, ameninţându-
mă că o să mor de foame cu arta. N-am ascultat-o 
şi am ajuns pictor întrucât nu puteam să exist 
decât printre linii şi culori. Dacă mă gândesc la 
prezent, se pare că bunica a cam avut dreptate. 
– Când v-aţi întâlnit prima oară cu pictura, cu 
arta în general? 

– M-am întâlnit prima oară cu arta privind 
crucifixul şi candela de deasupra patului şi un 
tablou mare pe care îl aveam pe perete: „Iisus în 
grădina Ghetsimani“. Au urmat picturile lui 
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Tattarescu de pe catapeteasma Catedralei 
mitropolitane din Iaşi. Tatăl meu mă ducea la 
biserică în fiecare duminică, să mă închin 
icoanelor, şi mă fascinau scenele din Biblie ale 
acestui maestru aproape uitat; pe nedrept, pentru 
că arta lui a jucat un rol important în saltul la 
marea pictură românească. 
În anii adolescenţei, zilele de toamnă şi iarnă cu 
vreme urâtă le petreceam la Muzeul de Artă din 
Capitala Moldovei. Că altceva tot nu aveai ce face 
în Iaşul anilor ’50, oraş în care – vorba lui Ionel 
Teodoreanu – nu puteai bătea decât două drumuri: 
unul care ducea la gară, iar altul, la cimitir. Pot 
spune că acolo am învăţat aproape un sfert din 
istoria artei.     

 
 

Maestrul Radu Dărângă 
 

– Aţi urmat o scurtă perioadă Şcoala de Arte 
Frumoase „Octav Băncilă“ din Iaşi – oraş pentru 
care păstraţi duioase amintiri şi pe care l-aţi 
înfăţişat în minunate peisaje. V-aţi continuat 
studiile în Bucureşti, la Liceul „Nicolae Tonitza“ 
şi la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu“, unde aţi fost bursier republican, 
performanţă remarcabilă, pentru că bursa „Ion 
Andreescu“ se acorda doar unui singur student 
dintr-o secţie. Ce dascăli şi-au pus pecetea asupra 
formării d-voastre artistice? 
 – Primele noţiuni de desen şi pictură le-
am căpătat la Iaşi, de la pictorul Vidinevschi, 
profesor la „Cercul de artă al studenţilor“, şi de 
la pictorul de biserici Mircea Guriţă, care 
fusese instruit de Hans Herman la Sibiu. La 
Liceul de artă din Iaşi n-am făcut decât un 
trimestru, pentru că am revenit la Bucureşti – 
oraşul în care m-am născut, la 25 martie 1944, 
în ziua de Bunavestire –, unde am absolvit 
şcoala care astăzi poartă numele lui Nicolae 
Tonitza. 
Întrucât picasem de trei ori la concursul de 
admitere în Institutul „Nicolae Grigorescu“, am 
început să lucrez cu maestrul Arutiun Avakian la 
restaurarea picturilor din biserici. De la dânsul am 

învăţat multe taine ale picturii bisericeşti şi ale 
picturii în general, cum ar fi hermeneutica 
bizantină, armonia în culoare, compoziţia, 
portretistica... Aşa că atunci când am reuşit să intru 
la Institut – cu „pile“! – eram destul de priceput în 
ale picturii. 
În afara faptului că la terminarea studiilor am 
căpătat o diplomă – ceea ce pentru mine nu 
înseamnă mare lucru! –, facultatea a fost mai mult 
o pierdere de timp. Mi-au plăcut însă şi mi-au 
folosit „Anatomia artistică“, pe care am făcut-o cu 
profesorul Cristian Popescu, şi „Decorativa“, cu 
eminentul profesor Levcenco. 
Cam astea au fost învăţămintele căpătate în şcoală 
– mai mult practice. Marii mei dascăli în pictură 
sunt cărţile, studiul continuu şi muzeele. 
Pe maestrul Baba nu l-am avut profesor, dar la 
terminarea Institutului mi s-a propus să mai fac un 
an la o clasă specială – echivalentul unui masterat 
de astăzi – la care preda dânsul. Dar, după ce a 
privit pânzele pe care i le-am prezentat, profesorul 
mi-a spus: „N-are rost să mai pierzi un an de 
şcoală. Treci când vrei pe la mine la atelier, să 
stăm de vorbă“. Ceea ce nu s-a întâmplat, pentru 
că la uşa lui veghea un cerber nemilos: pictorul 
Antonescu. 
– Dincolo de amprenta plastică inconfundabilă – 
un tablou pictat de Radu Dărângă este uşor 
recognoscibil –, reuşiţi să fiţi mereu altul, datorită 
capacităţii impresionante de a adecva mijloacele 
de exprimare la subiectul tratat, acestea mergând 
de la vibraţiile impresioniste din peisaje până la 
clar-obscurul rembrandtian din compoziţii şi 
portrete. Este evidentă lecţia – bine însuşită – a 
marilor maeştri. Ce pictori români şi străini v-au 
influenţat? 
– Prezenţi în sufletul meu sunt, dintotdeauna, 
românii Stahi, Aman, Grigorescu, Andreescu, 
Petraşcu, Stoenescu, Baba, iar din afară, 
Caravaggio, Rembrandt – cu scenele lui dramatice, 
„învăluite în mantia neagră cu falduri a clar-
obscurului“ – şi câţiva olandezi, apoi El Greco, 
Degas şi mulţi alţii. 
 – Asemenea lui Degas, de care vă apropie 
şi o anumită arie tematică  – lumea dansului  –, 
sunteţi un foarte bun desenator. De altfel, bursa 
republicană aţi obţinut-o ca student al Secţiei de 
desen. Ce loc ocupă desenul în formarea şi în 
creaţia unui artist plastic? 
– În arta plastică desenul este precum „de la 
musique avant tout chose“. Vasari îl numea 
„părintele celor trei arte – Arhitectura, Sculptura şi 
Pictura“. Am o nemărginită admiraţie pentru marii 
desenatori precum Dürer, Cranach, Rembrandt, 
Grigorescu... sau, venind în vremea noastră, 
Octavian Penda. 



Gândul Anonimului nr.51-52 Anul XI /15 decembrie 2013 

 29

– Pe simeze sunteţi prezent mai mult cu peisaje şi 
naturi statice. Este cunoscută însă pasiunea dvs. 
pentru compoziţie şi, mai ales, pentru portret, 
genuri care ridică în faţa artistului probleme 
complexe. 
 – Nu ştiu ce să zic. Unii sunt de un singur 
fel, eu sunt... de mai multe feluri. Unii au „cântat“ 
toată viaţa pe o singură clapă, iar pe Beethoven „l-
au cântat la... muzicuţă“ – vorba maestrului Baba –
, alţii... Portretul este proba supremă a talentului şi 
virtuozităţii artistului şi, totodată, un drum către 
sufletul celui pe care îl înfăţişezi, cu dramele şi 
trăirile lui. Tablourile mele de acest gen au fost 
apreciate, aşa încât, prin anii ’80, mi s-a propus să-
i fac portretul rabinului şef al Franţei. 
– Proveniţi dintr-o familie cu tradiţie într-ale 
preoţiei, sunteţi un cititor fervent al textelor 
religioase, în tinereţe aţi restaurat pictură 
bisericească, iar de-a lungul timpului aţi zugrăvit 
câteva sute de icoane. Opera dvs. de şevalet are, 
la rândul ei, o importantă componentă religioasă. 
Care este relaţia între credinţă şi arta dvs.? 
– Când pictez, am în minte, în primul rând, 
cuvintele lui Iisus: „Fără de mine nu puteţi face 
nimic“ (Ioan 15.5). Dacă nu primim lucrurile prin 
credinţă, toată viaţa vom avea numai îndoieli – 
spune un avva în – dacă nu mă-nşel – Pateric. Mai 
presus de ceilalţi oameni, artistul este legat de 
Dumnezeu prin talentul cu care a fost hărăzit. Arta 
este – spunea părintele Stăniloaie – „un reflex al 
frumuseţii ce iradiază din izvorul dumnezeiesc“. 
Pictura trebuie să vorbească ochiului şi să împingă 
gândul în imaginaţii către inimă şi suflet. Emoţiile 
vin din creier, dar inima e locul de rezonanţă. 
Vreau să închei răspunsul la această întrebare cu o 
altă zicere a lui Iisus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa“ (Ioan 14.6). 
– De-a lungul timpului aţi rămas un pictor de 
factură realistă, refuzând experimentele, modele şi 
mondenităţile care asaltează arta. Îndepărtarea 
unor artişti de valorile tradiţionale ţine de o 
nevoie de înnoire sau ascunde, de fapt, neputinţa 
de a face ceva „meseriaş“? 
– Nu este vorba de vreo înnoire, pentru că nu 
putem să inventăm vreo culoare nouă sau o linie 
care nu a existat undeva. „Un chip abstract – zice 
părintele Sofronie de la Essex, Anglia – este ca o 
înşiruire de cuvinte frumoase şi sonore în ele 
însele, poate, dar neexprimând nicio gândire 
completă“. O imagine abstractă reprezintă o 
destrămare a fiinţei, o cădere în vid, o reîntoarcere 
la a nu fi, de unde am fost chemaţi prin lucrarea 
creatoare a lui Dumnezeu. 

Din păcate, lumea modernă, care s-a 
îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, reia 
păcatul de la capăt, înecându-se într-un 

spectacol de „fum teoretic“ – în care 
culminează orgoliul şi care e salutat cu 
satisfacţie de inspiratorul biblic al trufiei 
omeneşti –, forţând creaţia spre o autonomie a 
raţiunii, spre o „antilume“ – căci diavolul ce 
să mai facă, dacă Dumnezeu a făcut totul în 
lume şi a spus că-i bună şi frumoasă!? –, 
creându-se aiurea curente ostile 
creştinismului. Tot ce se întâmplă acum în 
artă e, parcă, împotriva binelui şi frumosului. 

Asta nu înseamnă că, din când în când, în peisajul 
plastic aşa-zis modern, în care fiecare vrea să iasă 
în evidenţă, să epateze, fără a avea însă argumente 
artistice, nu mai apare şi câte o operă autentică: 
uneori şi pe un morman de bălegar mai creşte o 
floare! Ca să rezum ce gândesc despre arta 
modernă, aş cita cuvintele unei madame: „Vai ce 
copil frumos! Dar care-i faţa şi care-i dosul?“ 
(Deşi la un copil şi fundul este frumos.) 
Eu nu am nevoie de o asemenea „înnoire“. Sunt 
Radu Dărângă, şi atât! Pot să fac şi eu „zgomot 
colorat“ pe pereţi, dar nu vreau. Păi, dacă-mi pun o 
pensulă undeva, umplu cu jucărele de-a arta tot 
Muzeul Guggenhaim din Bilbao – elocvent 
exemplu de aiureală.  
– Aţi pictat, aţi expus şi aţi vândut în multe ţări 
europene. Sunt deosebiri între pictura românească 
de azi şi cea din Occident? 
– În prezent nu văd o mare deosebire, deoarece 
cam de la sfârşitul veacului al XIX-lea a început să 
se agite şi la noi mimetismul intelectual practicat 
de unii care au studiat – prost! – prin Occident, 
îmbrăţişând cu entuziasm necontrolat unele 
doctrine care n-au nimic de-a face cu sufletul 
românesc – cum scrie undeva Nichifor Crainic, 
care adaugă că o cultură naţională nu poate creşte 
parazitar pe trupul altei culturi. 
Cred că arta românească de astăzi se află sub 
domnia diletantismului şi imposturii, ca, de altfel, 
întreaga Românie. Aş întreba, de curiozitate, câţi 
oameni de cultură lucrează la Ministerul Culturii? 
Uitaţi, de exemplu, ce „panaramă“ e cu 
„ciopliturile“ de la Măgura Buzăului, unde copiii 
ăia îşi zic sculptori şi cred că ar fi neam cu 
Bernini, Donatello, Michelangelo... Din fericire, la 
noi mai sunt încă artişti, cam „traşi pe dreapta“, 
care rămân în autohtonismul etnic, luminat de 
spiritualitatea ortodoxă – prin care s-a clădit tot ce 
e durabil în istoria românească –, şi care dau 
distincţie unui stil propriu. Dar sunt priviţi ca şi 
cum n-ar fi normali. Se adevereşte, astfel, 
prorocirea Sfântului Antonie: „Că va veni vremea 
ca lumea să înnebunească, iară voi ce nu sunteţi ca 
ei veţi fi consideraţi nebuni“. 
 – Cum credeţi că va evolua arta? 
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 – Arta aparţine spiritului, iar astăzi, 
când trăim în exces în cultul materiei, ce nevoie 
mai e de artă? Ce vedeţi la televiziuni? 
Bucătari, frizeri, croitori, starlete porno şi, 
bineînţeles, nelipsiţii politicieni. De când n-aţi 
mai văzut o lansare de carte, o piesă de teatru, 
un concert simfonic, o expoziţie...? Dacă nu ne 
întoarcem la Creatorul tuturor lucrurilor, ca să 
învăţăm de la El şi să înţelegem cum crea El, 
arta va involua, ducându-se, vertiginos, 
împreună cu întreaga lume, spre ceea ce 
numeam, mai înainte, o „antilume“. 
– Cum se trăieşte în România de astăzi din 
pictură? 
 – Nemaipomenit de bine! Iată: Uniunea 
Artiştilor Plastici mi-a făcut o pensie de 115 lei 
(RON), pe care acum mi-a mărit-o cu uriaşa 
sumă de... 4 lei. Aşa se trăieşte! 
– De-a lungul timpului, creaţia dvs. a fost 
admirată de unii şi denigrată de alţii, ultimii 
reproşându-vă că faceţi o pictură „comercială“. 
Ca o palidă consolare, v-aş aminti versul unui 
celebru epigramist român: „Cu pietre nu s-aruncă 
decât în pomii roditori“. Dacă aţi fi critic de artă, 
ce aţi spune despre opera pictorului Radu 
Dărângă?  
 – În primul rând, gura lumii n-o îngroapă 
decât pământul. Aşa că nu prea mă preocupă 
reproşurile criticilor, deşi sunt denigrări care te 
împing înainte. Apoi, eu pictez ca să trăiesc. Nu 
concurez pentru Galeria Naţională şi nici nu vreau 
să provoc vreun „zgomot vizual“. 
 La urma urmei, ce înseamnă „comercial“? 
Păi, măslinul face măsline pentru comerţ? Cade 
măslina din pom, şi abia după aceea devine ceva 
„comercial“. Iese lucrarea din atelier – apropo, nu 
am nici măcar aşa ceva! – şi este cumpărată pentru 
că în ea iubitorul de pictură mă regăseşte pe mine, 
Radu Dărângă, un om care respectă Creaţia şi, 
implicit, pe Creator. La mine pomu-i pom, 
pasărea-i pasăre, floarea-i floare... Totul pleacă din 
suflet, pentru că-l iubesc pe cel care a făcut 
minunile acestei lumi. Vreau ca pictura mea să fie 
hrană pentru cei pe care cuvintele i-au părăsit. 
În ce priveşte cuvântul „operă“ pe care l-aţi folosit, 
mă simt puţin stânjenit. N-am comis încă „opera“. 
Privind în urmă la anii care-au trecut, le-aş spune 
ani pierduţi. Mai am încă mult de lucru, şi de 
aceea aş dori să părăsesc această lume cât mai 
târziu – înainte însă de a muri pe dinăuntru –, iar 
când va veni acea clipă totul să se întâmple repede. 

 – „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie“– este 
titlul uneia dintre cele mai cunoscute poezii 
eminesciene. Dumneavoastră ce i-aţi dori 
României? 

– I-aş dori să se reîntoarcă la valorile 
adevărate, la cinste, omenie, demnitate şi, mai 
presus de toate, la Dumnezeu, pentru că într-o 
Românie cum este cea de astăzi – o ţară 
confuză, marcată de sărăcie, corupţie şi 
imoralitate, în care sigure sunt doar moartea 
şi fiscul – nu mi-ar mai plăcea să mă nasc! 

 

Dinu Moraru 
 

LIMBA  NOASTRĂ-I O COMOARĂ! 
 

 
 

GHEORGHE DIACONESCU 
S-a născut la data de 4.08.1929 în comuna 
Câlnic, judeţul Gorj.A urmat şcoala primară în 
satul natal şi cursurile medii la Liceul Tudor 
Vladimirescu din Târgu Jiu.A absolvit Facultatea 
de Energetică  Institutului Politehnic Bucureşti.A 
lucrat la Uuina Mecanică Sadu (1954-1956), 
Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească Târgu 
Jiu (1956-1968), Termocentrala Rovinari (1968-
1976), Institutul de Proiectări Gorj (1976-
1990).S-a pensionat în 1990.Locuieşte în Târgu 
Jiu. 
 

Este lăudabilă iniţiativa unor inimoşi jurnalişti din 
televiziune de-a organiza acţiuni de cinstire a 
drapelului naţional şi a unor personalităţi sau 
evenimente importante ale ţării. 
Neglijăm însă şi chiar degradăm cea mai de preţ 
comoară a poporului român, limba maternă, care 
merită primul loc de cinste între toate 
monumentele şi simbolurile naţionale. 
Graiul strămoşesc reprezintă fiinţa şi identitatea 
neamului românesc de-a lungul mileniilor, 
păstrându-ne uniţi şi neînfrânţi în faţa grelelor 
încercări la care a fost supusă vatra noastră. 
De aceea este o datorie a noastră a tuturor, a 
oamenilor de cultură şi în special a lingviştilor 
noştri, să veghem la menţinerea acurateţei şi la 
păstrarea cu sfinţenie a caracterului de limbă 
fonetică, specific care-i conferă o dulce 
muzicalitate, recunoscută şi de către mulţi literaţi 
străini. 
Din păcate, a apărut de câţiva ani un curent nefast 
de folosire inadecvată a unor cuvinte străine, 
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curent promovat cu agresivitate de către nişte 
tineri ce-şi zic „supermodernişti” şi prooccidentali, 
ce are ca efect o masivă alterare a limbii naţionale. 
Alarmant este faptul că această practică este 
încurajată şi ne este chiar impusă, tocmai de 
instituţii care au menirea şi obligaţia statutară de a 
veghea la nealterarea limbii noastre. 
Astfe, în anul 2009, sub egida Institutului de 
Lingvistică al Academiei Române, a apărut un nou 
DEX, editat pe baza unui DOOM², care introduce 
în cuprins, în mod nejustificat, un număr de peste 
2500 de cuvinte noi, majoritatea barbarisme 
preluate din limba engleză, scrise în limba de 
origine, explicându-ne cum să le pronunţăm şi să 
le traducem. 
Cu alte cuvinte, DEX-ul devine un dicţionar 
străin-român, preponderent englez-român. Acest 
curent cosmopolit este asemănător cu cel de 
franţuzire di secolul XIX, pe care oamenii de 
cultură ai vremii l-au anihilat şi n-au permis 
preluarea de cuvinte străine decât adaptate 
specificului caracteristic limbii române. Ei au făcut 
acest lucru, ca adevăraţi patrioţi,respectând 
testamentul lui Enăchiţă Văcărescu, pe care 
actualii noştri lingvişti îl încalcă cu nonşalanţă. 
În practica lingvisticii diacronice, specialiştii 
domeniului pot şi trebuie să influenţeze evoluţia 
limbii, prin instrumentarea de reguli clare menite 
să conducă la o dezvoltare armonioasă şi originală. 
De ce oare am ajuns să ne umilim până într-atât în 
faţa străinilor, încât să ne schimonosim şi limba 
maternă?! 
Redăm în continuare câteva exemple de cuvinte 
străine pe care cele 10-15persoane, redactori DEX, 
ni le impun, din care se observă clar 
incompatibilitatea faţă de specificul naţional al 
limbii noastre. 
Şi acum, învaţă Ioane, învaţă Gheorghe, limba 
engleză după DEX, astfel: 

 „BLUEJEANS, s.m.pl.- pantaloni…(pr. 
blugins)” – Cuvântul era deja preluat în 
vorbire şi în dicţionar prin BLUGI, dar ni se 
impune şi originalul. 
 „BUSINESS, businessuri, s.n.- afacere (pr. 
business)” – O combinaţie ridiculă între 
cuvântul scris şi pronunţat englezeşte şi 
articolul scris şi pronunţat româneşte.. Ar 
putea protesta englezul (?!) – Este inutilă 
preluarea cuvântului, deoarece fusese bdeja 
preluat sub forma de „BIŞNIŢĂ”, este 

adevărat, cu înţeles peiorativ, exprimând 
natura afacerilor străinilor cu noi.  
 „BOARD, boarduri, s.n.- conducere (pr. 
bord)”, de asemenea,  prost articulat. 
 „DISIGN, s.n. - aspect exterior (pr. 
design)” – Se putea prelua direct, „DESIGN”. 
 „LOOK, lookuri, s.n. – înfăţişare (pr luc)” 
– Se putea prelua direct, „LUC”.  
 „OK, foarte bine (Pr.okei)” – Nu era 
necesar; Ce are BINE al nostru sau FOARTE 
BINE?! 
 „SHOW, show-uri, s.n. – 
spectacol…(pr.şou)”- La plural este despărţit 
de articol prin cratimă (?!). Preluarea corectă 
era „SHOW, şouri”. 

Sunt doar câteva exemple din miile de cuvinte din 
care iese în evidenţă lipsa de profesionalism sau 
reaua credinţă a celor care au elaborat acest 
dicţionare (DOOM² şi DEX, ed.2-a),  agresând în 
mod brutal caracterul naţional al limbii române, 
comoară inestimabilă  moştenită de la străbunii 
noştri. 
De aceea, se impune ca toţi acei „cu inima 
română”şi care au puterea şi mijloacele necesare în 
a susţine acest demers, să iniţieze acţiuni de 
corectarea acestei grave erori şi (să susţină) 
editarea unor dicţionare explicative ale limbii 
române, care să respecte principiile specifice 
naţionale şi să promovez dezvoltarea ei 
armonioasă. 
Trăiască în veci şi înflorească armonios dulcele 
grai românesc! 
Ing. Gheorghe Diaconescu           Târgu Jiu 
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Evocări istorice 
 

ÎNCERCĂRI DE RESUSCITARE A 
„TRANSILVANISMULUI” PENTRU 

DESTRUCTURAREA ROMÂNIEI 

           
 
            Dr. Gelu Neamţu 
 
 „Transilvanismul” nu este o găselniţă 
nouă. 
 Este un proiect mai vechi, menit a sparge 
unitatea naţiunii şi a destructura astfel România, 
care dealtfel tot se regionalizează şi apoi se 
globalizează. 
 Mai putem spune că „transilvanismul” este 
o amplă acţiune de persuasiune asupra românilor 
ardeleni pentru a-i convinge că sunt superiori 
„sudiştilor” şi că trebuie să se rupă de aceştia 
(maghiarii sunt oricum superiori tuturor). 
 Acest curent antiromânesc face parte dintr-
o vastă campanie propagandistică dirijată şi 
finanţată în bună parte din exterior. Gazeta de 
Cluj1 este singura revistă din România care 
devoalează meşteşugurile prin care u.d.m.r. îşi 
infiltrează ghermanii (renegaţii) în posturile 
importante în ce priveşte activităţile antiromâneşti. 
Unde Dumnezeu este Serviciul de Cadre de 
altădată? Nu le regret, dar uneori îmi vine să zic: 
“Ieşi rău din părău…”. Comparaţi vă rog spusele 
mele cu articolul “Dezmembrarea Cehoslovaciei – 
o decizie impusă şi antidemocratică” şi vă veţi 
lămuri cum merg lucrurile în această Uniune 
Europeană!2 

                                                
1 Gazeta de Cluj, nr. 578, 5 aug.-11 aug. 2013, p. 22: 

“U.D.M.R. vrea să-şi impună omul la conducerea 

T.V.R. Cluj”.  
2 Făclia, 12 noiembrie 2013, p. 3. 

 Dar să vedem ce spune despre 
transilvanism ca ideologie, înţeleptul nostru 
înaintaş George Bariţiu în anul 18923.  
 După ce arată că poporul român din punct 
de vedere al limbii, al religiei şi al nenumăratelor 
tradiţii este relativ omogen şi compact, recunoaşte 
faptul că după cum se întâmplă şi la alte popoare 
omogene aşa şi românii „diferă între sine după 
provincii, după climă şi mijloace de viaţă, care au 
influenţă mare asupra temperamentului şi 
caracterului omenesc”. 
 Educaţia este însă factorul care uneşte sau 
dezbină părţi din popor transformându-le gândirea, 
aspiraţiile, caracterele ba chiar şi aspectul exterior. 
 Deci, concluzionăm noi, pentru a fi un 
adevărat român trebuie să dai dovadă de 
superioritate spirituală şi să te ridici deasupra 
diferenţelor. 
 De-alungul istoriei, centrele de putere, 
Viena, Budapesta şi Cluj au luat nenumărate 
măsuri pentru a înstrăina cât mai tare pe românii 
ardeleni de ceilalţi români, iar după 1 Decembrie 
1918 când Transilvania s-a unit cu România, 
Ungaria ne-asumându-şi această situaţie, a adoptat 
o politică revizionistă dură, care în 20 de ani a dat 
parţial rezultate prin arbitrajul cu caracter de dictat 
de la Viena din 1940. 
 Una dintre cele mai eficiente arme de luptă 
ale Budapestei a fost transilvanismul horthist de 
sorginte fascistă. 
 Se spune că atunci când Dumnezeu vrea să 
te piardă îţi ia minţile... cu alte cuvinte, te simţi 
superior celorlalţi. 
 O anumită formă de transilvanism a existat 
în cercurile intelectuale maghiare şi înainte de 
1989, iar după 1990, cu o promptitudine suspectă 
revista Europai Idő inaugurează o campanie 
transilvanistă publicând o serie de articole 
începând cu 6 decembrie 1990 (nr-ul 46) până în 
22 mai 1991 (nr-ul 21)4. 
 Dar astăzi, sub ochii noştri larg deschişi şi 
sub ochii strâns închişi ai politicienilor se dezvoltă 
şi înfloreşte cel mai perfid, pervers şi deşănţat 
transilvanism adresat de data aceasta, în 
principal, românilor. 

                                                
3 George Bariţiu, Părţi alese din Istoria Transilvaniei pe 

două sute de ani din urmă, vol. II, ed. a II-a, Braşov, 

1994, p. 536. 
4 Cf. Korunk, nr. 1/1993 (ianuarie). Nagy Gyöngy, 

Poziţia minorităţii până la dorinţa comună şi înapoi – 

Despre ideologia transilvanistă, p. 18-32. 
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 De ce în principal românilor? 
 Pentru că din partea lor se aşteaptă o 
implozie naţională. 
 În acest scop se acţionează asupra lor 
ştergându-li-se memoria, diabolizându-li-se 
naţionalismul şi patriotismul, încurajându-se 
nemunca şi corupţia. În ţara aceasta lipsită de 
empatie oare îşi dă seama cineva care de 20 şi 
atâţia de ani a auzit doar cât de ticăloasă a fost 
securitatea, s-a gândit cineva ce a simţit un 
„securist bun”, patriot, atunci când Cineva, a şters 
dintr-un condei departamentul care se ocupa de 
urmărirea revizioniştilor, şoviniştilor, antisemiţilor 
şi antiromânilor?! 
Între cei care spun să se înveţe din istorie şi între 
cei ce spun să Nu se înveţe din istorie oare cine are 
dreptate? 
În 1940, pentru România, pericolul a venit din vest 
dar şi din est.  
De ce să acceptăm azi un ordin care ne spune că 
Pericolul vine numai din est?! 
Dacă România este într-adevăr o ţară independentă 
nu-şi poate stabili ea însăşi strategia de apărare? 
Istoria ne-a învăţat ce vine din est şi din vest. O 
ştie orice român care-şi iubeşte Patria! 
La fel, fiecare cetăţean român ar trebui să-şi dea 
seama că dacă el Nu depune un jurământ de 
fidelitate pentru ţara sa, cel care solicită dubla 
cetăţenie, depune jurământ de fidelitate pentru 
ţara al cărei cetăţean doreşte să fie. 
Oare cel ce va cere dubla cetăţenie, va fi fidel, 
loial ţării căreia i-a depus jurământ sau celei căreia 
Nu i-a depus jurământ de loialitate?  
Persoana cu dublă cetăţenie este în fond ca o slugă 
la doi stăpâni. Biblia spune că nu e posibil, iată că 
noi am primit ordin (de unde?) să fim conduşi de 
slugile unei alte ţări! 
Se întreabă oare cineva din ţara aceasta de ce nu 
am procedat ca slovacii care s-au dovedit a fi mai 
patrioţi ca noi şi nu au acceptat să fie conduşi de 
cei care în istoria recentă i-au trădat?! Şi vor din 
nou să le sfâşie ţara?  
 Istoria este falsificată – s-a ajuns să se 
susţină (preluându-se o teorie maghiară) că 
revoluţia românilor de la 1848 a fost 
contrarevoluţie (!?) ceea ce denotă înafară de 
necunoaştere şi reavoinţă. Au fost emisiuni TV 
care îşi intitulau programul „Din istorie nu se 
învaţă nimic!” 
 În 6 octombrie 2013 - ora 2130 pe 
Transilvania live, într-o emisiune intitulată 
„Poveştile României” personajul care s-a „săturat 
de România” exclama: „Dăle-n măsa de modele 
din istoria noastră!” 
 La 30 septembrie 2013, pe acelaşi canal 
TV, acelaşi personaj sinistru, care nu este decât un 

renegat jalnic, în emisiunea: „Ce prostii învăţăm la 
ora de istorie”, cu privire la marele istoric Nicolae 
Iorga rostea: „Mare cretin - Iorga” şi „batalioane 
române treceţi Carpaţii înapoi!” 
 Este vizibil că acest individ a fost plătit să-
i otrăvească pe români, dar mă gândesc că în 
spatele lui se află cineva cu mulţi bani care să 
plătească emisiunile antiromâneşti, fiindcă acum 
îşi împroaşcă otrava şi pe Look TV. 
 Este, cred, destul de clar că din moment ce 
în 1989 n-a reuşit planul „A” de a provoca un 
război civil în România, acum s-a trecut la planul 
„B” – ruperea ţării prin multiple mijloace: 
economice, politice, morale, juridice ş.a., printre 
care transilvanismul constituie un „ic”excelent. 
 De fapt, metodele sunt aceleaşi cu cele 
folosite de Ungaria Horthistă înainte de 1940. 
Citiţi cartea lui Ion Dumitru, Spionajul maghiar 
în România 1918-19405 şi vă veţi lămuri pe 
deplin. 
 Desigur, acuma spionajul se face la vedere 
şi o fac chiar aliaţii între ei, deci falsificarea 
istoriei rămâne în prim-plan. 
 Procedeul care promovează 
„transilvanismul” este destul de simplu. 
 Se cumpără câţiva istorici talentaţi şi 
capabili, dar fără caracter; se plătesc bine câţiva 
oameni de televiziune cu aplomb, câteva ziare (e 
destul chiar câţiva ziarişti înfipţi) care să se 
priceapă la a manipula lumea. Auziţi ce întrebări 
îşi permitea să pună un astfel de ziarist unei 
distinse şi respectate feţe bisericeşti, într-un 
interviu dintr-un ziar clujean6: „Mulţi ardeleni se 
consideră mai harnici, mai cinstiţi, mai destoinici 
în general decât restul românilor. Au dreptate cei 
ce afirmă acest lucru?” cine-şi poate permite, între 
ardeleni fiind, să nu fie de acord? 
 Şi aici îmi vine în minte cum în timpul 
agresiunii asupra Serbiei, locuitorii provinciei 
sârbeşti Kosovo nu mai erau denumiţi sârbi, ci 
„cosovari”. 
 Preluând acest model, de către forţele 
„răului” s-ar părea că nici noi românii din 
Transilvania, nu mai suntem români, ci ardeleni.  
 Bineînţeles, falsificarea istoriei merge 
mână-n mână cu denigrarea şi calomnierea unor 
personalităţi vrednice de cinstire pentru noi. Se 
pare că la aceste campanii de murdărire, cu mult 
entuziasm şi multă violenţă, ia parte nemijlocit 

                                                
5 (Însemnări documentare). Colecţia “Restituiri”, 

Ed. Concordia, 1990, 94 p. 
6 Transilvania Reporter, 29 octombrie 2013, nr. 436, 

p. 8. 
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chiar şi presa maghiară7. Din multele articole citez 
doar unul care mi s-a părut a fi cel mai abject: 
„Reînvierea mamuţilor”, în care este atacată 
Revoluţia românilor din 1848, este atacat marele şi 
sfântul Andrei Şaguna, este atacat un istoric 
eminent, dr. Petre Ţurlea, este atacat un sociolog şi 
arhivist recunoscut, dr. Ioan Lăcătuşu. 
 În mod cert, încrâncenatul autor Lajos 
Magyari s-a săturat şi el de România, motiv pentru 
care îl poftim la rândul nostru să plece de unde a 
venit. 
 Dar să revenim la esenţa 
transilvanismului văzută de cel mai mare 
cunoscător al sufletului şi caracterului maghiar, 
Înţeleptul de la Stoiana de pie memorie, Raoul 
Şorban. 
 Referindu-se la transilvanismul de 
dinainte de 1940, când vroia să-i prindă în mrejele 
lui şi pe românii ardeleni, îl cita pe istoricul László 
Makkai, care într-un moment de sinceritate, în 
Clujul ocupat la 1942, scria: «... Transilvanismul a 
avut dreptate, nu atunci când ademenea 
românimea cu sloganuri democratice şi umaniste 
de circumstanţă să intre într-un ocol comun (cu 
ungurii n.n.), ci atunci când credea cu fermitate că 
geniul transilvan ca principiu organizator al 
convieţuirii popoarelor poate fi inspirat exclusiv 
de către ungurime... Prin „transilvanism” Ardealul 
şi-a creat propria ideologie sanştefaniană»8.   
 O formulare mai scurtă, dar penetrantă a 
fost caracterizarea acestuia de către senatorul 
Zoltán Szakáts, în 1943 în Parlamentul Ungariei: 
„Spiritul transilvanist este înainte de toate spirit 
maghiar”. 
 Şi înţeleptul de la Stoiana, Raoul Şorban, 
având în 2001 previziunea folosirii acestei 
ideologii, explică: „Astăzi (2001), ca şi în timpul 
apariţiei sale, acest termen ambiguu are din nou 
menirea de a deghiza programul unei intenţii 
politice antiromâneşti pentru a-i ascunde, sub o 
haină derutantă şi înşelătoare, adevărata sa 
semnificaţie”9. 
 Transilvanismul, aşadar, alături de 
şovinism şi revizionism este o armă cu care forţele 
răului încearcă realizarea ficţiunii istorice milenare 
„Ungaria Mare” în etape.  
 Ştiindu-se că istoria are logica ei, 
„serviciile” lor au calculat că: mai întâi trebuie 
realizată autonomia „ţinutului secuiesc”; după 

                                                
7 Szekely hirmondo, 26 februarie 2013, p. 2: Magyari 

Lajos, Reînvierea mamuţilor. 
8 Raoul Şorban, Chestiunea maghiară, Ed. Napoca, 

Cluj-Napoca, 2007, p. 163. 
9 Idem, Ibidem, p. 164-165. 

aceea pasul 2. autonomia Transilvaniei, apoi al 3-
lea pas independenţa Transilvaniei, şi în final, al 
patrulea pas, uniunea Transilvaniei la Ungaria ca 
în 1848. 
 Toată această cavalcadă acompaniată de 
strigătele isterice ale „Karpatiei”, trebuie intens 
însoţită de perpetuarea amintirii vechilor hotare. 
Aceasta se face demult prin răspândirea în ţară şi 
în străinătate a unor hărţi ale Ungariei care are în 
graniţele sale şi Transilvania. 
 Mai nou însă, sub ochii românilor care nu-
şi cunosc istoria, şi pe banii cărora se întreţin 
posturile de radio şi televiziune, la emisiunea în 
limba maghiară de pe programul 1, de luni, 19 
august 2013, ne sunt oferite următoarele secvenţe: 
dezgroparea şi refacerea la propriu a bornelor de 
hotar din zona pasului Ghimeş, tot atâtea răni 
sângerânde în trupul ţării noastre la 1940. 
 Culmea, „evenimentul” a fost arătat în 
partea „Culturală” a emisiunii, cică despre 
„Taberele” societăţii ungureşti EKE, care a făcut 
trasee turistice pentru turiştii din Ungaria. Un 
istoric ungur, îmbrăcat în uniformă de honved de 
la 1940 ne asigura că totuşi, „unele borne de hotar 
au mai rămas!” 
 Emisiunea mi-a atras atenţia deoarece 
sfârşitul acelor pietre blestemate îl ştiam direct de 
la generalul Ilie Ungureanu care mi l-a povestit cu 
ani în urmă când călătoream cu societatea „Dragoş 
Vodă” prin Maramureş. 
 Ulterior pe această temă, generalul i-a dat 
un interviu interesant prietenului meu Constantin 
Mustaţă, Dumnezeu să-l odihnească. 
 Spunea acolo că prin 1968, la o aplicaţie 
militară fiind, în drum spre vârful Moldoveanu, pe 
creastă, i-a atras atenţia un muşuroi perfect 
circular. I s-a părut suspect. Peste 600 de metri 
altul. Povesteşte mai departe generalul: „- 
Semănau. Înapoi, spre stânga, încă unul!... Le-am 
cerut atunci soldaţilor să pună mâna pe cazmale şi 
să sape. Surpriză neaşteptată. Sub muşuroaie, erau 
pietre cimentate, iar la mijloc borne de frontieră, 
marcate...” [...] 
 „Le-am considerat urme ale tragediei 
neamului românesc pe care acele „borne” l-a 
despărţit şi i-a adus atâtea nenorociri. Am pus 
trotil şi le-am spulberat”10. 
 De fapt, acele borne fuseseră pitite, 
ascunse sub acele muşuroaie de pământ cu gândul 
criminal de a fi descoperite „la nevoie” pentru a-şi 
relua vechea şi sinistra semnificaţie. 

                                                
10 Constantin Mustaţă, România trădată, Ed. 

Eurocapatica, 2010, p. 223. 
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 Ceea ce încerca „maghiara de pe unu” să 
ne arate în 19 august a.c. face parte de fapt, dintr-o 
„agresiune simbolică” aşa cum este şi arborarea 
provocatoare a unor steaguri, dar mai ales 
ridicarea unor statui ale unor criminali fascişti11 şi 
ale unor spioni antiromâni cum a fost episcopul 
Márton Áron care a organizat o reţea de spionaj-
diversiune înainte de 193712 şi căruia i s-a ridicat 
în inima Clujului, cu ajutorul votului unor cozi de 
topor, o statuie de toată frumuseţea. 
 Un alt mare cunoscător al gândirii şi 
sufletului unguresc, dl. dr. Zeno Millea, ne explică 
cum se încearcă să se dea Ardealului o altă 
identitate bazată în principal tot pe ideologia 
transilvanistă13. 
 Dragi români ardeleni şi neardeleni, 
români din toate provinciile României unitare, nu 
aplecaţi urechea la cântecul de sirenă al celor ce de 
la 1848 ne vor şterşi de pe suprafaţa pământului şi 
România destructurată până la ultima comună! 
 Nu uitaţi că românii numai atunci au fost 
puternici când au fost uniţi. 
 Să nu vă impresioneze istoria falsificată 
răspândită de cei interesaţi, precum şi de cozile 
noastre de topor, pentru că numai acela îşi falsifică 
istoria care nu poate sau nu vrea să şi-o asume, ori 
acel „Nem, nem, shoha” este simbolul neasumării. 
 Să spulberăm îngrijorarea unuia dintre cei 
mai mari istorici în viaţă, academicianul Dan 
Berindei, ajuns zilele trecute la 90 de ani, şi care 
disperat de atâta lipsă de reacţie din partea 
oficialităţilor române, la un moment dat, a 
exclamat: „Nu mai avem patrioţi! Nu mai avem 
conştiinţă colectivă şi nici un fel de educaţie 
naţională. Ţara se risipeşte”14. 
 Trebuie să trăim şi să muncim în aşa fel 
încât să dovedim că poporul nostru este capabil să-
şi mobilizeze resursele pentru a salva România. 
 Să nu-l lăsăm pe Iuda care e printre noi să-
şi facă de cap, să nu-l lăsăm să se bucure de 
haosul, mizeria morală şi materială existente 
deocamdată. Să-l aruncăm la lada de gunoi a 
istoriei. 
 Sper cu sinceritate şi cu ardoare ca voinţa 
majorităţii acestui popor să-şi croiască acel destin 

                                                
11 Petre Ţurlea, Monumente maghiare de neadmis în 

România, Ed. Karta-Graphic, Ploieşti, 2013, 361 p. 
12 Aurel I. Rogojan, Fereastra serviciilor secrete. România 

în jocul strategiilor globale, Bucureşti, Ed. Compania, 

2011, p. 526. 
13 Zeno Millea, Seesiunea Ardealului, Ed. Carpatica, 

Cluj-Napoca, 2002, 295 p. 
14 Cultura, nr. 40 din 31 octombrie 2013, p. 16. 

mândru pe care-l merită, şi să învingă!    
Dr.GELU NEAMŢU 
 

CONTRIBUŢIA RÂŞCANILOR LA 
JERTFELE MOŢILOR PENTRU 

APĂRAREA APUSENILOR 
 
Documentele istorice atestă faptul că Munţii 
Apuseni au fost populaţi integral, până la altitudini 
ce depăşesc 1400 de m, existând aşezări omeneşti 
permanente cu o populaţie străveche, considerată 
un nucleu al etnogenezei poporului român. 
Această îndelungată convieţuire cu muntele 
explică şi faptul că, pentru locuitorii acestor 
ţinuturi, piscurile înălţimilor, desişul pădurilor sau 
hăurile văilor, n-au constituit obstacole ci, mai 
degrabă, spaţii ocrotitoare, în vremuri de răstrişte 
În partea de vest a judeţului Cluj, pe malul stâng al 
Someşului Cald, s-a întemeiat, în prima jumătate a 
secolului al XVII-lea, una dintre cele mai întinse 
aşezări rurale din România – comuna Râşca. 
Situată la o altitudine medie de 1000 de m, în 
Munţii Gilăului, Râşca se învecinează la nord cu 
comuna Mănăstireni, la sud cu comuna Mărişel, la 
est cu comunele Căpuşu Mare şi Gilău, iar la vest 
cu comunele Beliş şi Călăţele. 
 

Faptul că relieful acestei comune a fost muntos, 
acoperit în bună parte de păduri şi neprielnic 
culturilor agricole, a împiedicat construirea 
unor aşezări durabile în timpurile cele mai 
îndepărtate. Nu putem însă crede că 
meleagurile comunei Râşca nu au fost populate 
înaintea anului 1637 când există prima atestare 
documentară. 

Împrejurarea că documentele scrise nu se referă 
la această localitate decât pe la mijlocul 
secolului al XVII-lea, se explică prin aceea că 
atât terenurile cât şi primii locuitori au aparţinut 
(în cele politice şi administrative) comunelor 
învecinate. 

Cercetând izvoarele nescrise vom găsi lucruri 
interesante privitoare la istoria mai veche a 
acestor locuri. Unul din aceste izvoare este 
folclorul, acest tezaur spiritual din care vin spre 
noi – de la strămoşi – semnele bogate ale 
spiritualităţii şi culturii acestui popor. Din acest 
punct de vedere ni se pare interesantă o legendă 
auzită de la bătrânii din comuna Râşca – 
Legenda Sălănducului. 

Se spune că în timpul năvălirii ungurilor, 
voivodul Gelu a purtat o mare bătălie cu aceştia 
pe locul numit Gârda. În această bătălie şi-a 
pierdut viaţa unul dintre cei mai vrednici 
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căpitani ai lui, pe nume Sălănducu. După 
terminarea bătăliei mama lui Sălănducu l-a 
căutat, iar pe locul unde i-a găsit trupul a săpat 
o fântână pentru amintirea lui şi “stâmpărarea” 
tuturor trecătorilor care vor poposi prin aceste 
locuri. Legenda spune că în durerea ei de mamă 
a vărsat lacrimi atât de amare încât ele s-au 
prefăcut în bănuţi de piatră (într-adevăr, în 
acest loc pot fi văzute o mulţime de pietricele 
cu formă rotundă care nu sunt altceva decât 
fosile). Cât adevăr cuprinde această legendă? 
Greu de spus. Cert este că fântâna Sălănducului 
există şi astăzi (toată lumea o ştie cu acest 
nume) pe platoul numit Gârda. 

 

Vedere spre platoul Gârda 
În sprijinul adevărului cuprins în această 
legendă vine şi precizarea din lucrarea acad. 
Ştefan Paşcu – „Voivodatul Transilvaniei”, 
vol I în care, la pagina 31 se spune: „Gelu, 
ducele Transilvaniei aducându-şi  oastea a 
încercat să-i oprească pe maghiari, la porţile 
Meseşului; nereuşind, maghiarii au ajuns la 
râul Almaş unde Gelu din nou a încercat să-i 
oprească cu ajutorul arcaşilor săi. A avut loc 
o luptă înverşunată, pierdută de Gelu, care a 
încercat să se salveze în cetatea de lângă râul 
Someş; a fost însă ajuns şi ucis lângă râul 
Căpuş…” 

Este evident, pentru oricine cunoaşte locurile 
mai sus pomenite, că tristul drum al voivodului 
Gelu, care a fost nevoit să se retragă din faţa 
invadatorilor, a trecut prin locurile pomenite în 
legenda lui Sălănducu. 

Menţionăm că râul Căpuş izvorăşte dintr-un loc 
foarte aproape de fântâna Sălănducului. 

Iată de ce, fără a avea certitudinea 
documentelor istorice, considerăm că în 
această legendă se află prima filă a istoriei, 
adeseori zbuciumată, a locuitorilor de pe 
aceste meleaguri. 

Aşa cum reiese din,,Cronica Prediului 
Râsca”, întocmită de preotul paroh Ioan 

Condor, primele gospodării întemeiate pe 
aceste locuri au fost în anul 1637. La această 
dată teritoriul actualei comune Râşca aparţinea, 
din punct de vedere administrativ, la patru 
comune: Bica, Mănăşturul Românesc, 
Mănăşturul Unguresc şi Lăpuşteşti (azi sat 
component al comunei). Marea majoritate a 
teritoriului era ocupat la acea dată de păduri, 
păşuni şi fâneţe. Cauzele care i-au determinat 
pe primii locuitori să se aşeze pe aceste locuri 
au fost: lipsa apei, resimţită adeseori în 
comunele Mănăştur şi Bica română; depărtarea 
faţă de terenurile pe care le deţineau (şi de aici 
imposibilitatea de a le folosi eficient), precum 
şi lipsa lemnelor de foc din comunele mai sus 
menţionate. 

     Timp de 200 de ani populaţia acestei aşezări 
omeneşti a sporit, s-au înmulţit locuinţele 
constituindu-se în noi vetre de sat; s-au 
diversificat meşteşugurile şi ocupaţiile, dar nu 
s-a constituit o comunitate de sine stătătoare, cu 
o conducere administrativă şi politică unitară. 
Pentru aceasta era nevoie, în primul rând, de 
edificarea instituţiilor fundamentale: biserica şi 
şcoala. Cel care a avut viziunea, tenacitatea şi 
puterea de jertfă întru realizarea acestor edificii 
a fost preotul paroh Ioan Condor, care a slujit 
în prediul Râşca între anii 1836 şi 1880. Lui 
datorăm, noi, râşcanii, recunoştinţă pentru că i-
a unit pe strămoşii noştri în credinţă şi le-a 
arătat forţa unei colectivităţi unite întru 
realizarea unor obiective comune, atunci când 
are conducători luminaţi. Sub îndrumarea 
acestuia s-a edificat prima biserică (între anii 
1843 şi 1863) şi primul lăcaş de şcoală (în anii 
1864-1865). 

 

          
 
 

 
Valea Râşca- vedere spre Monumentul de la 

vatra veche a satului Râşca 
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Momument la vechea vatră a satului Rasca 

Realizat de invăţătorul Petre Ioan şi prof.Vâtca 
Ioan 

    
O “mână” de oameni, la început aşezaţi aici pe 
valea de la care îşi va trage numele viitoarea 
comună Râşca, cu timpul s-au înmulţit fie prin 
sporul natural, fie prin adăugarea altor locuitori 
veniţi din comunele Mănăstireni şi Bica. 
Aşezaţi la început din motive economice legate 
mai ales de posibilităţile pe care le oferea 
exploatarea păşunatului, a pădurilor şi a apei 
din această vale, numărul locuitorilor a crescut 
şi din cauze social-politice specifice 
Ardealului, la sfârşitul secolului al XVII-lea şi 
în secolul al XVIII-lea. 

Dacă la început au populat vatra veche a 
satului, aflată în lunca îngustă de pe lângă valea 
Râşca, treptat aşezările s-au extins şi pe 
principalele dealuri care aparţin hotarelor de 
astăzi ale acestei comune. Astfel dealul Gârda, 
Mărceşti, Pleşu, Dealu Mare, devin vetre de 
cătune, care se extind prin defrişarea pădurilor 
şi transformarea păşunatului în teren arabil. 

În ce priveşte creşterea populaţiei din comuna 
Râşca şi apariţia unor nume noi (nespecifice 
comunelor Mănăstireni sau Bica), pe la 
jumătatea secolului al XVIII-lea, este un 
fenomen ce ni-l explicăm pe baza datelor 
cuprinse în lucrarea lui David Prodan –  
„Răscoala lui Horea”. 

În lucrarea mai sus citată, referindu-se la 
situaţia ţăranilor iobagi din Transilvania şi la 
consecinţele creşterii taxei pe care aceştia 
trebuiau să o plătească, David Prodan notează: 
„una din consecinţele creşterii taxei e că se 
înmulţesc fugarii de pe domeniu. În timp ce în 
1761 erau ţinuţi în evidenţă 119 fugari, în 
1773 sunt 575, în 1774 sunt 640, iar în 1777 
nu mai puţin de 1184, din care 843 pe 

domeniul de sus. Listele, multe, ni-i prezintă 
dispersaţi în satele comitatelor Cluj, Turda, 
Alba, Zarand. Sunt câte 12-13 într-un loc, sau 
mai mulţi chiar. De pildă la 1774, în Ciucea 
sunt 15; la 1775, în Dângău (sat component al 
comunei Căpuş, vecin comunei Râşca) sunt 
16; la 1773, la Apahida sunt 41. În munţi sunt 
sate întregi ca Măguri, Mărişel şi altele, care 
apoi sunt înglobate, prin răscumpărarea 
munţilor, în domeniu. Sunt cei care nu mai 
pot purta sarcinile, nu se mai ajung cu 
mijloacele de viaţă de aceea trebuie să-şi caute 
alte locuri de aşezare, să-şi ia alte sarcini,  pe 
domeniile nobiliare.” 

Referindu-se în continuare la situaţia grea a 
acestor fugari, David Prodan precizează: „o 
problemă deschideau şi cei aşezaţi în munţii 
Gilăului, acum răscumpăraţi de la familia 
Banffy. În cursul secolului, în ciuda 
opreliştilor, populaţia în creştere e în plină 
expansiune. În munţii Gilăului s-au aşezat 
mulţi veniţi de pe domeniul Zlatnei, 
Câmpenari, Vidreni, Albăceni, formând 
treptat sate, Măguri, Mărişel şi altele, pe 
locurile păşunilor de vară”. 

Luând în considerare aceste precizări ne 
explicăm creşterea rapidă a populaţiei în 
această perioadă şi extinderea vetrelor de sat 
prin formarea unor noi crânguri de case.  

După răscoala lui Horea, care a lăsat urme 
dureroase în sufletele românilor de pretutindeni 
dar mai ales a celor din munţii Apuseni, timp 
de aproape un veac nu s-au semnalat 
evenimente deosebite în istoria acestei 
localităţi. 

La fel ca întreaga populaţie română din 
Transilvania, locuitorii acestei aşezări au fost 
nevoiţi să rabde politica naţionalistă a 
guvernului din Pesta sprijinită de nobilimea 
maghiară din Transilvania.  Au venit însă anii 
1848-1849, anii revoluţiei românilor din 
Transilvania. 

Împlinirea vechilor visuri de libertate naţională 
şi dreptate socială este mai aproape acum ca 
oricând pentru că, din dorinţa firească, s-a 
născut hotărârea de a acţiona cu preţul vieţii, 
pentru că lupta avea acum un scop precis, 
întreţinut de un ideal care în această parte de 
ţară s-a numit Avram Iancu. „Craiul munţilor” 
a cărui figură legendară trăieşte vie şi acum în 
sufletele oricărui român din munţii Apuseni, a 
descătuşat energiile nebănuite ale acestui 
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popor, reuşind să adune în oastea sa pe toţi 
moţii vrednici de a purta o armă.  

Poziţia geografică a localităţii Râşca a făcut ca 
locuitorii şi aşezările ei să cunoască din plin 
urmele dureroase ale înfruntărilor armate dintre 
oastea lui Iancu şi armata nobililor maghiari 
hotărâţi să-i înfrângă pe moţi. 

Cel mai afectat sat al a comunei Râşca, a fost 
satul Lăpuşteşti. Aşezat în acea vreme pe 
ambele maluri ale Someşului Cald, între 
localităţile Gilău şi Mărişel, acest sat împreună 
cu locuitorii săi au constituit un obstacol în 
calea trupelor maghiare. 

Referindu-se la evenimentele petrecute în 
această perioadă, Silviu Dragomir, în lucrarea 
sa monografică „Avram Iancu” notează: 
„după planul comandantului Draveschi, trupa 
lui Vasvari atacă la 5 mai comunele 
Lăpuşteşti, Jurcuţa de Jos si de Sus, cele 
patru companii sunt puse la contribuţie acum 
pentru întâia dată ajutaţi de o companie şi 
jumătate de honvezi. Aceştia primesc 
misiunea să facă un înconjur, pe potecile 
muntelui, ca ajungând dincolo de Jurcuţa de 
Sus să taie retragerea moţilor. Primele două 
companii pătrund, sub comanda căpitanilor 
Erdely şi Bulyovski, până la Lăpuşteşti, unde 
se izbesc de rezistenţa moţilor. În neputinţa 
lor aprind casele aşezate pe malul stâng al 
Someşului. «Această comună nu va mai ataca 
pe unguri» - exclamă Vasvari, care 
recunoaşte că fapta lor e «o operă 
sângeroasă»” (citat op., pag. 225). 

Despre semnificaţia acestei bătălii aflăm 
amănunte în însăşi raportul (raportul prefectului 
Avram Iancu despre faptele cetelor armate 
româneşti sub comanda lui în decursul 
războiului în anii 1848-1949) întocmit de 
Avram Iancu, publicat în lucrarea lui Ioan 
Ranca şi Valeriu Niţu „Avram Iancu” 
Document, pag. 194. 

În lucrarea lui Silviu Dragomir se fac şi alte 
referiri cu privire la locuitorii comunei 
Lăpuşteşti şi a celorlalţi vecini, care nu s-au 
supus hotărârii de dezarmare „în comunele 
Lăpuşteşti, Măguri, Mărişel, arse până la 
pământ de unguri, n-au fost găsiţi oameni 
deoarece se retrăseseră în pădure. Se zice că 
ar dispune de arme bune, primite de la Iancu, 
dar nu vor să le prezinte decât la ordinul 
acestuia.” 

         

Monumentul de la Ijar – locul bătăliei din 5 
Mai 1849 

 

     

Vedere panoramică spre vechea vatră a 
localităţii Lăpuşteşti 

 

       

Troiţă pe locul fostei biserici din Lăpuşteşti 

                 

Clopotul de la Biserica Lăpuşteşti 
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Clopotul şi clopotniţa de la biserica 
Lăpuşteşti, recuperate de la biserica veche 

 
Cât priveşte celelalte sate ale actualei comune 
Râşca, au avut şi ele soarta tuturor locuitorilor 
din această zonă. În cronica acestei aşezări se 
aminteşte, printre altele, faptul că „anul 1848 a 
fost un adevărat flagel pentru bieţii oameni din 
aceste părţi care nu au fost cruţaţi în avutul lor, 
cum fuseseră cei din Mănăşturul unguresc şi 
românesc de rebelii unguri, ci au fost supuşi 
pedepselor ca şi alţi români din satele apropiate 
– ducându-le dobitoacele, arzându-le casele 
precum a Cristeştilor care şi din cauza foametei 
au fost siliţi a se aşeza  de unde au plecat. 
Tot aşişderea i s-a întâmplat şi lui Petru Bâlc 
din partea locului numit Dealu Mare care a fost 
dus rob în Cluj.” 
Nici un alt eveniment istoric nu s-a păstrat atât 
de viu în conştiinţa moţilor porecum faptele de 
arme şi întâmplările legate de viaţa şi 
activitatea lui Avram Iancu. 
 Râşcanii, tineri sau vârstnici, vibrează şi azi de 
emoţie când aud acordurile sonore ale marşului 
lui Iancu şi aproape toţi pot să-ţi reproducă 
versuri din câteva variante de doine sau balade 
care circulă sub genericul „cântecele Iancului”.      
Vicisitudinile istoriei şi condiţiile grele datorate 
naturii aspre din aceste locuri au îngreunat 
procesul de dezvoltare al acestei localităţi dar 
n-au întrerupt nici o clipă munca râşcanilor – o 
trudă îndârjită şi statornică – a unor oameni 
hotărâţi să cunoască şi să îmblânzească natura, 
să populeze şi să umanizeze aceste plaiuri ce 
păreau neprielnice pentru o colectivitate umană 
iar, la nevoie, „să pună pumnul în pieptul 
furtunii”, aşa cum le-a poruncit Avram Iancu. 

Evoluţia administrativă 
Între  anii 1922-1949, teritoriul actualei 
comune a fost împărţit în trei unităţi 
administrative cu titlul de comune.  
-Comuna Lăpuşteşti, cu administratie proprie 
din anul 1922, a avut cea mai zbuciumată 

istorie. Aşezată la început pe luncile de pe 
valea Someşului Cald, localitatea Lăpuşteşti, a 
fost un sat aparţinând domeniului Gilău. În 
decursul existenţei sale, satul a ars de trei ori. 
Prima dată,în timpul revoluţiei din 1948,   satul 
este ars de către trupele ungare. Alte două 
incendii mistuiesc localitatea în anii 1934 şi 
1945. 
-Comuna Râşca are administraţie proprie din 
anul 1926  
-Comua Dealu Mare, după desprinderea din 
comuna Bica Română, a avut administraţie 
proprie în perioada 1933-1949  
Dupa 1949  s-au reunit cele trei unitati 
administrative formand comuna Râşca 

de prof. IOAN VÂTCA, 
Preşedintele Filialei RÂŞCA, judeţul Cluj  

a Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” 

 
MIHAI EMINESCU ŞI …ŞTIINŢELE 

EXACTE 
 

 
ing.Ovidiu ŢUŢUIANU 

 

                                                     
Moto: Există un negustor în natură:electricitatea,                                               
dar el nu ia nimic pentru sine. Ceea ce produce 
într-un loc, el restituie în alt loc integral. 
Mihai Eminescu (Mss.2258, f.214)            
 1.Intoducere                                                
Mihai Eminescu, poetul nostru naţional/Poetul, a 
lăsat în urma sa, un tezaur de producţii literare dar 
şi multe semne de întrebare, de la naştere şi până 
la dispariţia lui prematură. S-a născut în familia 
Eminovici (considerată a fi de origine: turcă, 
albaneză, persană, suedeză, rusă, bulgară, sârbă, 
ruteană, polonă sau armeană!?)  la 15 ianuarie 
1850  în Botoşani (conform actului oficial) sau la 
20 decembrie 1849 în Ipoteşti (după însemnările 
familiei).  Clasele primare şi gimnaziale le 
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urmează la „National-Hauptschule” din  Cernăuţi. 
Debutează la 16 ani, cu poezia „De-aş avea” în 
revista „Familia” tipărită de  Iosif Vulcan la Pesta, 
acesta fiind cel care i-a modificat numele de 
familie, în Eminescu. Şi-a întrerupt studiile şcolare 
şi a început să călătorească prin Ardeal şi mai apoi 
prin Muntenia cu diverse trupe de teatru, la care s-
a angajat ca sufleor.  
 Între 1869-1872 frecventează la Viena, ca auditor, 
cursuri universitare din diverse domenii ca: 
filosofie, drept, limbi romanice, medicină, 
economie politică, ştiinţe financiare şi 
administrative chiar şi fizică şi mecanică. Ia 
contact cu societatea „Junimea” de la Iaşi care i-a 
publicat poezii în revista sa „Convorbiri literare”. 
Între 1872-1874 urmează la Berlin, ca student cu 
frecvenţă,  cursuri universitare de logică, filosofie 
şi istorie. Revenit în ţară „doctorandul în filosofie” 
este numit, pe 23 august 1874, directorul 
Bibliotecii centrale din Iaşi.  Între 1874-1876 
funcţionează ca bibliotecar şi revizor şcolar [1].   
Între 1876-1883 activează ca gazetar iniţial la 
„Curierul de Iaşi” şi mai apoi, după venirea la 
Bucureşti la „Timpul”. Articolele lui Eminescu, 
păstrând ordinea de totdeauna a gândirii şi stilului 
său impecabil, se distingeau acum printr-o 
vehemenţă spumegătoare, ceeace a generat o largă 
categorie de duşmani interni şi chiar externi! 
 În vara anului 1883, în condiţii încă neelucidate 
deplin,  i se declanşază  o afecţiune pe fond 
nervos, care în pofida tratamentelor  efectuate în 
ţară şi în străinătate conduce la sfîrşitul timpuriu al 
marelui poet în ziua de 16 iunie sau 15 iunie 1889, 
după datele oficiale!? 
 Inclusiv circumstanţele morţii lui sunt neclare! 
Ceea ce rămâne deosebit de clar este faptul că 
acest adevărat  geniu (cuvânt banalizat în prezent 
prin atribuire la fotbalişti, manelişti, etc!) a adus  o 
contribuţie enormă la consolidarea şi dezvoltarea 
limbii şi literaturii române, devenind un adevărat 
patrimoniu naţional (a se vedea numeroasele ediţii 
ale operelor sale tipărite în limba română şi în alte 
limbi), aşa că citarea sumară a producţiei 
eminesciene aici ar putea fi considerată nu numai 
incompletă, dar chiar o impietate!  
Pe lângă preocupările literare, Eminescu a arătat 
un interes deosebit pentru filosofie, sociologie, 
istorie şi muzică. Ca iubitor al muzicii clasice am 
reţinut aprecierea poetului despre ”gigantul de la 
Bonn”- Beethoven: „Adânc ca marea, puternic ca 
furtuna” [2/apud Tribuna, anul  XIII, nr.129, 
1909]. 
 Mai puţin cunoscute şi evidenţiate sunt 
preocupările Poetului pentru ştiinţele exacte, opera 
sa fiind impregnată de nenumărate dovezi în acest 
sens. De altfel, se poate afirma că în literatura 

română este singurul creator care a încercat să-şi 
fundamenteze pe baze ştiinţifice, propriul program 
literar. 
În manuscrisele eminesciene sunt  relevate nume 
de oameni de ştiinţă precum Galilei, Newton, Watt 
sau Bernoulli, dar şi expresii matematice ale unor 
legi fizice şi observaţii fizice asupra calorimetriei, 
a căldurii corpurilor, a forţei centrifuge etc. În 
aceste însemnări, Eminescu folosea deseori 
modalităţi de expresie specifice poeziei sau ilustra 
o idee ştiinţifică într-o formă lirică. 
Despre importanţa şi rolul ştiinţelor el menţiona: 
„Ştiinţa cere legi şi anume de-o generalitate atât 
de sigură, încât să nu fie escepţie. Aflându-se 
acestea, armonia şi ordinea intră în locul 
chaosului şi suntem siliţi în orice ramură a ştiinţei 
să vedem în efecte urmările naturale ale unor 
cauze determinate şi să ne  aşteptăm la 
întoarcerea unor efecte egale, când constatăm 
cauze egale  [2/Mss.2264, f.337] sau  „Ştiinţele 
trebuie să prezinte lucrări proprii ale naţiunii, 
prin care ea să fi contribuit la luminarea şi 
înaintarea omenirii   [ 2/Dualismul austro-ungar, 
Scrieri]. 
Este cu adevărat surprinzătoare argumentarea 
temeinică a opiniei Poetului privind îmbinarea 
celor două componente ale oricărei ştiinţe, teoria şi 
practica: „Ultima ţintă a oricărei ştiinţe nu e 
fireşte despărţirea,  ci împreunarea laturei 
speculative cu cea empirică. Însă pe drumul 
acesta o despărţire a lucrului, după cum ne-nvaţă 
istoria, e neapărată şi folositoare, dacă ea se 
manipulează cu precauţiune. Această manipulare 
precaută se ajunge cu deosebire prin aceea, cum 
că între părţi nu numai că nu există un raport 
inamic, ci din contră, unul cât se poate de 
îndatoritor; şi acest raport iar se câştigă prin 
aceea cum că despărţirea lucrului nu are loc decât 
obiectiv în productele ştiinţei, iar nu subiectiv în 
producţii şi autorii lor; din contră, fiecare, care e 
activ, or pe partea teoretică, or pe cea empirică, 
să cunoască şi să priceapă şi celelalte lature, unul 
să fie capabil şi pregătit de-a reîncepe principiile, 
celălalt materialul, productivi însă nu pot fi 
oamenii de o capacitate de termen mediu decât 
numai într-o direcţiune. De aceea atât izolarea în 
privinţa receptivităţii cât şi apucarea pe altă 
direcţiune în privinţa productivităţii vor produce 
numai neclaritate şi necomplecţiune a ştiinţei” [ 
2/Mss.2258, f.183] 
2.Eminescu şi matematica 
Ioan Slavici mărturisea că ideea de predilecţie a lui 
Eminescu era:: „tot ce are viaţă e insolaţiune, aşa 
că fără matematică diferenţială nu suntem în stare 
să pătrundem adevărata fire a lucrurilor”[1]. 
Poetul însuşi a ţinut să precizeze că „Adevărul nu 
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resultă din deduceri logice decât numai în 
matematică” [ 2/Mss.2264,f.405].  
 În anul 1993 a apărut la Editura Academiei 
Române volumul al XV-lea din „Operele lui Mihai 

Eminescu”, sub îngrijirea lui Petru Creţia şi Dimitrie 
Vatamaniuc [3]. Textele din acest volum sunt 
împărţite în trei părţi: Fragmentarium, Addenda 
(texte neincluse în volumele I-XIV şi XVI ale 
ediţiei1993)    şi Texte scrise în primăvara şi vara 
anului 1883. La rândul lor,  textele din 
Fragmentarium sunt împărţite şi ele în 
trei secțiuni: I.Texte originale; II.Note de 
curs.Note de lectură. Excerpte; III.Transcrieri.     
 Mai ales în prima secţiune se 
găsesc expuneri teoretice, comentarii şi reflecţii cu 
privire la   matematică, astronomie, 
fizică şi ştiinţele naturii. În textele scrise în 
primăvara şi vara anului 1883, poetul foloseşte un 
limbaj de maximă concentrare, adesea criptic. 
Textele respective  pot prezenta 
importanţă şi interes pentru şcoala matematică 
românească, deoarece în aceste însemnări 
Eminescu „matematizează” cele mai variate 
domenii ale activităţii umane. El afirmă că 
„Matematica este limba universală, limba de formule, 
adică de fracţiuni ale celor trei unităţi: timp, spaţiu 

şi mişcare”  şi în concluzie că „Matematica este o 
abstracţiune a mecanicii”. 
 În capitolul Educaţie şi învăţământ sunt 
însemnări despre „operaţii aritmetice”, efectuate după 
modelul timpului. La paginile 177 şi 178 găsim 
operaţii de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire. 
De 
exemplu

  
  
 Poetului nu-i sunt străine nici 
„fracţiunile”(fracţiile), multiplicarea fracţiilor, 
fracţii echivalente, operaţii cu fracţii, ridicarea la 
putere sau extragerea unei rădăcini cubice.  
 O atenţie specială  îi acordă  cifrei 1 (Rolul 
lui 1 în şirul numerelor naturale; Reprezentarea lui 
1 cu ajutorul fracţiilor; 1 abstract şi concret). 
Referindu-se la cifra 1, Eminescu consideră că 
“Cine a zis 1, a zis toată seria infinită a numerelor”. În 
concepţia sa “Algebra n-a putut să se ivească decât după 
ce literele au fost descărcate de rolul de-a însemna numere 
concrete”. 

 În capitolul Elemente de calcul diferenţial, 
ocupându-se de raportul dintre “finit” şi “infinit”, 
face o serie de însemnări caracteristice profunzimii 
gândirii sale, cum ar fi: 

 “Orice mărime finită faţă cu infinitul este 
zero. De aceea sentimentul de adâncă 
nimicnicie care ne cuprinde faţă cu 
Universul”; 
 „O mărime concretă adunată c-o mărime 
infinită dă o mărime infinită”; 
 “O mărime concretă din care se scade o 
mărime infinită dă un rest negativ în infinit”; 
 „O mărime concretă multiplicată c-o 
mărime infinită creşte în progresiunea 
mărimii infinite”; 
 „O mărime concretă divizată printr-o 
mărime infinită dă zero”. 
 În Teoria ecuaţiunii interpretează 
fenomenele umane prin ecuaţii matematice astfel: 
 “Orice moment din viaţa universului e 
ecuaţiunea momentului următor”; 
 “Orice moment din prezent e ecuaţiunea 
momentului trecut”; 
 “Nu cunoaştem decât raporturi dintre finit 
şi finit-ecuaţiunea”; 
 „ecuaţiunea fizică: frumuseţea”; 
 „ecuaţiunea socială: echitatea”; 
 „ecuaţiunea psihologică: lupta şi 
economia”; 
 „ecuaţiunea intelectuală: omnilateralitatea, 
cultura”; 
 „ecuaţiunea comercială: preţul fix”; 
 „ecuaţiunea comercială: dobânda legală”. 
 Influența matematicii în gândirea 
eminesciană mai  poate fi ilustrată în următoarele 
versuri: 
 

„Iar colo batrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-
n coate, 

Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate 
[...] 

Universul fără margini e în degetul cel mic, 
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se 

încheagă 
Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă; 
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr. [...] 

Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit, 
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit, [...] 
Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu 

cotul, 
În acea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul. 

[...] 
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Unul e în toţi; tot astfel precum una e în toate; 
De asupra tuturora se ridică cine poate.” 

 
(“Scrisoarea I”)[4/ pg.100] 

 
“Lumea îmi părea o cifră, oamenii îmi păreau 
morţi”[...] 
(“Lumea îmi părea o cifră...”)[5/ pg.148-149] 

“Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n 

infinit”[...] 

 (“Scrisoarea II” )[4/ pg. 104] 

 
“Pân-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice de sfere, 

Ce-o aude cum se naşte din rotire şi cădere”. 
(“Scrisoarea V”) [4/ pg.118] 

 
 Sfera în universul Poetului este infinită, 
cubul este finit. Poezia „Glossă” [4/ pg.145] seamănă 
cu o demonstraţie matematică, în care trecutul 
exprimă ipoteza, viitorul este concluzia, iar 
zădărnicia este demonstraţia. 

“Viitorul şi trecutul 
Sunt a filei două feţe 

Vede-n capăt începutul 
Cine ştie să le-nveţe; 

Tot ce-a fost ori o să fie 
În prezent le-avem pe toate, 

Dar de-a lor zădărnicie 
Te întreabă şi socoate”. 

 
 Există în arta poetică mici poeme de formă 
fixă: sonetul, rondelul şi trioletul în care 
matematica joacă un rol fix. Eminescu s-a înscris 
şi în rândul celor mai mari sonetişti, inclusiv cu 
arhicunoscutul sonet „Veneţia”: “S-a stins viaţa 

falnicei Veneţii…”[4/ pg.149]. Acesta este un mic poem 
de 14 versuri de aceeaşi măsură, cu versuri de 11 
silabe; cele 14 versuri alcătuiesc 4 strofe, primele 
două fiind catrene şi ultimele terţine [6]. Catrenele 
au numai două rime, aceleaşi în ambele strofe 
(versul 1 cu 4, 6 şi 7; versul 2 cu 3, 5 şi 8); 
terţinele au de asemenea două  rime (versul 9 cu 
11 şi 13; versul 10 cu 12  şi 14).  
 Şi pentru că studiul operelor  marilor figuri 
ale omenirii poate conduce la descoperirea 
diverselor enigme criptice, rezolvabile pe baza 
matematicii, iată un exemplu incitant pentru 
eminesciologi.  Este  vorba de primele patru 
versuri ale poeziei “Cu mâne zilele-ţi adaogi” [4/ pg.118]: 
. 

“Cu mâne zilele-ţi adaogi, 
Cu ieri viaţa ta o scazi 

Şi ai cu toate astea-n faţă 
De-a pururi ziua cea de azi”. 

 
 Observăm că primele două versuri 
reprezintă diferenţa dintre „mâine” şi „ieri”. Al 

treilea vers dă semnul egal, iar versul al patrulea 
este tocmai „azi”. Apelăm la faimosul şir al lui 
Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...în care, 
începând cu al treilea termen, fiecare rezultă din 
suma celor doi termeni dinaintea lui (de exemplu 8 
este suma dintre 3 şi 5). Considerând trei termeni 
consecutivi (de exemplu  5, 8, 13) şi denumindu-i: 
„ieri”, „azi”, „mâine”, relaţia dintre ei se închide,  
în mod surprinzător, perfect:: mâine – ieri = azi  sau  
13 – 5 = 8  [7]. 

 
 3.Eminescu şi fizica 
 La Viena, în timpul studiilor (complet 
liber şi lipsit de servituţile unui învăţământ 
instituţionalizat!) Mihai Eminescu a luat contact 
cu rezultatele uimitoare ale fizicii de la acea 
vreme. Acest lucru s-a întâmplat nu numai prin 
lectura cărţilor de popularizare sau prin audierea 
unor cursuri de ştiinţele naturii, dar şi prin discuţii 
libere în cafenele unde putea găsi reviste ştiinţifice 
conţinând ultimele noutăţi. Astfel  se explică 
faptul că apar multe notiţe răspândite în 
manuscrisele Poetului (îndeosebi în Mss. din seria 
2254-2270) cu însemnări despre legea conservării 
energiei (este, probabil, primul traducător în limba 
română al celebrei legi folosind originalul celui ce 
a descoperit-o, J.R.Mayer!), gravitaţie, magneţi, 
electricitate, mecanica newtoniană, calorimetrie, 
teoria mecanică a căldurii şi propagarea sa, legile 
gazelor, etc.  
 Multe poeme eminesciene pornesc sau se 
bazează pe principii din fizică. Poemul „Strigoii” [4/ 

pg.68] a pornit de la principiul conservării materiei. 
Legea atracţiei universale şi teoria maxwelliana a 
electromagnetismului sunt sâmburii  poemelor 
„Luceafărul” [4/ pg.123], şi „La Steaua…”[4/pg.169]. În 

diversele sale scrieri, informaţiile aparţinând ştiinţelor 
exacte se împletesc într-o minunată armonie cu 
idei adaptate la teme şi mituri importante precum 
iubirea, natura şi viaţa după moarte. 
 Referitor la conservarea materiei şi a 
energiei, Eminescu ne avertizează: „Ceea ce nu se 
cheltueşte cu mişcare, se cheltueşte cu energie” 
[2/Mss.2267, f.56]; fie: „Unul câştigă altul pierde. 
Aşa e lumea, Doamne, aşa e lumea.” [2/Mss.2254, 
f.157,Decebal]; fie: „Când unul trece, altul vine/În 
astă lume a-l urma,/ precum când soarele apune El 
şi răsare undeva”[2/pg.150-“Cu mâne zilele-ţi 
adaogi…”].  
 În privinţa legilor gazelor, iată cum a 
înţeles Poetul  legea Boyle–Mariotte, ce  afirmă că 
într-o transformare izotermă (T=const) presiunea 
şi volumul sunt invers proporţionale: pV = const. 
După ce explică (mecanicist, e drept, dar 
raţionamentul este corect!) presiunea unui gaz 
asupra pereţilor unei incinte, Eminescu continuă: 
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"….dacă ne închipuim aşadar o asemenea masă 
(de gaz - n.n) răspândită în spaţiul liber al 
Universului, unde nici o putere străină nu se 
exercită asupra ei, atunci moleculele s-ar risipi 
dintre stele în toate direcţiile în infinit. Dar 
mişcarea ar fi din ce în ce mai lentă: ea ar scădea 
în proporţiune inversă cu volumul pe care l-ar 
ocupa şi volumul acesta fiind infinit, şi mişcarea ar 
deveni infinit de slabă- NIMICA..." 
 Relativismul (nesimultaneitatea 
evenimentelor în noua geometrie spaţiu – timp), 
tratat magistral în” Luceafărul şi „La steaua” este 
abordat şi în proză, mai ales în nuvela „Sărmanul 
Dionis” [5/pg.280]: “Şi, într-un spaţiu închipuit 
ca fără margini, nu este o bucată a lui, oricât de 
mare şi oricât de mică ar fi, numai o picătură în 
raport cu nemărginirea? Asemenea, în eternitatea 
fără margini nu este o bucată de timp, oricât de 
mare sau oricât de mică, numai o clipă 
suspendată?” După ce îşi argumentează 
“reflecţiunile”cu o logică impecabilă Eminescu 
exclamă: ”În aceste atome de spaţiu şi timp, cât 
infinit!”.  Poetul sesizează existenţa 
„infinitului mic” şi a „infinitului mare” pe care, de 
la Einstein, ştiinţa încearcă să le cuprindă 
împreună într-o teorie unitară a lumii microscopice 
(nanoştiinţa de astăzi şi teoria particulelor 
elementare) şi a celei macroscopice (universul în 
care trăim şi Universul “cel mare”spre care ne 
îndreptam, uneori, privirea nedumerită, un Univers 
infinit în spaţiu, fără început şi fără sfârşit în 
timp)[8]. 
 Şi ca un corolar al relativităţii, Poetul  ne 
atrage atenţia că::...”Mărimea fiind numai relativă, 
astfel încât ceea ce nouă ni-i mare, altora li se pare 
mic” [2/Umbra mea, Scrieri]. 
 
 4.Eminescu şi astronomia 
 Încă din anii de studiu în străinătate, Mihai 
Eminescu a fost interesat de legile mişcărilor 
corpurilor cereşti, de atracţia universală. În 
manuscrisele rămase din acea epocă, el descrie 
poziţia “planetei albastre” în sistemul solar. Dar 
cele mai interesante observaţii sunt cele care au 
fost capsulate în taina versului. Legătura dintre 
astronomie, cosmologie şi poezie e puternică şi 
vizibilă în multe scrieri. Poemul 
“Luceafărul”(1883) reprezintă un apogeu în 
formularea poetică a unor concepte astrofizice, 
cum ar fi:: 

-conservarea materiei: “Din sânul 
veşnicului ieri,/ Trăieşte azi ce moare/ Un 
soare de s-ar stinge-n cer/ Se-aprinde 
iarăşi soare” sau “Când valuri află un 
mormânt/Răsar iar alte valuri;  

- găurile negre: “Căci unde-ajunge nu-i 
hotar,/ Nici ochi spre a cunoaşte,/ Şi 
vremea-ncearcă în zadar,/ Din goluri a se 
naşte”. 

 În poemul “La steaua” Poetul intuieşte 
teoria relativităţii, pe care Albert Einstein abia 
câteva decenii mai târziu o va defini: “La steaua 
care-a răsărit/ E-o cale-atât de lungă,/ Că mii de 
ani i-au trebuit/ Luminii să ne-ajungă./ Poate 
demult s-a stins în drum/ În depărtări albastre,/ Iar 
raza ei abia acum/ Luci vederii noastre”. 
 Explicaţia lui Eminescu privind aplicarea 
legii gazelor la nivelul cosmosului prezentată mai 
înainte a fost confirmată de cercetările recente cu 
privire la „expansiunea Universului”. Măsurători 
spectroscopice rafinate au relevat faptul că în 
Univers predominant este "aproape nimicul”, adică 
o densitate infimă de materie de 1 atom într-un 
volum de 1 m3 (şi asta în Universul "apropiat" 
pentru că pe măsură ce ne îndepărtăm trecând "în 
întunecime” densitatea materiei scade până la 
insignifianta valoare de 10-11 atomi/m3. 
Comparând valoarea de  1 atom/m3 cu cea  
aferentă aerului în care respirăm (1025 atomi/m3),  
diferenţă e imensă reprezentând un număr care nici 
nu se poate citi folosind cifrele cu care suntem 
obisnuiţi. Ar fi ca un bob de mazăre aflat în palma 
noastră şi următorul, cel mai apropiat, pe Marte. 
Iar tendinţa este ca ele să se depărteze în 
continuare unul de altul şi nu să se apropie adică 
"aproape nimicul" să devină tot mai NIMIC. 
Aceasta era şi concluzia lui Eminescu cu peste 130 
de ani în urmă! [8]  
 De 15 miliarde de ani de la “Big-Bang”-ul 
iniţial,….”pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă/Pe 
când totul era lipsă de viaţă si voinţă/Când nu s-
ascundea nimica, deşi tot era ascuns…/Când 
pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns“ 
(Scrisoarea I), Universul moare, puţin câte puţin. Aşa 
cum Supernovele -“bornele kilometrice” ale 
Universului- explodează şi mor sub ochii noştri, 
tot aşa se întâmplă cu întregul Univers acum şi-n 
veşnicia ce va urma pentru că totul a scăpat din 
“frâiele” forţelor de atracţie gravitaţionale, care n-
au reuşit să-l “îngheţe” într-o stare de 
echilibru:….. “planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl 
rebeli în spaţi/Ei, din frâiele luminii şi a soarelui 
scăpaţi”(Scrisoarea I) [8].  
 De câţiva ani, pe planeta Mercur – aflată la 
cea mai mică distanţă de Soare, există un loc 
numit: Craterul Eminescu. Acesta a fost studiat de 
sonda spaţială Messenger în 2008, iar cercetările 
au fost prezentate de către specialiştii NASA la 
cea de a 41-a întâlnire a “Lunar and Planetary 
Science Conference”, din 2010. Echipa Messenger 
a fost, de altfel, cea care a propus acest nume la 
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International Astronomical Union (IAU) – 
singurul organism abilitat să oficializeze 
denumirile corpurilor cereşti.  
 Motivaţia a fost simplă şi clară: “Craterul 
a fost numit în onoarea lui Mihai Eminescu, un 
poet desăvârşit şi influent, care până astăzi este 
considerat poetul naţional al României”, scrie pe 
site-ul NASA. Mihai Eminescu nu este însă singur 
“printre stele”. Şi alte nume româneşti sunt 
răspândite în Galaxie [9]. 
 
 5.Eminescu şi mecanica/energetica 
 Multe din referirile poetului cu privire la 
ştiinţele exacte le descoperim în „cugetări.” 
Eminescu nu a scris o operă de maxime ca Joubert 
ori Pascal. Totuşi  poezia, proza, teatrul, 
publicistica sa cuprind aceste flori rare ale 
reflecţiei superioare izvorâte din concentraţii de 
gândire şi sensibilitate deosebite, purtând sigiliul 
de aur al spiritului său.  
 Iată un exemplu din care rezultă 
cunoştinţele poetului despre fiziologie şi chimie  
dar şi despre mecanică/termotehnică:: 
„Adevărurile abstracte sunt indigestibile pentru 
inteligenţa poporului, precum carbon, azot, 
idrogen şi oxigen pur sunt indigeste pentru 
stomach ca alimente. Ele nu produc căldura 
necesară, tot astfel cum abstracţiunile nu produc 
căldura sufletească necesară, organul moral nu le 
poate asimila „ [2/Mss.2267,f.21]. 
  Există o adevărată obsesie pozitivă a 
Poetului pentru „maşini”: „O măsurătoare a 
gradului de cultură este dibăcia unui popor de a 
substitui forţei musculare agenţi naturali, de a 
creia şi întrebuinţa, maşini” [2/Opera politică, II, 
497] sau „Maşinile din tipografia d-nei Lumi sunt 
eterne, ele se numesc legi; combinaţiunile curioase 
ale d-lui culegător Destin sunt asemenea curioase, 
ele se numesc: împrejurări” [2/Contrapagină, 329]. 
   De asemenea el relevă importanţa 
„mecanizării” activităţilor umane, arătând pe 
principiul conservării materiei şi energiei 
(laitmotivul tehnicist al operei sale!) avantajele dar 
şi dezavantajele acesteia pe plan social: „Cu cât 
omul e stăpân pe vânt, pe apă, pe abur, şi-şi face 
din ele slugi muncitoare, cu atât civilizaţia e mai 
înaltă; cu cât omul stăpâneşte mai mult asupra 
omului, cu atât barbaria este mai mare"[2/Opera 
politică, II, 466], sau::„Prin cultură echivalentul 
mecanic devine din ce în ce mai mic, cel 
intelectual din ce în ce mai mare; însă în cel 
mecanic şi în moştenirea predispoziţiei de a-l 
avea e totodată puterea de reproducere. Cu cât 
se pierde din acesta, generaţia câştigă 
inteligenţă, dar pierde în puterea fizică şi în 

puterea de reproducţiune. Prin aceasta începe 
degenerarea” [2/Mss.2270,f.156], sau:: „Cu cât 
mai mulţi indivizi se sustrag de la producerea 
brută, cu atât mai mulţi trăiesc pe sama aceleiaşi 
sume de oameni. Care este consecinţa? Este că  
acel om (ţăranul) sau nu va mai fi în stare să ne 
susţie, sau va trebui ca cu acelaşi timp şi cu 
aceleaşi puteri să producă mai mult. Va trebui sau 
să piară, sau să se cultiveze şi să lucreze cu 
maşina” [2/Opera politică, I, 60]. 
 Deşi ştiam că Poetul a fost contemporan 
cu mari fizicieni ai sec. XIX, care au dezvoltat 
electricitatea şi electrodinamica (Faraday, 
Maxwell şi Hertz), ca energetician cu o anumită 
experienţă în domeniu am rămas profund 
impresionat de definiţia dată de Eminescu 
electricităţii, pe care am ales-o drept moto al 
acestei lucrări: “Există un negustor în natură: 
electricitatea, dar el nu ia nimic pentru sine. Ceea 
ce produce într-un loc, el restituie în alt loc 
integral. [2/Mss.2258, f.214].  
 Se află electricitatea în sfera negoţului? 
Da, pentru că este o marfă/serviciu care se 
tranzacţionează între producător/furnizor şi 
consumator. Dar, spre deosebire de toate celelalte 
tipuri de marfuri care se pot stoca, energia 
electrică (deocamdată!), se consumă simultan cu 
producerea. Această idee este continuată în cea de 
a doua propoziţie din definiţie, prin sublinierea 
fenomenului fizic de transport al energiei de la 
producător la consumator. În cea de a doua frază a 
definiţei, Poetul face apel la conservarea energiei 
într-un sistem teoretic, astfel că exceptând 
pierderile, cantitatea de energie emisă de 
producător trebuie să fie egală cu cea recepţionată 
de consumator. 
 Dar iată şi alte cugetări asupra acestei 
„minuni” care se pare că l-a fascinat pe Poet:  
 „Electricitate. Este acelaşi cuant de putere 
care c-o repejune incalculabilă se preface într-un 
cuant egal în cellalt loc, fără a avea necesitate de-
un substrat material suficient şi proporţional 
pentru a se comunica? Curios lucru! [ 3/ Mss. 
2267] sau, 
 „Electricitatea e aceeaşi forţă, oarecum ”in 
suspenso”, în circulaţie, fără spor, fără scădere. 
Forţa care se pune în mişcare în cutare punct poate 
fi însă retardată (decalată- nn) după unităţi de timp 
mai lungi sau mai scurte; se-nţelege că şi 
circulaţiunea, rotaţiunea se retardează [ 3/ Mss. 
2275B]. 
 
 6.Eminescu şi economia politică 
 Opera socio-economică eminescienă este 
de o reală imensitate. Este şi concluzia 
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cercetătorului Ivan Ustian, care a analizat în 
manuscrisele Poetului numai o mică parte a 
problematicii: conceptele teoretice ale 
liberalismului economic clasic  [10]. Manuscrisele 
cercetate conţin în sine un volum enorm de 
informaţie teoretică acumulată şi examinată de 
Poet pe marginea operelor economiştilor de 
performanţă, cum au fost Smith, Ricardo, Mill, 
Say, Sismondi, Bastiat, dar şi ai reprezentanţilor 
şcolii liberale economice franceze (supranumită 
fiziocraţia) – Quesnay, Turgot, Mirabo-senior, 
Dupon de Nemur, abatele Baudeau, abatele 
Galliani etc. 
 Interesante, ca puncte de plecare în 
definirea unor noţiuni/concepte de economie 
politică, sunt meditaţiile lui Eminescu referitoare 
la muncă: „Munca este legea lumii; Munca e 
substratul a toată economia politică; iar economia 
politică este forma în care spiritul lumii îşi aduce 
la conştiinţa de Sine legile proprii; Materia vieţii 
este munca şi întreaga viaţă omenească e o viaţă a 
lucrului [Opera politică, I şi II]. Aceste afirmaţii 
teoretice eminesciene sunt rodul asimilării 
profunde a teoriei valoare-muncă, elaborată de 
clasici. De exemplu: „....măsura valorii produsului 
e munca (Smith);…valoarea produsului depinde de 
cantitatea de muncă, care e necesară pentru a-l 
produce şi a-l duce la piaţă (Ricardo)”. 
 Profund originală şi corectă ne apare 
gândirea Poetului potrivit căreia civilizaţia umană 
constă nu în libertate, egalitate, fraternitate, ci în 
muncă şi adevăr, deoarece  fără muncă nu există 
bunăstare materială. El declară răspicat: „Nu există 
nici libertate, nici cultură, fără muncă şi cine crede 
că prin profesarea unei serii de fraze a înlocuit 
munca, deci libertatea şi cultura, acela se 
prenumără, fără s-o ştie, între paraziţii societăţii 
omeneşti, între aceia care trăiesc pe pământ spre 
blestemul, ruina şi demoralizarea poporului 
lor”[2/Opera politică, II, 35) 
 Eminescu considera banii drept produs-
marfă, care numai la o anumită treaptă istorică a 
schimbului de mărfuri s-au evidenţiat din lumea 
mărfurilor şi au devenit unicul echivalent universal 
pentru toate celelalte mărfuri. Poetul emite, 
adevăruri valabile chiar şi în prezent, că: „1. 
numai…la anumit stadiu… de dezvoltare socială 
înaintată banul, şi cu deosebire banul de metal, a 
devenit mijlocitorul averilor omeneşti;2. banul e 
doar mărturie despre un stadiu de dezvoltare 
socială mai înaintată; el este aşa-zicând 
signalmentul timpului în care s-a produs.” 
 Un gând splendid, expus de Eminescu 
ocazional în manuscrisele sale, dar care azi se 
încadrează în „teoria elasticităţii cererii şi ofertei”, 
este acela că produsele alimentare sunt neelastice, 

adică sunt solicitate în permanenţă de oameni, 
chiar dacă preţul lor este ridicat. Astfel, Poetul 
afirmă: „Pentru produsul muncii agricole se vor 
găsi totdeauna bani…Nu fiecine poartă dantele, 
dar oricui îi trebuie grâu”. 
 Autorul lucrării [10] a descoperit în 
manuscrisele de Economie politică ale lui 
Eminescu conspectul acestuia referitor la trei 
fragmente despre renta funciară din capitolul 2 al 
operei lui Ricardo  „Principiile economiei 
politice”, intitulat Teoria lui Ricardo. Acest 
fragment întocmai, cuvânt cu cuvânt, a fost 
conspectat şi de Marx sub denumirea 
(asemănătoare cu denumirea lui Eminescu) Teoria 
rentei lui Ricardo. Conceptul dat se regăseşte în 
volumul IV al „Capitalului” lui Marx, care a fost 
editat de către discipolul său Kautsky la sfârşitul 
secolului XIX – începutul secolului XX, adică 
atunci, când nu mai erau în viaţă nici Marx, nici 
Eminescu. Aceasta este o dovadă în plus, că 
Eminescu poseda cunoştinţe economice temeinice.  
 Este de remarcat şi discernământul lui 
Eminescu cu care acesta trata importanţa socio-
economică a ţărănimii, în mijlocul căreia şi-a 
petrecut copilăria. Există o admirabilă legătură 
lirico-ştiinţifică între pietatea faţă de ţărani, 
exprimată de către Eminescu în splendida sa 
poezie „Sara pe deal”[4/pg.167] şi meditaţiile sale 
economico-teoretice, cristalizate sub influenţa 
economistului francez Quesnay:: „Aceasta 
(ţărănimea) este într-o ţară clasa cea mai pozitivă 
dintre toate…, deoarece toată suflarea, direct sau 
indirect trăieşte din agricultură…ea alimentează 
totul…, şi poate de aceea…starea plugăriei inspiră 
un …cuvânt de mângâiere şi de speranţă….” 
 Printre alte concepte economice întâlnite 
în scrierile lui Eminescu, mai pot fi citate: 

 Producţia de valori: 
 „Cuvântul producţiune, în limbajul ordinar 
însemnează acţiunea care dă naştere, acţiunea 
producerii fără a ţine seama nici de utilitatea 
lucrului produs, nici de cheltuielile pe care le 
exige această producţiune. În ştiinţă cată să aibă 
un înţeles mai precis, mai riguros şi mai absolut. 
Cuvântul se aplică în economie la acea ramură 
particulară a ştiinţei care are  de obiect crearea 
valorilor, considerate separat de distribuirea şi 
consumarea lor şi, vorbind ştiinţific, nu poate fi 
aplicat decât la opera, din care rezultă un produs 
de-o valoare superioară sau cel puţin egală cu 
valoarea serviciilor de tot soiul, pe cari le-a 
absorbit operaţiunea. Numai obţinându-se 
această balanţă, se poate vorbi de producţiunea 
adevărată.” [2/Mss.2270, f. 28]. 
 „Producţiune nu poate fi numită decât 
opera din care rezultă un produs superior 
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serviciilor de tot felul, pe care le-a absorbit 
operaţiunea. Numai obţinându-se acest bilanţ, 
poate fi vorba în adevăr de producţiune. Cât 
costă însă tăcerea unui deputat? Mii de franci. 
Cât produce? Nimic. Cât costă pledoariile? 
Milioane.Cât produc? Absolut nimic. Cât costă 
plagiatorii intelectuali-sterpi,care uzurpează 
catedre universitare şi secundare? Sute de mii. 
Ce produce un om care însuşi nu ştie nimic? 
Nimic, fără îndoială” [2/Opera politică, II, 474]. 
 „Înmulţindu-se trebuinţele, trebuiesc 
înmulţite izvoarele producţunii şi nu 
samsarlâcul, căci la urma urmelor, tot negoţul nu 
e  decât un soi de samsarlâc între consumator şi 
producător, un fel de manipulare, care scumpeşte 
articolele” [2/Opera politică, I, 151]. 

 Industrializarea  
 „O naţie care produce grâu, poate trăi 
foarte bine, nu zicem ba, dar niciodată nu va putea 
să-şi îngăduie luxul naţiilor industriale înaintate. 
Neapărat, nu trebuie să rămânem popor agricol, ci 
trebuie să devenim şi noi naţie industrială măcar 
pentru trebuinţele noastre” [2/Opera politică, I, 
132]. 

 „Trebuie ca omul să înveţe întâi carte şi 
apoi să calce a popă-trebuie mai întâi să fie 
naţie industrială şi după aceea abia să ai legile 
şi instituţiile naţiilor industriale” ”.[2/Opera 
politică, I, 132]. 
 „Industria trebuie să fie a naţiunii şi 
păzită de concurenţă; iar purtătorul ei, 
comerciul, s-o schimbe pe aur, dar aurul ce 
hrăneşte pe industriaş şi îmbracă pe agricultor, 
trebuie asemenea să fie în mâinile aceleiaşi 
naţiuni ”.[2/Opera politică, I, 45]. 

 
 Eficienţa economică 

 Economia, adică dreapta cumpănire 
între foloasele aduse de cutare cheltuială şi 
sacrificiile făcute pentru ea; aceasta atât în 
economia generală a statului, cât şi în cea 
individuală” [2/Opera politică, I, 61]. 
 „Condiţia civilizaţiei statului este 
civilizaţia economică. A introduce formele 
unei civilizaţii străine, fără să existe 
corelativul ei economi, e curat muncă  
zadarnică” [2/Opere politice, I, 151]. 
 „O deplină subjugare economică, în 
condiţiile de astăzi ale muncii, e egală cu 
sărăcirea, demoralizarea şi moartea” 
”.[2/Opera politică, I, 222]. 
  „Nu acel legiutor va fi însemnat care va 
plagia legi străine traduse din codicele unor 
ţări depărtate ce au trăit şi trăiesc în alte 
împrejurări, ci acela care va şti să codifice 
datina ţării lui şi soluţiunea pe care poporul în 

adâncul convingerilor sale o dă problemelor în 
materie” ”.[2/Opera politică, II, 438]. 
 „Franţuzul ia o bucată de metal în preţ 
de 50 de parale şi-ţi face din ea un casornic, pe 
care ţi-l vinde cu doi napoleoni; d-ta îi vinzi 
ocaua de lână cu un franc şi el ţi-o trimite 
înapoi sub formă de postav şi-ţi ia pe aceeaşi 
oca 20 de franci; franţuzul ia paie de orez, care 
nu-l ţin nimica şi-ţi împleteşte din ele o 
pălărie, pe care nevasta  d-tale dă trei sau patru 
napoleoni. Nu-i mai cu cap, pentru că mintea 
nu se mănâncă cu lingura, ci o moşteneşte 
omul de la tată şi de la mumă, încât un mocan 
poate fi tot atât de isteţ şi deschis la cap ca şi 
un ceasornicar din Paris, numai vorba e că 
mocanul n-a deprins meşteşugul, şi de aceea 
câştigă într-un an cât câştigă meşterul din 
străinătate într-o zi” [2/Opera politică, I, 131]. 
 

 Managementul 
 „Precum rolul meseriaşului e de a 
produce obiecte de utilitate, tot astfel rolul 
administraţiei e o lucrare concretă, de valoare, ca 
oricare alta. Administraţia înlătură, prin puterea pe 
care i-o dă autoritatea statului, piedecele cari se 
opun dezvoltării economice şi intelectuale a unei 
ţări”[2/Opera politică, II, 207]. 
 „Un mic bulgăre de omăt căzând din 
vârful unui munte se face din ce în ce mai mare, 
rupe  cu el copacii codrilor, strică ogoarele, astupă 
un sat. Un mic sâmbure greşit în organizaţia 
societăţii, în viaţa economică creşte şi îngroapă o 
naţiune” [2/Opera politică, I, 58]. 
 
 7.Eminescu şi ştiinţele naturii 
Natura este ominiprezentă în opera lui Eminescu. 
Aproape toate componentele florei şi faunei 
naţionale devin decoruri sau personaje ale 
minunatelor sale relatări lirice. Întâlnim frecvent 
flori delicate (ca: „florea albastră”, 
rozele/trandafirii, narcisele, crinii, iasomia, nuferii, 
etc.), pomi/copaci şi arbuşti parfumaţi (meri, 
cireşi, tei, salcâmi,  mure, etc.) şi copaci falnici 
(brazi, fagi, stejari, plopi, etc). O adevărată 
predilecţie este arătată de Poet, codrului căruia îi 
dedică nenumărate poezii („Povestea codrului”; 
„Freamăt de codru”; „Revedere”; „La mijloc de 
codru”,etc.). 
 Fauna este prezentă şi ea activ, de la insecte 
(fluturi, albine, ţânţari, gîndăcei, cărăbuşi, bondari, 
furnici, greieri, etc.) la păsări (cucul, mierla, 
pitpalacul, presura, turturica, porumbiţa, vulturul, 
etc.) până la animale sălbatice (ursul, lupul, 
bourul, cerbul, căprioara, iepurele,etc) şi animale 
domestice (oi, cai, câini, etc.).  
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Sunt avute în vedere toate formele de relief, 
câmpiile, dealurile şi munţii şi nu lipsesc apele: 
râurile, lacurile, marea.  
 Aspectele  ştiinţifice cu privire la natură 
sunt înserate în diverse scrieri, dar mai  cu seamă 
în „cugetări”. Astfel, pentru a reliefa caracterul 
„imparţial” al acesteia, el spune: „Cine nu minte 
niciodată e natura.”[2/Opera politică, II, 444]. 
 Relaţia dintre om şi mediu este definită 
prin următoarele cuvinte: „Natura omenească şi 
natura organică îşi au economia lor, care nu se 
poate ignora decât în detrimentul 
vitalităţii”.[2/Opera politică, II, 498] sau: 
„Popoarele nu sunt producte ale inteligenţei, ci ale 
naturii” ”.[2/Opera politică, I, 48]. 
  Referitor la adaptarea la mediul natural şi 
social el scrie: „Stejarul nu creşte pretutindenea; 
buruienele în tot locul” sau „Adaptabilitatea c-un 
mediu nesănătos, nedemn, nu înseamnă 
superioritate organică” [2/Opera politică II,307] 
sau: „Stejarul, oricât de mic ar fi la început, un 
vlăstar răsărit din pământ, are acelaşi caracter, 
aceeaşi formă ca uriaşul secular care a dat naştere 
unui codru de stejari,care a asimilat cu esenţa şi a 
absorbit în formele sale pături din ce în ce mai 
adânci ale suprafeţei pământului” [2/Opere 
politice, II, 249].  
 Unicitatea, universalitatea şi perenitatea 
naturii sunt cuprinse în cugetarea: „Natura este una 
şi aceeaşi pretutindenea şi de-a pururea, cu toate 
formele ei atât de deosebite” [2/Opera politică, I, 
345]. 
 Ciclicitatea naturii este matematizată, sub 
o formă geometrică: „Schema cursului naturii este 
un cerc de forme, prin care materia trece ca prin 
puncte de tranziţiune” [2/Natura şi statul. Scrieri]. 
 În manuscrisele eminesciene 2257, 2262, 
2269 şi 2287, există dovezi că Poetul a intuit o 
corelaţie directă dintre economie şi ecologie. 
Cugetul lui Eminescu  a penetrat teoria  economiei 
naturii, – expresia lui Ch.Darwin referitoare la 
evoluţia vieţii organice pe pământ, expusă de 
acesta în teoria evoluţionistă şi oglindită în cartea 
sa Originea speciilor. Sub această influenţă, 
Eminescu a emis o idee originală, ce uneşte 
ecologia cosmică şi ecologia teluric-organică cu 
ecologia Omului-Personalitate: „Corpul nostru 
este un răvaş de drum al pulberii…”, adică a 
prafului cosmic [10]. 
 În manuscrisul 2257, Eminescu surprinde 
corelaţia bioecologică dintre Plantă, Animal şi 
Om, argumentând gândul său, valabil pentru 
totdeauna, că:... „Pământul n-ar fi putut deveni 
lăcaşul Omului, dacă pe suprafaţa lui nu ar exista 
plante ce efectuează biosinteza substanţelor 
organice din cele minerale 

în prezenţa razelor solare. În fila nr. 311 a 
aceluiaşi manuscris, Eminescu a făcut precizarea:: 
…”dacă pământul e cultivat mai grijuliu,„…cu atât 
mai mare e oferta…, şi …omul trebuie să ia 
aminte, că împrumută de la pământ surse de 
existenţă…, deci …omul împrumută de la o bancă 
mare, care cere aceeaşi punctualitate ca şi băncile 
Americii, Franţei şi Angliei. 
  Astfel, Eminescu a lăsat posterităţii o 
schemă originală despre lanţul nutriţiei universale, 
lanţ, care leagă economia Naturii (după Darwin), – 
ecologia (după Hekkell) cu economia societăţii 
umane. În această schemă Eminescu ne arată în 
mod elocvent schimbul de substanţe dintre trei inşi 
universali: 1. Plantă; 2. Animal (inclusiv Omul-
Personalitate); şi 3. Pământ. 
 Fie ea prematură, sau  chiar utopică, 
schema respectivă este o primă încercare în ştiinţa 
socio-economică de a coagula economia umană cu 
ecologia naturală într-o singură entitate, şi tocmai 
cu cea a Omului-Personalitate, Creator de Scopuri 
în numele vieţii eterne [10]. 
8.Epilog 
Din motive, lesne de înţeles, această lucrare 
sintetică şi-a propus numai o modestă încercare de 
strecurare în „codrul des”, pe o cărare îngustă a 
informaţiilor din domeniul ştiinţelor exacte, 
aparţinînd  rezervaţiei de patrimoniu naţional şi 
internaţional, denumită Mihai Eminescu!  
Din păcate, chiar dacă aşa cum am arătat, Poetul (a 
se citi acum, Enciclopedicul!), este recunoscut şi 
apreciat  în străinătate, în propria sa ţară, (atât în 
timpul scurtei, dar eficientei sale vieţi cât şi după 
trecerea în nefiinţă!), este cenzurat, denaturat şi 
deseori devine ţinta unor atacuri mârşave. În 
perioada comunistă din România, activitatea sa de 
jurnalism politic de înaltă clasă a fost pusă la 
index. În Moldova, de peste Prut, a fost chiar şi 
interzis! („Mi-l furară Doamne adineáur', Pe 
„înaltul domn”, cu tot, cu laur!”) [Grigore Vieru].   
După decembrie 1989, a devenit, în mai multe 
reprize ţinta unor  anti români, care au căutat să-şi 
facă notorietate din defăimarea simbolului nostru 
naţional, acuzat de naţionalism, ateism şi chiar 
diletantism în domeniul ştiinţelor exacte, afirmaţii 
total neadevărate şi demontate de specialişti! 
În momentul când ţara se pregătea să acceadă în 
Uniunea Europeană/UE (loc binemeritat şi prin 
aşezarea noastră geografică milenară, dar şi prin 
aportul adus de limba şi cultura românească la 
civilizaţia  europeană!) un „infinit mic” a dorit să 
fie „mare” în corul detractorilor, evidenţiindu-se 
cu următoarea stridenţă (de care ar trebui să-i fie 
ruşine, de-alungul întregii sale vieţi trecătoare!):  " 
Eminescu este cadavrul din debara, de care trebuie 
să ne debarasăm daca vrem sa intrăm în UE”.   
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În anul 2007, România a intrat (în sfârşit!) în UE, 
dar fără să se debaraseze de Eminescu!? Însă, 
culmea, în noile condiţii detractorul a fost 
„pedepsit”, primind unul dintre cele mai înalte şi 
bine plătite posturi din domeniul culturii, cu 
reprezentare în afara ţării!   
 Pentru acest individ şi pentru alţii ca el 
care au fost, sunt sau vor mai fi, iată răspunsul 
“luceafărului” etern din galaxia culturii universale:  
 “Limba şi naţionalitatea românească vor 
pieri odată cu românul material, cu stingerea prin 
moarte şi fără urmaşi a noastră, nu prin 
desnaţionalizare şi renegaţiune. A persecuta 
naţionalitatea noastră nu înseamnă a o stinge, ci 
numai a ne vexa şi a ne învenina împotriva 
persecutorilor. Ş-apoi ni se pare că nici un neam 
de pe faţa pământului nu are mai mult drept să 
ceară respectarea sa decât tocmai românul, pentru 
că nimeni nu este mai tolerant decât dânsul. 
Singurele ţările româneşti sunt acelea, în  care din 
vremi străvechi fiecare a avut voie să se închine la 
orice Dumnezeu a voit şi să vorbească ce limbă i-a 
plăcut”. [2/Opera politică, I, 80] 
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Eveniment 
ANIVERSAREA A 40 DE ANI DE LA 
ABSOLVIREA PROMOŢIEI 1973  A 

LICEULUI INDUSTRIAL ENERGETIC 
DIN CLUJ NAPOCA 

 
Semnificaţia unei aniversări în viaţa unei 

promoţii 
 

În ciuda eforturilor disperate ale lumii în care 
trăim, de a impune induvidualismul ca 
valoare supremă, şi de a diminua progresiv 
rolul colectivităţii în viaţa oamenilor, omul 
este şi va rămâne o fiinţă socială. El se 
defineşte în primul rând prin apartenenţa la o 
familie, la o localitate, prin calitatea de 
cetăţean al unei ţări, şi împotriva tendinţlor 
de globalizare prin apartenenţa la o naţiune 
cu tot complexul de dimensiuni pe care 
aceasta îl implică, o dimensiune lingvistică, o 
dimensiune culturală, o dimensiune 
religioasă, o mare diversitate de tradiţii şi 
obiceiuri specifice fiecărui popor.  
Din lungul şir al colectivităţilor din care 
inerent fiecare dintre noi facem parte, 
aparteneţa la promoţiile de absolvenţi  din 
şcolile pe care le-am parcurs în procesul de 
formare şi instruire are un parfum şi o 
semnificaţie aparte. În primul rând pentru că 
anii de şcoală sunt ani de creştere de formare 
şi dezvoltare în care înmuguresc speranţe  se 
nasc şi se plămădesc vise, se trăiesc cele mai 
frumoase clipe ale tinereţii. 
Iată de ce consider că întâlnirea promoţiei 
1973 a Liceului Industrial Energeticdin 
Cluj Napoca   din care am făcut cu mândrie 
parte reprezintă un eveniment de suflet a 
cărui realizare merită consemnată pentru 
viitor. În plus la rugămintea colegilor în 
caliatatea mea de fost şef al promoţiei căruia 
i-a revenit atunci onoranta misiune de a scrie 
şi rosti un cuvânt de adio şi mulţumire, mi-
am adunat toate forţele pentru a rosti câteva 
fraze articulate pentru deschiderea întâlnirii 
sub semnul cărora s-a desfăşurat întreaga 

bogăţie a acelei speciale zile pentru 
existenţele noastre  de 26 mai 2013, ziua 
reîntâlnirii cu colegii şi cu amintirea anilor de 
liceu. 
 Gheorghe Indre 
 

CUVÂNT DE ADUCERE AMINTE 
 

Dragi profesori, dragi colegi, stimaţi invitaţi 
 
 S-au scurs 40 de ani de viaţă de când cu 
sufletele pline de emoţii, cu minţile stimulate de 
speranţe şi entuziasme, cu sentimentul imens al 
bucuriei derivat din reuşita parcurgerii unei 
importante etape a formării noastre ca oameni şi 
viitori specialişti, am părăsit această şcoală de 
mare reprezentativitate pentru Clujul şcolar al 
anilor ’70 din secolul trecut. 
 Am început cursurile liceale aici într-o 
perioadă fastă pentru economia României. Ritmul 
de creştere economică raportat era de 9% pe an, 
întreaga Românie era un şantier, se construiau  
uzine, platforme industriale, centrale 
termoelectrice şi hidroelectrice, reţele electrice  şi 
drumuri, căi ferate şi porturi, spitale şi scoli, 
universităţi şi cartiere noi de locuinţe în aproape 
toate oraşele ţării. Exista, pentru fiecare 
absolvent, indiferent cât de modestă era familia 
din care provenea, promisiunea şi perspectiva 
realizării fie prin continuarea studiilor, în şcoli 
tehnice superioare, în institute de învăţământ 
superior sau în universităţi,  fie prin integrarea în 
activitatea productivă, în unităţi economice, mai 
vechi sau mai noi sau pe şantierele în care se 
construia neîntrerupt. 
 Unui tânăr absolvent de azi această 
relatare i se poate  părea fantezistă, desprinsă 
dintr-o lume ireală, închipuită. Dar în tot ce spun 
nu este nici o urmă de exagerare, noi am fost 
generaţia care a inaugurat sediul nou al Liceului 
din Strada Nicolae Pascally nr.2, am inaugurat 
laboratoarele de electrotehnică şi maşini electrice, 
de măsurări electrice şi electronice, de fizică, de 
chimie, biblioteca liceului şi sălile de clasă dotate 
cu mobilier nou,  atelierul mecanic dotat cu 
maşini unelte noi, şeping, strung, maşini de 
găurit, mai apoi căminul, cantina, poligonul de 
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instruire pentru electricienii de staţii şi reţele 
electrice şi câte altele. 
Liceul Industrial Energetic, în acronim  LIE, era, 
deşi funcţiona de numai doi ani de zile, prima 
serie  a fost admisă în 1966 şi a absolvit în 1971, 
o şcoală în care se intra greu şi se învăţa temeinic  
multă carte, o şcoală în care străluceau dascăli de 
mare valoare profesională şi umană,  în care 
cursurile teoretice de pregătire generală, 
matematica, fizica, chimia, studiul  materialelor, 
cursurile cu caracter tehnic ingineresc, studiul 
materialelor, elemnte de mecanică tehnică şi 
rezistenţa materialelor, utilaj industrial şi 
elemente de mecanisme, electrotehnică şi maşini 
electrice, centrale şi staţii electrice, cursuri de 
cultură generală cu mare deschidere spre cele mai 
largi orizonturi ale cunoaşterii omeneşti, limba şi 
literatura română, limba engleză, limba franceză, 
limba rusă, anatomia şi fiziologia omului, 
filozofie, dar şi educaţia fizică şi sportul destinat 
asigurării unei dezvoltări echilibrată şi 
armonioasă în conceptul generos şi ambiţios al  
pregătirii  integrale pentru viaţă, toată această 
gamă impresionantă de discipline a fost predată 
cu competenţă, cu pasiune şi devotament. 
 Dar cea mai valoroasă zestre a LIE în 
acei ani o reprezentau elevii admişi în urma unui 
foarte sever concurs de admitere. Pentru mine cel 
mai greu examen concurs din toată viaţa mea de 
elev şi student a fost admiterea în liceu. Eram 
şase candidaţi pentru un loc, iar media minimă de 
admitere din 4 note a fost 7,75 în vară şi 8.25 la 
sesiunea din toamnă. Toţi elevii intraţi au fost 
premianţi în şcolile generale din localităţile lor de 
baştină, iar şcoala generală de 8 clase din acele 
vremuri era o instituţie matură, bine finanţată de 
stat, şcolile funcţionau cu ambiţii şi performanţe 
mari, cea mai răspândită zicală populară era ”Ai 
carte ai parte!”, extrem de importantă în 
condiţiile în care dispăruse diferenţierea după 
criteriul averii moştenite. 
Toate acestea explică şi strălucitele rezultate ale 
procesului de educaţie din LIE, aproape toţi 
absolvenţii seriei noastre şi-au  continuat studiile 
devenind, ingineri, economişti, filozofi, profesori, 
artişti, lucrând ulterior în învăţământ, în 
proiectare, în cercetare, în învăţământul superior, 
în instituţii de cultură de importanţă şi 
dimensiune naţională, cum este TVR,  dar marea 
majoritate în industria, energetică sau în alte 
domenii ale activităţilor  industriale.  

 Pentru toate aceste izbânzi ale tuturor şi 
ale fiecăruia în parte cuvine-se să mulţumim toţi, 
acestei şcoli  şi profesorilor care ne-au format şi 
au reprezentat modele de comportament în lume, 
în viaţa de familie şi în societate. 

Cei  40 de ani parcurşi  nu au avut o scurgere 
liniară, facem parte din acea generaţie care, în 
puterea vârstei la 35-36 de ani, în amiaza vieţii ei  
(”Nel mezzo del cammin di nostra vita (La 
jumătatea drumului vieţii noastre)” cum indică  
Dante Aligheri în primul vers din Cântu I 
începutul parcursului din Divina Comedie, 
inspirat de Psalmul 89 al Rugăciunii lui Moise) a 
asistat şi a participat vrând nevrând la spectacolul 
omenesc uriaş născut din schimbarea radicală a 
sistemului de valori, adusă de sfârţitul însângerat 
al  anului 1989 la exact 200 de ani după 
Revoluţia burgheză din Franţa. 
Au căzut atunci mituri, s-au reconsiderat 
principiile de organizare şi funcţionare a 
societăţii româneşti, a fost descoperită în toată 
splendoarea ei libertatea de expresie  şi de 
mişcare, libertatea de alegere a drumului şi a 
soluţiilor pentru propria evoluţie şi devenire, dar 
şi toate riscurile asociate acestei libertăţi,  toate 
provocările noi la care eram chemaţi să 
răspundem conştient prin asumarea riscurilor 
pentru propriile decizii. 
Nu avem acum şi aici timpul necesar să discutăm 
ceva mai detaliat despre aceste fenomene, dar de 
fiecare dată când reflectez asupra lor comunic o 
concluzie a mea conform căreia noi am fost 
educaţi şi formaţi în şcoală şi în prima parte a 
vieţii active sub semnul verbului auxiliar a fi, 
astfel încât pentru a fi apreciat trebuia:: să fi 
cuminte, să fii bun, să fii instruit, să fii cinstit, să 
fii harnic, să fi modest, să fi… iar în cuvântul de 
ordine valorică al lumii de azi, sau mai precis al 
lumii de după 1989, verbul auxiliar de serviciu,  a 
devenit a avea, nu trebuie să fii nici cinstit, nici 
bun, nici cuminte, nici măcar harnic, nici… dar 
pentru a fi apreciat trebuie să ai: să ai bani, să ai 
conturi grase, să ai terenuri, să ai case, să ai 
tupeu, să ai maşini, să ai afaceri profitabile, să ai 
averi, etc., etc. 
Al doilea element esenţial în modesta mea opinie 
în procesul de reformare a regulilor de organizare 
şi funcţionare a societăţii a fost mutarea 
accentului de pe colectivităţile umane, în care 
vrând nevrând erai încadrat, spre individ, dacă 
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până în 1989 prevala interesul colectiv, obştesc, 
ce era apărat de legi şi căruia i se subordona totul, 
după decembrie  1989, individul este invitat să 
lupte pentru el, este liber să dobândească, să 
creeze, să se exprime, să circule şi mai ales să îşi 
asume integral răspunderea pentru propriile fapte 
şi decizii.  
În aceste noi condiţii lumea lui a fi se ascunde în 
spatele strădaniei, modestiei şi a calităţii 
devenind adeseori incomodă, supărătoare şi de 
nedorit. 
Nu toţi dintre noi am trecut la fel prin acest 
exerciţiu de transformare a lumii, pe unii 
inadaptarea i-a înfrânt, dar avem şi exemple 
reprezentative şi spun eu nu puţine de colegi care 
au reuşit şi de fapt eu cred că toţi cei prezenţi aici 
suntem o mărturie a unui anumit grad de reuşită.  
Trebuie ca în această zi fericită din viaţa noastră 
să ne gândim cu compasiune, cu înţelegere la toţi 
colegii care din diverse motive nu au putut să 
vină azi alături de noi deşi marea majoritate sunt 
sigur că îşi doreau acest lucru. 

Noi nu mai suntem oameni tineri, în jurul vârstei 
de 60 de ani, nu mai reprezentăm speranţe, noi 
astăzi aici întruchipăm certitudini din punctul de 
vedere al triumfului în lupta cu greutăţile vieţii.  
Din păcate pe câmpul acestei bătălii necruţătoare 
unii au rămas mai devreme, şi mulţi dintre foştii 
noştri profesori ne-au părăsit. 
În amintirea tuturor cuvine-se să păstrăm un 
moment de reculegere, şi de pioasă aducere 
aminte:Vă mulţumesc!  
În sfârşit pentru a nu fi prea lung ţin să 
mulţumesc din suflet organizatorilor să 
mulţumesc tuturor pentru prezenţă şi în numele 
nostru al tuturor să aduc mulţumirile noastre 
fierbinţii profesorilor noştri şi întregii şcoli pentru 
tot ce au făcut pentru noi.  
Urez tuturor o petrecere frumoasă şi doresc să 
cred că pentru noi toţi şi pentru fiecare clipele 
acestei zile au strălucirea perfectă a cristalului de 
diamant capabil să alunge cu lumina lui  
neliniştile şi însingurările care ne pândesc la tot 
pasul.Vă mulţumesc! 

Gheorghe INDRE

POVESTEA LUI SIR PITT BROWN 
 

 
 

Dr. Ing. Ştefan GADOLA 
Este unul dintre cei 3 fondatori ai Energobit, 

una dintre cele mai mari companii clujene. Are 60 de 
ani. A studiat la Liceul Industrial Energetic din Cluj 
în 1973, plecând apoi la Bucureşti pentru a urma 
cursurile Facultăţii de energetica din cadrul 
Universitatii Tehnice Bucuresti. In 1989 devine doctor 
inginer in energetica la aceeasi universitate, iar in 
2003 obtine un certificat de manager in energie de la 
Association of Energy Engineers. In 1979 
primeste repartitia la IRE Cluj, unde ramane până in 
1992. Incepe de pe poziţia de inginer, iar in iunie 1986 
este numit şef serviciu. Este căsătorit şi are doi copii.  

 

Septembrie 1970. Era o zi obişnuită de 
toamnă clujeană cu soare şi culori de galben-
maroniu. Eram în anul trei de liceu! În pauza de la 
ora 11 bunul meu prieten Gabi mă trage într-un 
colţ pe hol şi îmi spune în şoaptă: "Vezi că ieri 
am fost chemat la cabinetul Directorului. M-au 
întrebat dacă am scris la Europa Liberă! Mi-au 
pus multe întrebări! Dar m-au întrebat şi de tine"! 
Era clar, m-au prins! Scrisesem 8 scrisori către 
Cornel Chiriac, realizatorul emisiunii 
"Metronom" de la Europa Liberă cu dorinţa de a 
dedica câteva melodii prietenilor mei! Am primit 
doar 5 dedicaţii! Niciodată nu mi-am scris 
numele, nici al meu, nici al prietenilor cărora le 
făceam dedicaţiile! Toate erau pseudonime, 
porecle.... Plicurile erau puse în diferite cutii 
poştale din Cluj. Totuşi... cum m-au depistat? 
Au urmat zile de coşmar, transpiram, deşi afară 
era răcoare. Îmi făceam planuri cum să continui 
la o şcoală profesională... Ce le voi spune 
părinţilor? 

După o săptămână, într-o zi de marţi, 
sunt chemat la biroul directorului. Intru în birou 
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unde mă aşteptau directorul şcolii, adjunctul, 
Dirigintele şi un... străin! Mă întreabă direct dacă 
am scris sau nu la Europa Liberă. Răspund clar că 
DA! Urmează o serie de întrebări: cine sunt cei 
cărora le-am făcut dedicaţii, unde şi cu cine ascult 
Europa Liberă, cine sunt prietenii mei, ce fac 
sâmbătă seara,.... Până acum străinul îmi pusese 
toate întrebările. Mă întreabă şi directorul dacă 
ascult singur sau cu altcineva Europa Liberă. Vine 
o întrebare foarte curioasă de la Dirigintele meu: 

"- Părinţii tăi sunt tot cu probleme, s-au împăcat 
sau divorţează? Când au fost ultima dată la tine?" 
Eram bulversat, ai mei nu erau deloc certaţi sau în 
prag de divorţ! Răspund trist şi cu ochii în 
pământ: "Părinţii mei sunt certaţi şi vor să 
divorţeze. Nu au fost pe la mine de mai bine de 

două luni şi nici eu nu am fost pe la ei!" Urmează 
alte întrebări... apoi mi se spune să plec. Fără nici 
o altă precizare. 
Sâmbătă plec acasă la ai mei. Seara tata mă 
întreabă ce probleme am la şcoală. Îl întreb de 
unde ştie. Îmi explică cu mult calm şi răbdare că 
s-au cerut câteva referinţe despre mine tovaraşei 
învăţătoare V... A fost întrebată ce fel de elev 
sunt, cum învăţam, ce preocupări am când sunt 
acasă în vacanţă. Era clar că eram "cercetat" în 
continuare. 

Au trecut apoi săptămâni când la intrarea 
la ora de fizică Dirigintele mă întreabă "- Te-au 
mai căutat?" Spun clar că nu şi îi mulţumesc 
pentru întrebarea pusă la interviu! Zâmbeşte şi 
îmi strânge mâna, fără să îmi spună nimic! Au 
trecut luni.... şi nimeni nu îmi spune nimic... 
linişte deplină! 
În vară ne organizăm cu colegii de clasă Radu, 
Simi şi Peti să facem o excursie cu trenul în 
circuit închis cu dorinţa "naiv tinerească" să 
vizităm printre alte obiective turistice (Sinaia, 
Mamaia...) şi realizările SSMD (Societatea 
Socialistă Multilateral Dezvoltată) în energetică, 
adică Porţile de Fier şi Curtea de Argeş. Zis şi 
făcut! Plecăm într-o zi de joi din luna iulie. Prima 
noapte ne "cazăm" undeva la marginea Timişoarei 
în cele două corturi pe care le aveam. A doua zi 
vizităm oraşul şi la prânz plecăm. Ajungem în 
jurul orei 16 la Orşova, gara de destinaţie pentru 
Porţile de Fier. Coborâm şi imediat suntem 

întrebaţi de un caporal asistat de un colonel, unde 
mergem. Suntem invitaţi toţi patru în biroul 
impegatului. Urmează o serie scurtă de întrebări 
concrete:" Ce chiloţi aveţi pe voi?", "Câtă sfoară 
aveţi?", "Pungi de plastic aveţi?"! La această 
ultima întrebare Peti le spune că are cam 30 de 
bucăţi de pungi noi-nouţe. Le pusese mama lui 
pentru orice eventualitate! Atunci ne invită să 
punem bagajele în maşină, o Volgă mare. Dar 
bagajele noastre erau multe şi voluminoase! Am 

umplut portbagajul şi am pus restul de bagaje pe 
bancheta din spate, aşa că numai Simi a mai avut 
loc în maşină. Ceilalţi trei am rămas în gară cu doi 
soldaţi. Ne spun că vom merge pe jos. Suntem 
escortaţi până la un viaduct unde suntem puşi spate 
în spate până a sosit acea Volgă. Ne duce la 

Unitatea Militară din Orşova unde suntem împărţiţi 
câte doi în locaţii diferite. În cameră avem două 
saltele pe jos şi tot timpul un soldat lângă noi. 
Întreb soldatul ce e cu chiloţii, pungile, sfoara! 
Aflu cum se poate fugi peste Dunăre! Ni se aduce 
de mâncare. Refuz să mănânc, supărat că ne-au 
reţinut pe nedrept. 
Sunt invitat de un soldat să-1 urmez. Traversez 
curtea şi intrăm într-o clădire de birouri. În 
cameră, doi ofiţeri la o masă lungă plină cu 
bagajele noastre. Am văzut borcanele cu dulceaţă 
desfăcute, sarea, cele 30 de ouă erau pe masă.... 
haine... de toate.... Mă întreabă cum mă cheamă. 
Dacă ştiu să înnot! A cui e singura saltea. Sunt 
mirat de toate întrebările puse. Dupa circa 30 de 
minute mă trimit înapoi în cameră. 
 
Pe la ora 12 noaptea intră un soldat şi îi spune lui 
Simi să-1 urmeze. Se întorc pe la ora 1 şi sunt 
chemat eu la interviu. O cameră pătrată, un bec, 
un birou şi în faţă un scaun. Un colonel începe cu 
întrebările: "Colegii tăi au recunoscut că au vrut 
să treacă Dunărea! Recunoşti şi tu?" Apoi "Ce 
politică face tatăl tău?" Spun că e membru de 
partid. "Ce partid?" vine întrebarea. Altă 
întrebare: "Ai neamuri în străinătate?" Răspund 
sigur "Nu!" întrebarea se repetă şi răspunsul la fel 
de două-trei ori. Curios întreb eu unde am neamuri 
şi el se dă bătut: "Bine, nu ai neamuri dincolo!" 
După circa o oră sunt escortat la "dormitor" unde 
Simi mă aştepta pe salteaua lui. Schimbăm opinii 
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despre interviurile fiecăruia. Râdem, însă nu 
aveam un râs natural! Se pare că lucrurile au luat 
o întorsătură neplăcută! 
Dimineaţa ni se aduce micul dejun obişnuit al 
cazarmelor! Apoi suntem scoşi la o plimbare în 
curte. Suntem escortaţi de un soldat cu baioneta 
pusă la armă. Îi vedem pe Radu şi Peti la un 
geam, ne facem semne şi râdem. Ne vede un 
colonel şi cu gura mare îl ceartă pe soldat de ce ne 
permite să râdem. Suntem duşi rapid în cameră. 

După mai bine de o oră ne duc în sala de sport a 
cazarmei. O sală clasică de sport cu câteva 
spaliere şi pereţi goi. Suntem puşi cu faţa la 
perete şi sfătuiţi să nu vorbim. Vin şi ceilalţi doi 
colegi. Suntem din nou împreună! Ne uităm unul 
la altul, râdem! Rând pe rând suntem chemaţi din 

nou la interviu. Aceleaşi întrebări, completate cu 
"De unde ai banii de excursie?", "Ce limbă străină 
vorbeşti?", etc.... Revin în sala de sport, unde văd 
alte trei persoane noi, dar care aveau cătuşe la 
mâini. Întreb mirat soldatul (un orădean blond) 
cine sunt şi de ce au cătuşe. Îmi explică că au fost 
prinşi azi noapte pe fâşie! Unul era profesor de 
limba engleză, altul inginer. Al treilea era 
"ghidul", călăuza...! Trec ore în şir, plictiseală 
mare, oboseală, îmi schimb poziţia de pe un 
picior pe altul.... Din când în când ne ghemuim, 
însă soldatul ne previne dacă vine vreun şef. Vreau 
la toaletă. Este chemat un alt soldat care mă 
escortează! Am obosit, mă dor picioarele, nu mai 
pot... ore, zece ore cu faţa la perete... Seara 
suntem duşi în "dormitor", ne culcăm cu lumina 
aprinsă! 

Luni dimineaţa sunt escortat din nou la 
baie, apoi mic dejun.... Pe la ora 10 suntem duşi 
la două maşini ARO. Urcăm. În maşina din faţă 
Radu şi Peti. Vin şi cei trei încătuşaţi. Plecăm 
escortaţi de alte două maşini. Ajungem în Drobeta 
Turnu Severin! Suntem în faţa unei porţi imense. 
O zăresc pe mama lui Peti. Sunt îngrijorat! Ce 
caută aici? Cum a venit? De ce? Văd prin geam o 
plăcuţă "Tribunalul Municipal....". Porţile se 
deschid şi intrăm. Cei patru suntem duşi într-o 
curte. Ceilalţi trei iau altă direcţie. 
E chemat Radu! După 10 minute iese şi intră 
Simi. Îl asaltam pe Radu cu întrebări: ce e acolo, 

ce te-au întrebat? "- M-au pus sa semnez ca am 
fost arestat 24 de ore! Şi sunt liber!" 

Mă cheamă pe mine. Un colonel îmi pune 
în faţă câteva hârtii şi îmi cere să semnez. Citesc... 
şi spun: "Cum să semnez că am fost arestat 24 de 
ore când noi am fost în arest mai mult de două 
zile?" Se uită la mine şi îmi spune pe o voce tare şi 
hotărâtă: "Mă!! Aşa îţi f... una! Tu nu ştii că 
duminica nu se pune?" Semnez rapid şi plec. În 
sfârşit, suntem lăsaţi liberi! Afară ne întâlnim cu 

mama lui Peti. A venit speriată să vadă de ce am 
vrut să fugim! 

Iunie 1975, ultimul examen din anul I la 
filozofie. Profesoara îmi trece nota în carnet şi 
mă întreabă dacă nu vreau să devin membru de 
partid! Îi mulţumesc şi îi cer să dau răspunsul 

după vacanţă. "Da, e bine" zice dânsa şi îmi 
doreşte vacanţă plăcută. În octombrie mă caută şi 
îmi spune că sunt dator cu un răspuns! Spun că da, 
aş dori, dar am ceva probleme, un dosar, ceva 
scrisori la Europa Liberă. "- Bine, lasă că văd şi 
mai vorbim!" îmi zice profesoara. Trec zile, 
săptămâni, luni.... şi in 24 martie 1976 sunt 
chemat la sediul PCR din facultate! Profesoara de 
filozofie îmi spune cu zâmbetul pe buze că a 
primit aprobarea să intru în partid! Sunt stupefiat! 
Oare de ce au aprobat? Sunt iertat? Totuşi sunt 
bucuros, mi se pare că am scăpat de un.... dosar! 
Sunt reabilitat! Ce mult aş dori să-i spun vestea 
asta Dirigintelui meu! 

Decembrie 1989! Fuge dictatorul! Scot 
din birou o sticlă de palincă! Lumea rupe carnetele 
de partid, le dau foc! Al meu este şi azi în dulap! 
Lunar pun în carnet cotizaţia! Dacă revin la putere 
sunt la zi cu cotizaţia! 

16 aprilie 2008! Mă aflu la o masă în sala 

de lectură a Consiliului Naţional al Arhivelor 

Statului în faţa unui dosar numit "Jimy"! Se vede 

că lipsesc pagini multe! În dosar dau de un 

extemporal de limba română pe care în colţul sus 

stânga era un 9 (nouă) semnat Lucia Locuştean! 

Mă mândresc cu asta! Dar de ce era extemporalul 

în dosar? Răsfoiesc mai diparte. lată că vine şi 

explicaţia: o expertiză grafologică făcută în 

Bucureşti cu concluzia: "Confirm că scrisul din 

documentul ataşat este al elevului... şi este identic 
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cu cel din scrisorile ataşate!" Aha, asta era! Citesc 

mai departe.... Nu înţeleg cum au dat de mine, de 

unde au ştiut că eu aş fi autorul scrisorilor! Nu-mi 

scrisesem niciodată numele şi n-am dat nici un 

indiciu care să mă deconspire! lată câteva spicuiri 

din rapoarte: "...G are vaste cunoştinţe în 

domeniul muzicii, topurilor... O influenţă 

negativă asupra lui o au Dumitru Antonel şi Balaş 

loan!" sau "De acord, dar să nu deconspirăm 

sursa. Să stabilim modalitatea acoperirii sursei 

"F" înainte de....Va fi lucrat informativ în 

continuare spre a se stabili reacţia sa."Lt. col 

Fodor Emil! 

Închid dosarul şi-1 predau femeii de la 

ghişeu. Mă întreabă dacă vreau o copie. "NU! NU 

VREAU!" Părăsesc clădirea cu tristeţe! Câtă 

muncă degeaba să găsească autorul scrisorilor! Şi 

măcar de era un pericol pentru societate! 
Sir Pitt Brown 
Gadola ŞTEFAN

 
Poză de grup cu absolvenţi, profesori şi invitaţi ai 

promoţiei 1973 a LIE 

 
ISTORIA UNEI TEZE DE DOCTORAT 

Anul trecut în numărul dublu 49-50 al 
revistei noastre am relatat despre un 
eveniment semnificativ, pentru comuna Luna 
şi nu numai pentru toate şcolile parcurse de 
Raluca Indre fiica inginerului Traian Indre 
din Luna şi a Mariei Indre originară din 
localitatea martir  Treznea din  judeţul Sălaj, 
evenimentul respectiv constând în susţinerea 
la Paris  a tezei de doctorat a Ralucăi în 
domeniul telecomunicaţiilor pe o tehnologie 
de vârf, utilizarea reţelelor de fibră optică, 
pentru transmiterea informaţiilor.  
Revenim asupra acestei relatări cu 
semnalarea unui nou eveniment mai 
important şi mai impresionant în opinia 
noastră, acela al selectării tezei printre 
primele 9 cele mai bune lucrări susţinute în 
2012  pentru a participa  finala concursului 
de teze care se organizează anual în Franţa de 
către Institutul de Tehnologie de la Paris, în 

scopul premierii celor mai bune trei teze de 
doctorat  susţinute în cursul anului în Franţa. 
Prezentăm în cele de mai jos în original şi în 
traducere scrisoarea primită de Raluca cu 
invitaţia de a participa în finala acestui 
concurs şi a-şi susţine lucrarea în faţa unui 
juriu format din mari personalităţi ale vieţii 
ştiinţifice şi tehnice din Franţa. 
”2013/9/30 <delegation.recherche@paristech.fr> 
Re: [Prix de Thèse ParisTech] Sélection des 
finalistes du concours 2013 
Bonjour, 
Je suis ravie de vous annoncer, au nom de Jean-
Louis MARTIN, Président du Comité scientifique 
du Prix de thèse ParisTech, que vous avez été 
sélectionnée pour la finale du Concours 2013 du 
Prix de Thèse ParisTech, et que vous êtes invitée 
à venir défendre les travaux de recherche que 
vous avez conduit pendant votre thèse devant le 
jury présidé par Pierre-Etienne BOST, membre 
de l’Académie des technologies. 
Le comité scientifique du Prix de thèse 
ParisTech, composé des directeurs scientifiques 
des écoles de ParisTech, a sélectionné neuf 
finalistes parmi les 43 candidats proposés au 
concours 2013 du Prix de Thèse ParisTech. Pour 
information, plus de 600 thèses ont été soutenues 
en 2012 dans les laboratoires des écoles de 
ParisTech:: nous vous félicitons pour la qualité 
de vos travaux, qui vous a distingué, et vous 
souhaitons bonne chance pour la finale! 
Afin d’être en mesure de préparer la finale dans 
les meilleures conditions, je vous serai 
reconnaissante de bien vouloir m’indiquer d’ici 
le 8 octobre si nous pouvons compter sur votre 
participation à la finale, qui se déroulera dans 
l’après-midi du jeudi 14 novembre 2013 à 
l’ESPCI ParisTech. Si vous l’acceptez, vous 
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disposerez de 20 minutes pour expliquer en quoi 
vos travaux de thèse ont permis une avancée de 
la recherche selon l’un ou plusieurs des critères 
suivants:: contribution au progrès des 
connaissances scientifiques, innovation 
technologique, apport à compréhension des 
problèmes de société. 
ParisTech souhaite mettre vos travaux en 
valeur:: merci de bien vouloir déjà confirmer que 
les informations vous concernant dans le 
document joint « [Prix de Thèse ParisTech] 
Candidats 2013 »  sont correctes, ou de les 
corriger, par retour de mail. 
Je reste à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
Bien cordialement, 
Cecile Chiron 
Assistante-Delegation Recherche, Inovation, 
Valorisation 
Bună ziua, sunt încântată să vă anunţt în numele 
domnului Jean Louis MARTIN, Preşedintele 
Comitetului ştiinţific al  Prix de these Paris Tech 
( Premiile ParisTech pentru teză), că 
dumneavoastră aţi fost selectată pentru finala 
Concursului din 2013 pentru acordarea 
Premiului ParisTech pentru Teză, şi că sunteţi 
invitată să veniţi să vă susţineţi lucrările de 
cercetare pe care le-aţi realizat pe parcursul 
elaborării tezei în faţa juriului prezidat de 
Pierre-Etienne BOST membru al Academiei de 
tehnologii.  
Comitetul ştiinţific al Prix de these ParisTech, 
compus din directorii ştiinţifici ai şcolilor care 
aparţin de Paris Tech, a selcţionat 9 finalişti 
dintre cei  43 de candidaţi propuşi pentru 
concursul din 2013 Prix de Thèse ParisTech. 
Pentru informare, vă comunicăm că în 2012 au 
fost susţinute peste 600 de teze în laboratoarele 
scolilor care aparţin de ParisTech. noi vă 
felicităm pentru calitatea lucrărilor 
dumneavoastră, care va desemnat şi vă dorim 
mult success în finală!  
Pentru a fi în măsură să vă pregătiţi finala în 
cele mai bune condiţii, eu vă voi fi 
recunoscătoare dacă veţi binevoi să îmi 
comunicaţi pană la data de 8 octombrie, dacă 
putem conta pe participarea dumneavoastră la 
finală, care se va desfăşura în după amiaza zilei 
de joi 14 noiembrie 2013 la ESPCI ParisTech. 
Dacă acceptaţi, veţi avea la dispoziţie 20 de 
minute pentru a explica în ce au constat 

cercetările dumneavoastră şi dacă au permis 
dezvoltarea în continuare a cercetării în raport 
cu unul sau mai multe dintre următoarele criterii: 
contribuţia la progresul cunoaşterii ştiinţifice, 
inovarea tehnologică, aportul la înţelegerea 
problemelor societăţii. 
Paris Tech doreşte să pună în valoare  rezultatul 
lucrărilor dumneavoastră: vă mulţumim pentru 
bunăvoinţa de a confirma că informaţiile 
referitoare la dumneavoastră din  documentul 
« [Prix de Thèse ParisTech] Candidats 2013 » 
sunt corecte, sau de a le corecta, prin răspunsul 
la acest mesaj. 
 Rămân la dispoziţia dumneavoastră pentru orice 
informaţii suplimentare.  
Cu cordialitate  
Cecile Chiron 

   
Afişul finalei concursului de teze din 2013 organizat 

de ParisTech 
 

          
Afiş al concursului de teze din 2013 organizat de 
ParisTech cu numele finaliştilor şi al membrilor 

juriului  
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Concursul a avut loc conform programării pe 
14 noiembrie iar Raluca s-a prezentat la 
susţinere şi deşi nu a obţinut unul din cele trei 
mari premii acordate pentru primii trei 
clasaţi, trebuie  să remarcăm următoarele: 
 9 din peste 600 de teze suţinute în 
2012  în Franţa reprezintă mai puţin de 1.5%. 
 A fost singura teză selectată din 
domeniul telecomunicaţiilor un domeniu 
esenţial în care se dezvoltă exploziv 
tehnologii de vârf 
 Raluca Indre a fost singurul finalist 
care nu era de origine franceză şi ale cărei 
baze de pregătire au fost puse de şcolile 

urmate la Zalău, la Bucureşti, la Stockholm, 
în Finlanda la Turcu şi în Franţa la Paris  la 
Institutul de telecomunicaţii precum şi în 
laboratoarele de cercetare ale marii companii 
ORANGE. 
Iată de ce am considerat important acest 
eveniment şi ca pe o mândrie şi o realizare a 
comunităţii comunei Luna. 
 
Gheorghe INDRE 
 
 
 
 

         
Profesorul Vladimir Pavlenco împreună cu foşti 
elevi ai Anului VB promoţia 1973  şi invitaţi ai  

lor participanţi la întâlnirea din 26 mai 2013 
  

Balint Simion , Ciutre Grigore, Viorica 
Bruchental şi Gheorghe Indre foşti colegi de 

clasă după 40 de ani 

 
Poză de grup cu foştii elevi ai Anului VC şi invitaţii 

lor participanţi la întâlnire 
Profesorii noştri: Rado Marta, dirigintă a anului 

VB, Radu Negru Maria, Tecar Gavril, Bălănescu 
Ana, Locusteanu Lucia, Pavlenco Vladimir 
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Poezie 

 
Victoria Milescu 

PARTEA NEVĂZUTĂ A GLORIEI 

 
Poemul 
ca un cal de rasă 
trece prin paradisuri pierdute 
sau recuperate instantaneu 
abandonându-şi autorul 
traversând golurile eternităţii 
se rostogoleşte printre 
dughenele răvăşite, prin pieţe 
regăsindu-se în filele arse 
jucându-se de-a primejdia 
secondat de câini vagabonzi 
are parte de partea nevăzută a gloriei 
uneori vântul 
îl buzunăreşte furându-i 
nimicurile care-i alcătuiesc măreţia. 
 
 
MESERIA DE OM 
 

Nu ştiu ce e frumuseţea 

dar chipul tău 
îmi aminteşte de ea 
sub cerul 
suspendat de un fir de păianjen 
apărată sunt 
de fluturii în armură 
plătesc pentru norocul cel bun 
pentru norocul cel rău 
profesând meseria de om 
nu ştiu ce e adevărul, dar 
reinventez dezastrul 
adevărul se bate pentru noi 
noi ne batem pentru iluzii 
ploaia stinge adevărul 
din întunericul luminos 
nimic nu e mort 
din frumuseţea celor ce ne iau viaţa 
apropiind infinitul de chipul tău. 

 
ALIMENTAREA ILUZIILOR 
 
Ţin noaptea în palmă 
numărându-i bătăile inimii 
curând se va înălţa 
printre crengi ce zgârie orizontul 
dând stelele la o parte 
viaţa mă ţine în gheare 
nu ştiu dacă ceea ce o animă 
e binele ei sau preabinele meu 
într-o zi voi da drumul câinilor 
între duşmani 
duşmanilor printre câini 
de la o vreme, nu mă mai îmbolnăvesc 
nu mai îmbătrânesc 
nu mai condamn a durerilor lăcomie 
în drum spre măcelul promis 
ştergătoarele de parbriz 
împrăştie lacrimile… 
 

 
 
         Dan Gâju 
 
ASTENIE DE PRIMĂVARĂ 
 
Sunt căzut în genunchi şi aştept, 
Barda călăului n-are voie să-ntârzie; 
Mi-este, de-acum, atât de scurt şi de drept 
Drumul către cea din urmă iluzie… 
 
Soarele se află-n plină vibraţie; 
Inima-mi bate, încă, normal; 
Deşi viaţa-mi e vândută la licitaţie 
Şi rechinii, lihniţi, îmi vin tot mai aproape de 
mal… 
 
Ah!, îmi e teamă că n-am să mor demn, ca un 
paşă, 
Că mă va-nhăţa tocmai acuma, de moţ, 
Acvila Neagră cu creasta bătută, trufaşă, 



Gândul Anonimului nr.51-52 Anul XI /15 decembrie 2013 

 58

Iar slugile-mi vor pune pielea pe băţ. 
Dar n-am ce face, sunt în genunchi şi aştept                                                                              
resemnat; 

Mai bine mort şi uitat decât câine în lanţ, 
parfumat. 
Bucureşti, 10 martie 2012 
 
CĂTRE AMURG. O SENZAŢIE. ÎNCĂ… 
 
Trăiesc din amintiri, totuşi trăiesc, 
E verde încă drumul ce-l parcurg; 
Cred, încă,-n fiul Tatălui Ceresc, 
Deşi se întrevede un amurg. 
Mai am puterea, totuşi, să zâmbesc, 
Motivul, ştiinţa, poate chiar plăcerea ‒ 
Şi mi se pare încă tot firesc 
Când te sărut, să-ţi simt pe buze fierea. 
Mă latră câinii încă-n miezul zilei 
Când ies cu umbra mea la preumblare, 
De-ntreabă târfele-ntre ele: „Cine-i 
Soldatu-acesta mic şi totuşi mare?” 

Şi le răspunde umbra mea mioapă: 
„E un erou pe drumul către groapă”.  

De Rusalii, Tgv 2011 
 
ŞI DACĂ… 
 
Şi dacă eu m-aş fi topit atunci, 
ce-ar fi rămas aici, un nume? Nu…, 
cenuşă, doar (un pumn) şi-un licurici, 
şi-un vers de care să te lepezi tu… 
 
Dar nu a fost să fie. Dumnezeu 
M-a mai îngăduit p-aici, o vreme, 
şi de atunci, mă simt dator mereu, 
cu fiecare clipă care geme, 
 am sentimentul că trăiesc în plus 
 deşi n-aş mai avea nimic de spus. 
Bucureşti, 20 iulie 2012 
 

            
                  Cornel Balaban 

Nascut la 9 septembrie 1937 in satul TODERITA jud. 
BRASOV.După terminarea gimnaziului a urmat Şcoala 
Medie Tehnica din Brasov.In 1958 a absolvit Scoala de 

Ofiteri a Ministerului de Interne din Bucuresti, cu 
gradul de locotenent. A lucrat un an la Directia 
Pasapoarte pana la 30 septembrie 1959, cand a fost 
trecut in rezerva -dat afara- pentru ca s-a casatorit, iar 
tatal sotiei, preot, a fost condamnat politic la 20 ani 
munca silnica. Dupa trecerea in rezerva a suportat 
multe rigori.Ultimii 30 de ani a lucrat la Institutul de 
Aviatie in functia de tehnician principal, sef 
compartiment -cand s-a pensionat- iar apoi ca 
inspector autorizat de protectia muncii si a mediului. 

 
RONDEL 

Pentru cea mai lungă noapte 
Eu voi fi esenian 
 
Lângă viaţă, lângă moarte 
Lângă dragostea ce n-am 
Pe un drum de miază-noapte 
Ca un ren siberian 
 
Pentru cea mai lungă noapte 
Eu voi fi esenian 
 
Vulpile să mă tot latre 

-Clopotul mai diafan – 
Inima tot bate, bate 
Ca o clapă de pian 

 
Pentru cea mai lungă noapte 

 
DICKENSIANA 

 
Dickens a adus azi-noapte 
Toate vulpile polare 
Să ne râcâie în geamuri 
Să ne scuipe cu ninsoare 

 
Numai sunt în factorie 
Câini de hamuri, nici tu puşcă 
Dar în saloon se dansează 
Cu pistolul la vipuşcă 

 
Scapă numai cine poate 
Viaţa e trecută-n conturi 
Şi sunt toate-adevărate, 
Tragediile din norduri 

 
Unde omul nu visează 
Unde lupul nu adoarme 
Şi-n Klondike praf de aur 
Luna scutură din coarne 

 
Unde gerul răsuceşte 
Aerul în frânghii groase 
Pe când tundra se preface 
Doar, că trage la aghioase 
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BUCUREŞTI 

Bucureştiule, care chirurg nepriceput 
Ţi-a şters culoarea somnului de basm 
E chipul tău de nerecunoscut 
De gigantism bolnav, suferi de astm 
 
Un apendice nu-i al nimănui, 
Strada Soldat Ion a decedat – 
Când teii înfloreau, numele lui 
Era în slăvi de îngeri trâmbiţat 
 
Chiar şi-n talcioc, în aiurit décor 
Cu imposibilul te întâlneai 
Se deschidea un ochi risipitor 
Din scrinul timpului, de mucegai 

Şi Babilonul se-nălţa spre cer 
Dar mai avea o poartă-a lui Iştar 
Când o treceau satrapii din Sumer 
Uitau de satrapie-o zi măcar. 

                                                                       20.12.1988 
 
SONET 

S-a dus o lume veche ca un fum 
S-au risipit vestiţii ei retorici 
Oameni şi zei – la fel de meteorici 
N-au mai găsit al nemuririi drum 

Dar n-au murit nicicând bătrânii stoici 
Şi din adâncul veacurilor scrum 
La fel de verde-i verbul lor şi-acum 
Ei vin corăbieri de vis eroici 

Şi-ascult daimonul ferm al lui Socrate 
În ceasul lui din urmă – lângă moarte 
Având un crez drept armă şi cuvânt 

  Că spiritul nu moare niciodată 
  De cupa cu venin predestinată 
  Când are-un crez etern de neînfrânt 

                        

         
 
            Sorica  PACIOGA 
 
O ŞEDINŢĂ  FURTUNOASĂ 
 
În pădure lângă lac 
Într-un fastuos conac 
Un partid puternic, mare, 
Cu proiecte sociale 
Pentru necuvântătoare 
A făcut o convocare 
Cu scop bine stabilit, 
“Disciplina în partid”. 
 
Au sosit la adunare: 
Baroni, şefi de filiale, 
Amazoane platinate, 
Vulpi cu cozile pe spate, 
Fardate, cochete toate, 
Urşii- n frac, cu papion, 
Lupii-n haine de sezon. 
 
Una dintre amazoane 
E vedetă şi-i curtată 
De vulpi cu blana roşcată, 
Fiindcă soţul ei iubit 
E şef mare în partid. 
 
Gaiţa, ca o actriţă, 
De culoare cam pestriţă… 
(Nu s-a aflat deocamdată 
În ce partid e înrolată), 
Ştiind multe limbi străine 
Şi tot ce mişcă în pădure, 
A fost şi dânsa convocată. 
 
Pupăza  cu ciocul tare 
Mandatată-n adunare 
Pe post de ciocănitoare,  
Ţanţoşă şi-nfumurată 
Că nu-i alta mai moţată 
Şi cu cioc în loc de creastă, 
Îţi pregăteşte discursul 
Cum s-atace pe parcursul 
Şedinţei cu năbădăi 
Subiectele vizate, 
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Ce conflict  să inventeze 
Şi cu cine să taxeze. 
 
Un independent blazat 
În muschetar deghizat 
Care a fost propulsat 
Ca edil “dans notre ville”, 
Fiind şi el invitat 
De-o arpă cam zbârlită 
Că partidul e-n derivă, 
Stă cu unii la şuetă 
Şi discret îi cere-un sfat 
Şefului de la Senat. 
 
Dar bursucul a luat plasă… 
Lăcomia bat-o vina 
Numai ea e cu pricina! 
Din European rasat 
A ajuns să stea în bamcă 
Lângă un oier bogat. 
Stă retras, e indispus, 
Dezamăgit şi confuz 
Şi se-ntreabă cu mirare: 
Cine-am fost ş ce-am ajuns? 
 
Sunt mulţi şi cu eghileţi: 
Castori, cârtiţe, sticleţi, 
Ce stau ca din întâmplare 
Pe lângă un şef mai mare, 
Popândăii stau şi ei 
În picioare pe culoare. 
 
Ajuns şef prin conjunctură 
Cărianul ca etate mic, 
Imatur, însă voinic, 
Puştiul supus, dar bun de gură, 
Joacă după partitură: 
Tot pe poante, parcă zboară!... 
Ca pe val, suie, coboară, 
Parcă ar fi tras pe sfoară. 
 
Corbul, diplomat isteţ, 
Dar arogant şi îndrăzneţ, 
Vânătorul, cel cu flinta 
Care a confundat ţinta, 
Baronul moştenitor 
Al răposatei mătuşe 
Trage sforile pe tuşe. 
 
Dinozaurul cel mare, 
Preşedinte de onoare, 
Sfătos ca o bunicuţă, 
Cu idei originale, 
Ajuns simbol în partid, 
Este trist, dezamăgit. 
 

Prezidiul ia loc la masă, 
Căci se-anunţă o şedinţă 
De durată, furtunoasă! 
 
Cârlanul, şef de partid, 
zâmbind jovial, perfid, 
ia cuvântul motivând: 
Stimaţi colegi delegaţi! 
Dacă vrem la guvernare 
E nevoie de schimbare, 
De disciplină în partid… 
Sunteţi, deci, mobilizaţi 
Şi vă cer ca să votaţi 
Pentru-a fi sancţionaţi 
Toţi cei care ies din rând 
Şi-s preocupaţi adesea 
Doar de propriul interes. 
 
 
Agenda e încărcată. 
Se discută prima dată 
Despre cei ce-au evadat 
Şi cine i-a asimilat, 
De mai e vreun trădător, 
Ce dosar mai e pe rol, 
Cine s-a mai încuscrit, 
Cine pe cine-a năşit?! 
Fiindcă toată lumea ştie 
Că-i partid de cumetrie. 
 
După rang şi după clică, 
Fiecare se implică 
În discuţii arbitrare 
Şi replici usturătoare, 
Cu propuneri şi soluţii 
Şi rotire de pe funcţii. 
 
Dinozaurul cel mare 
Criticat de-un oarecare 
Se dezlănţuie mâhnit: 
-Toată viaţa am muncit 
Să se nască-acest partid! 
Şi-acum mă mai doare-n coastă… 
Am fost doar ăn slujba voastră! 
V-am dat pâine şi cuţit 
Dar voi m-aţi dezamăgit! 
 
Piţigoiul învestit 
Drept arbitru în partid, 
Avocat bine şcolit, 
Consultând legi şi izvoare 
Cu articol de-ncadrare, 
Făr-a şovăi  o clipă 
Dă verdictul la echipă 
Hotărând că cel vizat 
Poate fi sancţionat. 
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Se anunţă prin urmare 
Cine şi de când dispare 
De pe funcţii şi ecrane. 
 
Personajul colorat, 
cu gramatica certat, 
fiind atacat brutal 
de şefi şi de adversari, 
le răspunde jovial: 
În contextul actual, 
Eu respir electoral. 
 
Catâr încăpăţânat, 
Ce nu se predă nici mort, 
Şeful mare din Senat 
Propus pentru-a fi exclus,  
Ripostează enervat: 
-Spuneţi, pentru Dumnezeu, 
Ce rău mare vă fac eu?! 
Dacă vă luaţi de mine, 
Vă previn, nu va fi bine! 
 
Oare-aşa v-ar place vouă, 
Ca să rup partidu-n două?! 
Nu-s naiv, nu-s prostănac 
Şi n-am să vă fac pe plac! 
Nu sunt un simplu soldat 
Ci o piesă importantă, 
Sunt pionul doi în stat! 
Puşti ţâfnoşi, torţionari, 
Daţi postul la adversari?! 
Nu am funcţii în partid 
Şi nu mă las mazilit! 
 
După astă apărare 
Cu scântei şi acuzare 
S-a trecut apoi la vot 
Şi Catârul  nesupus 
Din partid a fost exclus. 
 
Punct ochit şi punct lovit! 
Cârlanul e mulşumit! 
Adversaru-i fericit! 
 
În lupta pentru putere 
S-ajungi primul la ciolan 
E nevoie de-o armată 
Nu doar de Calul Troian. 

 

 
Michaela Al. ORESCU 
 
                   PLOPUL 
 
Înalt şi suplu, candelabru viu, 
îşi suie ruga tot mai sus pe cer 
să stingă noaptea stelele ce pier 
s-atingă Lunii vălul argintiu… 
 
În zori, ‘naintea altora, zglobiu 
sub prime raze, matinal mister, 
s-adune-n frunze-nrourat colier 
şi trunchiul verde, mândru şi mlădiu 
 
Să-şi termine frunzare-n adieri, 
un freamăt ca de-naltele plăceri 
Pe care doar fiorul fericirii 
 
Le mai atinge-n vis şi rareori 
se întâlnesc pe căile iubirii 
când fulgeră în noapte meteori 
 
                PEŞTERI 
 
Născute din zbuciumul Terrei prelung 
lovite de goluri, prelinse de ape,  
podoabe-n dantele de calcar, să-ncape 
ecouri în picuri, ce-ngână-ndelung… 
 
Sclipiri de safire, din stele ajung 
să-nalţe săgeţi de lumini, albe pleoape, 
saţete-n străvechile caleidoscoape, 
mostre păstrate în folii străpung! 
 
Atari catedrale vibrând în imagini 
pe muchii de pietre înscrise în pagini, 
altare cu zei zburători şi inscripţii 
 
Din lumi rătăcite-n adîncul zenit, 
acolo, departe, de mult timp prescripţii 
salvate în peşteri de suflul sfinţit 
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VIOREL CREŢU 
 
    ORAŞUL MEU IUBIT 
  
Iaşi - oraş al credinţei române,  
Un clopot ce bate în mii de destine.  
Iaşi - oraş al celor şapte coline,  
O Romă moldavă cu vite creştine. 
 
Iaşi - oraş cu fruntea stropită de cer  
Iubit de Luceferi în amurg de mister.  
Iaşi - oraş adorat de Lumină  
Dimineţi ancestrale la tine se-nchină. 
 
Iaşi - oraş al Teiului Sfânt,  
Cu rădăcinile-nfipte adânc în pământ.  
Iaşi - oraş cu plopi care plâng  
Amintiri de iubire sub pale de vânt. 
 
Iaşi - oraş cu Bolta sa Rece 
Şi poeţi descântând timpul ce trece. 
Iaşi - oraş cu popasuri la han 
Şi hangiţe negruţe zâmbind diafan. 
 
Iaşi - oraş al paşilor mei 
Cu Copoul ucis de parfumul de tei. 
Iaşi - oraş pălmuit de alei 
Ce sărută cu flori minunaţi ochii tăi. 
  
Iaşi - oraş de poveste cu zmei  
Şi Ilene-mbrăcate în floare de tei. 
Iaşi - oraş al iubirii de-o seară  
Între studenţi ce-au dorit să rămână pe vară. 
 
Iaşi - oraş ce toamna-şi sărută 
Pe creştetul gingaş, Botanica-i fiică. 
Iaşi - oraş ce surâde-a colinde de Sori 
Prevestind vremuri mai bune, fără de nori.  
 
Iaşi - un oraş care tânăr iubeşte,  
Omul,cu drag ce pragu-i păşeşte. 
Iaşi - un oraş cu suflet izvor  
Să revii te aşteaptă, iubit călător. 
Viorel Creţu 

R O M Â N U L   

 
Românul nu mai are lacrimi ca să plângă,  
Nici vlagă nu mai are ca rănile să-şi lingă.  
Prin vene- i curge Jalea şi gura- i e uscată,  
Ruşine-i este- n ţara lui să ceară - un strop de apă. 

 
Românul nu mai are nici linişte să moară,  
A încetat să spere şi nu mai vrea sa ceară.  
A obosit săracul ca să tot tragă-n jug,  
Să-ntoarcă singur brazda şi fără boi şi fără plug. 
 
Românul nu mai are nici dreptul să trăiască,  
În linişte şi pace copiii să şi-i crească. 
Vândut-a tot ce-avea mai bun prin bătătură  
Şi nu mai are acum nici ce băga în gură. 
 
Românul nu mai are somn de foamea ce-l apasă,  
Copiii plâng  uitându-se-ndelung pe masă.  
În strachina de lut boit priveşte lintea fiartă  
La ziua cea de mâine tot gândul lui se-ndreaptă. 
 
Românul nu mai are nimic din ce-a fost bun,  
Ruinele-au rămas pe-al Mioriţei plai străbun.  
Pustii sunt satele din munţi şi cele de pe luncă,  
Bătrânii - şi plâng  la porţi nepoţii duşi la muncă. 
 
Românul n-are casă aici în vatra lui,  
Ursit i-a fost să moară-n ţara nimănui.  
Desculţ priveşte-n soare la câmpul plin de ştir  
Stingher îşi cată locul său de veci în cimitir. 
 
Românul nu mai are nici curaj să-şi strige disperarea,  
A obosit de-atâţia ani, în beznă căutând cărarea.  
Orbecăind pribeag prin colbul sutelor de veacuri,  
N-a înţeles sărmanul om că pentru el nu mai există leacuri. 
 
Românul are însă Crezul şi - un Dumnezeu Preasfânt, 
Speranţa pentru-o viaţă mai bună pe Pământ. 
Din palmele-i bătute de luciul negru de pe sapă,  
Veni-vor îngerii din ceruri, în veci ca să bea apă. 
 

Viorel Creţu 

 

 
 4 August 2013 atmosferă de sărbătoare la Luna 

 

   
4 August 2013 Spectacolul de dansuri populare la Luna 
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Actualitate şi trecut la LUNA 

 
Zilele comunei Luna în august 2013 

 
Anul acesta Zilele Comunei Luna au fost 
Serbate în 3 şi 4 august 2013, în organizarea 
Primăriei Luna şi sub patronajul Consiliului 
Judeţean al judeţului Cluj. Au fost zile pline, 
zile de mare sărbătoare şi bucurie marcate de 
o succesiune de evenimente riguros planificate 
conform programului de mai jos. 
 

 

 
 
Festivităţile din Prima zi, data de 3 august au 
fost desfăşurate în satul Luncani şi au marcat 
inaugurarea Căminului Cultural din Luncani 
cu un spectacol folcloric şi o serie de întreceri 
sportive la baza sportivă ”Constantin 
Budăcean” din localitate. 
Am participat ca invitat din partea Primăriei la 
festivităţile organizate în cea de a doua zi,  4 
august în comuna Luna, şi am retrăit fiorul 
revederii satului natal, a locurilor care îmi sunt 
atât de familiale şi de prietenoase, a căror 
imagine face parte din complexul meu de 
valori de suflet pe care îl întreţine şi îl 
îmbogăţeşte cu un nesfârşit număr de amintiri. 

Înainte de deschiderea oficială a serbării în 
spaţiul special amenajat pe terenul de fotbal 
din comună, în curtea mare şi elegantă a 
bisericii în care sunt înmormântate cele mai 
importante personalităţi din istoria comunei   a 
avut loc slujba de sfinţire a crucilor şi 
mormintelor în care odihnesc nepoata marelui 
patriot şi om de cultură Gheorghe Bariţiu, 
Maria născută Bariţiu care a fost soţia 
protopopului Pop Simion şi protopopul Pop 
Gavrilă, care a reprezentat comuna Luna şi a 
semnat actul Unirii Transilvaniei cu ţara  de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cele două cruci şi mormintele se aflau într-o 
avansată stare de degradare, culcate la pământ 
şi rupte în bucăţi,  ca urmare a zecilor de ani 
de neglijenţă din perioada comunistă, iar 
părintele paroh Iura Vasile cu sprijinul câtorva 
enoriaşi a făcut nobilul gest de primă 
restaurare, şi repunerea lor în poziţie verticală.  
Plini de recunoştinţă şi de toată încărcătura 
emoţională a momentului, participanţii la 
această ceremonie am trăit un moment istoric 
care va fi cu siguranţă pomenit şi menţionat de 
urmaşi ca un gest de respect şi mare 
recunoştinţă pentru înaintaşii noştri, pentru 
trecutul lor de luptă şi străduinţă din care s-a 
născut, dăinuirea, progresul, libertatea şi 
independenţa naţiunii române în patria ei 
întregită. 
Acest moment a fost mai apoi urmat de 
Cuvântul de deschidere rostit în faţa sătenilor 
participanţi de domnul primar Laurenţiu Tὅr, 

 
Consilierul Mihai Cuc , primarul Laurenţiu Tὅr, 

Gheorghe Indre si cetăţeni din Luna la prezentarea 
semnificaţiei evenimentului sfinţirii crucilor refăcute 
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şi de salutul domnului preşedinte al 
Consiliului judeţean Cluj, Horia Uioreanu. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Dintre momentele deosebite consemnăm 
acordarea titlului de cetăţean de onoare 
domnului profesor universitar dr. Docent 
Constantin Tulai şi faptul că distincţia a venit 
pe căi de văzduh adusă un sol purtător al 
Tricolorului, care a aterizat în centrul terenului 
din înaltul senin al cerului de vară aduşi de 
bâzâitul prietenos al unui elicopter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu mai puţin impresionată şi fastuoasă a fost 
ceremonia de premiere a familiilor de luneni 
care au aniversat în acest an 50 de ani de 
căsnicie, spectacolul artistic de dansuri şi 
muzică populară şi uşoară, ca şi masa comună 
pregătită de organizatori invitaţilor şi fiilor 
satului veniţi de departe, totul încheindu-se 
târziu în noaptea frumoasă de vară cu un 
superb foc de artificii. 
Unul din momentele culturale prinse în 
program a fost lansarea numărului jubiliar 49-
50 al revistei ”Gândul Anonimului” al cărui 

scurt cuvânt de prezentare îl redăm în cele de 
mai jos.  
Ceea ce trebuie de asemenea subliniat, nu mai 
puţin important decât celelalte aspecte,  este şi 
orientarea spre aspectele economice spre 
rezultatele muncii pline de hărnicie a sătenilor, 
reflectate în expoziţia de animale şi în 
acordarea de premii celor mai reuşite 
exemplare şi a celor mai buni crescători. Nu 
am putut să nu visez la zilele copilăriei când 
prin anii ’60 în Luna erau trei ciurde de vaci,  
stavă de cai, ciurdă de bivoliţe, turme de oi pe 
coastă, cel puţin un porc la fiecare casă şi 
multe şi variate specii de păsări de curte, 
găini, raţe, gâşte, curci, bibilici. Seara în drum 
spre casă mă întrebam: Oare va mai reveni 
atâta bogăţie pe aceste locuri? Când se va 
întâmpla aşa ceva şi cum? Va stimula oare 
cineva din nou preocuparea la nivel local 
pentru această nobilă, care poate fi şi 
profitabilă îndeletnicire de creştere a 
animalelor? Sunt întrebări care pot fi 
considerate retorice, dar care pot reprezenta şi 
frământări şi puncte de plecare în creşterea şi 
dezvoltarea economică a comunei noastre. 
În final transmitem felicitările noastre 
autorităţilor locale pentru reuşita acţiunilor aşa 
cum am perceput-o noi şi strădaniilor depuse 
de domni consilieri şi de domnul primar şi 
sperăm că vom mai avea ocazia să participăm 
şi la alte astfel de momente care se pot 
constitui şi în momente de reflecţie pentru 
viitor şi de bilanţ al rezultatelor pe parcurs.  
 
Gheorghe Indre 

 
Lansarea numărului 51-52 la Luna 

 
Domnule primar, stimaţi invitaţi, dragi 

consăteni 
Revista Gândul Anonimului, cu a cărei 

primire regulată de două ori pe an  v-aţi 
obişnuit, aşa cum v-aţi obişnuit cu alte 
fenomene  ciclice, cum ar fi semănatul 
culturilor şi strângerea recoltelor, a împlinit 10 
ani de apariţie neîntreruptă. 

Părintele acestei publicaţii, omul din 
mintea căruia s-a născut această idee şi care a 
făcut posibilă realizarea acestui proiect 
incredibil, este domnul colonel în rezervă Ion 
Mazere, cetăţean de onoare al comunei, care la 

  

 
 

Părinteele Vaile Iura, Gheorghe Indre, primarul comunei 
Luna Laurenţiu Tör ,Primarul Radu Ioan Hanga  şi 
participanţi la slujba de sfinţire a crucilor reparate 

 
Solul din văzduh purtând Tricolorul şi aducând diploma  

de cetăţean de onoare al comunei Luna pentru 
 profesorul doctor docent Constantin Tulai 
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venerabila dumnealui vârstă de 89 de ani, ( în 
ianuarie împlineşte 90), a făcut în iunie 
meritoriul efort de a veni în Luna de la 
Bucureşti, singur,  cu trenul pentru a participa 
la festivitatea de premiere de la sfârşitul anului 
şcolar pentru a înmâna premiul revistei, elevei 
Ilea Diana premianta clasei a VIII-a. 

De la o modestă publicaţie pe format 
A5 cu patru pagini obţinute prin împăturirea 
unei foi A4, revista se prezintă azi la numărul 
de dublu 49-50 cu peste 70 de pagini pe 
format A4 în care găsim proză, poezie, evocări 
istorice, opinii culturale şi de atitudine socială, 
dar şi un nelipsit capitol Actualitate şi trecut 
la Luna, revista reprezentând prin ancorarea 
conţinutului ei în spaţiul geografic, istoric şi 
social cultural al comunei, o publicaţie unică 
tocmai prin această nobilă statornicie. 

Din anul 2006 de când colaborez 
constant cu dl. Colonel pentru realizarea 
acestui produs cultural, am izbutit să adunăm 
în paginile revistei scriitori afirmaţi de mare 
valoare, gral. Gheorghe Văduva ( 32 de cărţi 
publicate şi de volume de poezie), poetul şi 
prozatorul şi publicistul Lucian Gruia, poeta 
Ana Maria Garaş, poeta Victoria Milescu, 
scriitorul Alexandru Mihăilă, poetul George 
Canache, toţi membri ai Uniunii Scriitorilor cu 
opere importante pentru istoria literaturii 
române contemporane. 

Am adunat şi publicat opiniile unor 
personalităţi ştiinţifice  de primă dimensiune 
cum sunt academicianul Dinu Girescu, 
academicianul Ioan Aurel Pop, istoricul Ioan 
Scurtu, cercetătorul în istorie  clujan Gelu 
Neamţu, profesorul universitar Nicu Vintilă 
din Craiova şi alţii, precum şi personalităţi ale 
vieţii politice, ca Mircea Druc sau Constantin 
Dudu Ionescu.  

Avem colaboratori entuziaşti afirmaţi 
în domeniile lor de activitate dar şi împătimiţi 
ai scrisului, dintre care amintim pe Artemiu 
Vanca, profesorul Nicoale Dan, scriitorul şi 
poetul Sever Constantin Răduică din Bechet, 
profesorul Janet Nica şi mulţi alţii. 

Revista este foarte bine primită în 
presa de cultură din Bucureşti ( revista 
fundaţiilor  editată de Fundaţia culturală 
Eminescu), în presa militară centrală 
Observatorul Militar, Frontiera, Pro Arme, 
Rezerva Oştirii, şi în cenaclurile literare 

bucureştene, Destine, Orpheum, Cercul 
scriitorilor ingineri din cadrul AGIR. Ne 
bucurăm de aprecieri, susţinere şi încurajări 
care ne stimulează, ne entuziasmează şi ne 
potenţează energiile pentru a continua acest 
proiect. 

În final vreau  să mulţumesc tuturor 
acelor consăteni care preţuiesc eforturile, 
inclusiv cele materiale, şi strădaniile noastre, 
domnului primar şi autorităţilor care ne-au 
sprijinit din 2006 încoace, parohiei ortodoxe 
din Luna şi în mod deosebit părintelui paroh 
Vasile Iura, care ne-au încurajat şi ajutat în tot 
acest timp. 

Vă transmit şi mulţumirile domnului 
colonel Mazere care nu  a putut veni acum din 
cauza unor sfaturi medicale primite şi aş vrea 
să exprim trei dorinţe şi visuri ale noastre 
pentru a căror împlinire credem că merită să 
luptăm: 
Realizarea unui monument pe locul unde au 
fost împuşcaţi ţăranii la 12 septembrie 1848, 
în memoria lor şi în semn de preţuire a noastră 
pentru jertfa lor supremă ca un simbol al 
demnităţii de excepţie a oamenilor din această 
comună. 
Reeditarea lucrării Comuna Luna istorie. 
Trăinicie şi adevăr pe valea Arieşului. Autor 
Col. Ion Mazere Luneanu, apreciată şi dorită 
nu numai în ţară ci şi în străinătate, solicitată 
şi de Biblioteca de Stat din Munchen. 
Prin eforturile comune ale cetăţenilor, prin 
determinarea şi înţelepciunea consilierilor 
comunali şi prin susţinerea domnului Primar 
noi avem convingerea că aceste proiecte se pot 
realiza pe parcursul acestui mandat. 
La urmă dar nu mai puţin important un mesaj 
pentru tinerii din comună şi pentru toată 
intelectualitatea satului lansăm din nou 
provocarea de a continua opera domnului 
col.(r) Ion Mazere Luneanu şi elaborarea 
monografiei satului pentru perioada din 1918 
până în prezent neacoperită de volumul 
menţionat anterior.   
Vă mulţumesc pentru înţelegere şi răbdare şi 
vă doresc lectură plăcută a acestui număr 
jubiliar al revistei. 

 
Gheorghe Indre               Luna 4 august 2013    
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Portrete de luneni 

Mariana Mion Pop 
Un om de succes 

 
În Luna, Pusta, este o piaţetă plasată la 

intersecţia mai multor uliţe, un drum larg  de 
pământ ce vine dinspre Vale traversează  Drumul 
Ţării, pietruit după război prin ani 60 asfaltat,   
astăzi drumul european E15, care leagă oraşele 
transilvane Tîrgu Mureş-Luduş-Câmpia Turzii- 
Turda-Cluj Napoca şi după circa 100 m intră în 
Pustă, apoi mai sunt două uliţe înguste cândva 
denumite Şucatăre ce ies lateral  din pustă unul 
spre stînga şi altul spre dreapta, primul drum mai 
larg menţionat, un ax est-vest, continuându-şi 
printre ele parcursul spre lunca Arieşului, pe 
marginea acestui drum pe partea stângă  a lui era 
cândva amplasată şi funcţiona moara de apă a 
cărei clădire mai există şi azi.  De formă aproape 
circulară Pusta oferă un spaţiu generos spaţiu de 
adunare, bun pentru organizat târguri, în orice caz 
gândit de cei care au decis păstrarea lui peste 
veacuri, ca un loc de utilitate publică, destinat 
sătenilor pentru zilele de sărbătoare şi pentru după 
amiezele de duminică de peste an. În sat mai 
existau asemenea intersecţii de drumuri care 
puneau la dispoziţia locuitorilor spaţii libere, 
adevăraţi plămâni prin care arhitectura satului 
respiră un aer de eleganţă şi confort,  dar niciuna 
din aceste pieţişoare nu avea mărimea şi 
importanţa pe care o avea Pusta. Pe marginea 
drumului principal ce venea dinspre Vale pe partea 
stânga era Crâşma lui Sabin unde bărbaţii îşi 
stingeau setea cu câte o bere, o ţuică sau un pahar 
de vin. 

De-a lungul existenţei satului Pusta a fost 
locul în care se organiza în fiecare duminică Jocul 
dansul în care se adunau flăcăii şi fetele din sat 
etalându-şi hainele de sărbătoare construite din 
dominaţia albului imaculat al ţesăturilor de in şi 
cânepă din care erau croite cămăşile cusute de 

femeile şi fetele din sat, cu mare talent, multă  
imaginaţie şi   ştiinţă la alegea şi îmbinarea culorilor, 
cu motive florale şi cu dantelării de figuri 
geometrice multicolore savant desenate pe mâneci şi 
pe piept, de albul postavului din care erau făcuţi 
cioarecii, de negrul păsturilor cusute şi ele cu 
meşteşug şi multă strădanie creatoare.  Aici în timpul 
horelor desfăşurate pe muzica ceteraşilor, a 
clarinetitului, a  şi acordionistului şi a tobei mari ce 
dădea ritmul se înfiripau poveşti de dragoste se 
trăiau pasiuni şi vise, se plămădeau nucleele 
viitoarelor familii. 

 În anii 60 gospodăriile din Pustă aveau 
grădini generoase, iar casele vechi cu arhitectura 
tradiţională, deşi unele încă trainice şi frumoase, au 
dispărut una câte una fiind înlocuite de case mari pe 
fundaţii înalte de beton, cu pivniţe, având aproape 
fiecare două camere la drum  cu ferestre mari în trei 
foi,  de regulă de formă pătrată şi cu acoperişul în 
patru ape, construit cu scaun de sprijin în pod şi 
având deasupra mânzatul un acoperiş de vărf, ca o 
căciulă cochetă pusă pe creştet, snopii de paie de pe 
acoperişurile de altădată fiind înlocuiţi cu ţiglă roşie, 
în mai puţin de 10 ani după colectivizare înfăţişarea 
satului s-a schimbat total, totul era nou şi construit 
durabil să poată deservi mai multe generaţii. 

Acolo pe latura din spre sud a Pustei locuia 
familia Blidar, aveau în construcţie  o casă mare 
pentru acea vreme, de genul celor descrise anterior  
plasată într-o curte generoasă şi având la drum un 
gard solid şi elegant din scândură geluită. În 
primăvara anului 1961, însoţindu-l pe tata care lucra 
ca dulgher la acoperişul acelei case am cunoscut o 
fată blondă şi plină de viaţă, Mariana, nepoata 
familiei Blidar al cărei tată maistrul Pop era şeful 
tatălui meu pe şantier. Mariana era în primii ani de 
şcoală colegă  cu mine la Luna,  învăţam în clase 
paralele ea în A la domna învăţătoare Valeria 
Mureşan iar eu în B la învăţătoarea venită din regat  
Saltiria Gheorghe. În acea zi de primăvară ne-am 
alergat ziua întreagă prin curte, a fost una din acele 
binecuvântate zile de copilărie de care mai târziu 
când îţi aduci aminte, fiinţa întreagă se umple de o 
lumină dătătoare de optimism, toate tristeţile şi 
greutăţile vieţii devin mai suportabile, se 
estompează, iar bucuria de a trăi renaşte sau se 
revigorează într-o binefăcătoare tresărire a sufletului, 
venită de foarte departe din lumea fără de griji a 
celor mai frumoşi şi promiţători ani ai vieţii. 

În copilărie nu am mai avut un alt moment 
în care să ne întâlnim, imediat după clasa a IV-a 
Mariana a plecat cu părinţii la Turda, unde a urmat 
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clasele V-VIII  după care a urmat cursurile 
Liceului Mihai Viteazul din Turda. 

Iată de ce în urmă cu câteva săptămâni 
când,  proaspăt întors acasă după o vizită la casa 
de la ţară de la Tătărani, pe mirifica  Vale a 
Dâmboviţei, am primit un telefon surpriză  de la 
Luna din partea unui om drag, domana învăţătoare 
Valeria Mureşan, am rămas tulburat de 
informaţiile pe care mi le dădea despre o scrisoare 
emoţionantă primită din partea doamnei Mariana 
Mion Pop, fostă elevă la Luna, care îi mulţumea 
pentru eforturile făcute şi pentru darurile de 
cunoaştere primte de la dumneaei, povestindu-i 
despre succesele dobândite în carieră, despre 
realizările ei pe plan profesional, pe plan familial 
şi social.   
Întâlnirea cu Mariana Mion Pop mi-a confirmat 
corectitudinea informaţiilor primite de la Luna din 
partea doamnei Mureşan. Am întâlnit un om de 
succes, o femeie plină de farmec, care a răzbit prin 
încercările vieţii şi s-a construit şi afirmat ca un 
om de valoare. Un intelectual harnic, înzestrat, 
devotat muncii de dascăl, capabil să convingă şi să 
obţină rezultate foarte bune în pregătirea tinerilor 
şi a cadrelor didactice, să îşi valorifice experienţa 
dobândită în conţinutul cărţilor pe care le-a 
publicat. Din parcursul profesional descris în 
Curricullum Vitae se observă preocuparea 
permanentă pentru instruire şi perfecţionare, 
pentru lărgirea orizontului propriu de cunoaştere şi 
a capabilităţilor şi posibilităţilor proprii de  acţiune 
şi afirmare în plan social.  

Din punctul de vedere al educaţiei şi 
instruirii trebuie să menţionăm rezumativ  
următorul parcurs: 
După absolvirea liceului Mihai Viteazul din Turda 
în 1973, a urmat cursurile Universităţii din Padova 
Italia, Facultatea de Litere şi Filosofie 
(UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - 
ITALIA -FACOLTA’ DI LETTERE E 
FILOSOFIA) în perioada 1978-1982, obţinând 
calificare în Limbi  şi literatură  străine moderne 
(LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
MODERNE), mai târziu în perioada 2008-2011 a 
urmat cursuri  în Bucureşti la UNIVERSITATEA 
CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR, 
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI 
STRĂINE – BUCUREȘTI şi în paralel frecventa 
cursurile de PEDAGOGIE, 
terminând ca LICENŢIAT ÎN FILOLOGIE, 
LIMBA I LITERATURA FRANCEZĂ, 
LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ, între 
2011-2013 şi PEDAGOGIE pentru ciclul 
obligatoriu de învăţământ;  a urmat cursuri de 
masterat la Universitatea din Bucureşti, Ştiinţele 
Educaţiei obţinând titlul de master pentru 

MASTERAT DIDACTIC –STRATEGII 
INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE, iar din 2013 este  
doctorand  al  prof. univ. dr. Romiţã Iucu – 
prorectorul Universităţii Bucureşti la Universitatea 
din Bucureşti. 

 În toată această perioada efortul de instruire 
şi perfecţionare a fost neîntrupt şi s-a concretizat în 
parcurgerea unor programe de perfecţionare la 
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A 
ROMÂNIEI DIN BUCUREŞTI şi CENTRUL DE 
STRATEGII APLICATE DIN BUCUREȘTI - 
STRATEGII APLICATE, pentru domeniile  
PSIHOLOGIA MANAGERIALĂ ȘI BRANDING 
CORPORATIST şi INTELLIGENCE ȘI  
SECURITY CORPORATIST. 
 Din punctul de vedere al activităţii profesionale,  
după ce a lucrat ca dascăl într-un liceu particular din 
Veneţia, unde s-a făcut repede remarctă prin 
rezultatele obţinute în munca cu tinerilor, unde s-a 
bucurat de apreciere şi preţuire, Maria MIon Pop şi-a 
deschis propria ei şcoală particulară reuşind prin 
eforturile personale să îşi asigure independenţa în 
plan material şi să contribuie substanţial la 
prosperitatea materială a familiei ei, la asigurarea 
resurselor necesare pentru creşterea şi educarea 
copiilor şi pentru construirea unei case confortabile 
pentru nevoile unei vieţi de familie onorabilă şi 
fericită, la standardele şi exigenţele societăţii 
italiene. 
Un om de mare curaj, Mariana a emigrat în Italia, 
într-o perioadă în care un asemenea parcurs era  
aprope total interzis şi imposibil de realizat,  în anii 
70 la scurt timp după absolvirea cursurilor liceale, 
unde şi-a întemeiat şi o căsnicie  şi o famile reuşite, 
în care s-au născut şi sau format ca oameni de 
succes, oameni valoroşi pentru societate cele două 
fete ale ei, Ofelia şi Claudia. Soţul industriaş 
proprietar al unei fabrici de mecanică de matriţe, 
care era de fapt o afacere de familie, afacere 
profitabilă care putea să asigure un trai îmbelşugat  
dar Mariana aşa cum am spus a refuzat soluţia unui 
trai comod de soţie întreţinută şi şi-a organizat 
întreaga viaţă ca un om activ, mereu în căutare de 
progrese şi ţinte noi ce meritau atinse. Din nefericire 
soţul ei s-a stins în puterea vârstei iar în prezent 
înfruntă singură obstacolele şi problemele ce trebuie 
depăşite şi soluţionate în parcursul vieţii.  
În prezent Mariana Pop este Preşedinte-fondator al 
Centrului de performaţă educaţională Fibonnaci, 
Organizaţie Neguvernamentală înfiinţată în anul 
2010, care are sediul în Bucureşti pe strada Smârdan 
la nr. 18. 
Om activ cu mare putere de muncă şi dedicat 
profesiei de educator şi dascăl, Mariana Mion Pop, 
se legitimează cu o impresionantă carte de vizită şi  
s-a impus ca un autor de cărţi, articole şi invenţii 
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recunoscute care concretizează o bogată şi 
fructuoasă activiate ştiinţifică şi pedagogogică, cu 
mare valoare educaţională şi pedagogic dintre  
care menţionăm: 
Cărţi (autor unic) în edituri recunoscute CNCSIS: 
1.  Mariana Mion Pop (2008), Etichetă şi protocol, 

Bucureşti: EdituraUniversitară, ISBN 978-973-749-
439-9 

2. Mariana Mion Pop (2012), L’illuminismo cartesiano 
nel XXI secolo da Cartesio a Zichichi. Tra 
Cartesianismo e l’Elettrodinamica Quantistica, 
Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-
647-412-2 

3. Mariana Mion Pop (2012), Le siècle des lumierères et 
le cartesianisme au XXI-le siècle de Descartes à 
Zichichi, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 
978-606-647-386-6 

4. Mariana Mion Pop (2012), Etichetă şi protocol, 
Bucureşti: Editura Neverland, ISBN 978-606-8390-
13-0 

5. Mariana Mion Pop (2012), cum alegem meditatorul?, 
Bucureşti: Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-
647-452-8 

6. Mariana Mion Pop (2013), MANUALUL ŞCOLAR, 
REPERE DE METODOLOGIE ŞI COMPETENŢĂ 
EVALUATIVĂ -   Învăţământ primar-  Bucureşti: 
Editura Pro Universitaria, ISBN 978-606-647-452-8 

Cărţi (în colaborare)  publicate în edituri:  
1. Mihaela Mureşan, mariana Mion Pop, (2012), 

Metaevaluarea şi evaluarea în procesul de 
selecţie a manualelor şcolare,Bucureşti, 
Editura ProUniversitaria ISBN 978-606-647-
541-9 

2. Maria Condor, Mariana Mion Pop, (2011), 
Curs de pedagogie şi psihologia educaţiei, 
Bucureşti, Editura ProUniversitaria, ISBN 
978-973-129-451-3 

 Lucrări prezentate la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice şi seminarii 
        Academia Română – ICCV - Bucureşti 

1. Mentorul, noul „pedagog de şcoală nouă" la  
Conferinţa “România după 20 de ani: 
schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii , 
încotro? “ 12-13 februarie 2010, Bucureşti   

2. “Infinita criza a educaţiei” la Conferinţa 
Naţională "Sociologia şi Asistenţa Socială în 
faţa provocărilor crizei", 23-24 septembrie 
2011, ICCV, Bucureşti  

       Inspectoratul şcolar din Rovigno, Croaţia 
1. Câteva metode noi de elaborare a algebrei. 

Formator pentru cadrele didactice de 
matematica. Seminare  organizate de Primăria 
şi Inspectoratul şcolar din Rovigno, Croaţia 
(1990-1991)   

Remarcabilă este şi activitatea sa de promotor 
al experimentelor, creativităţii  şi inovaţiei în 
domeniul educaţiei concretizată în brevete 
recunoscute de  ORDA şi brevete de invenţii 

recunoscute de OSIM, precum şi proiecte pilot 
realizate ca rezultat al activităţilor de cercetare 
dintre care menţionăm: 
Brevete ORDA 
1. ORDA, (2011, nr. 15261), Enciclopedia Mondială a 
Cadrelor Didactice  
2. ORDA, (2010, nr. 11827), CloFy –Metodă de 
performanţã educaţională 
3. ORDA, (2010, nr. 14919), Cursuri Fibonacci -CloFy 
intelligence 
4. ORDA, (2010, nr. 15028), Mulţumesc, maestre 

Brevete OSIM  
1. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, (2005), 
Certificat de înregistrare nr. 014492 Bucureşti, autor 
Maria Mion Pop 
2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, (2004), 
Certificat de înregistrare nr. 014447 Bucureşti, autor 
Maria Mion Pop 
3. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, (2003), 
Certificat de înregistrare nr. 012038 Bucureşti, autor 
Maria Mion 
 

Proiecte Pilot 
1. Liceul  Dante Alighieri, Bucureşti, clasa a II- 
Evaluarea manualelor şcolare, (2013) semestrul II 
2. Liceul  Dante Alighieri, Bucureşti, clasa a IX-X 
Evaluarea manualelor şcolare, (2012) semestrul II 
3. Liceul  Dante Alighieri, Bucureşti clasele IX-XII 
Citirea şi stocarea informaţiei inteligente (2012-
2013) semestrul I 
1. Liceul teoretic cu clasele  I-XII„ALEXANDRU 

ROSETTI” Comuna Vidra jud. Ilfov, clasele IX-XII, 
Citirea şi stocarea informaţiei inteligente(2010-
2011) semestrul II 

2. Școala generală nr. 98 Avram Iancu, Bucureşti, 
clasa a IV,  Citirea şi stocarea informaţiei 
inteligente (2010-2011) semestrul II 

6.   Șcuola Media Statale, Scaltenigo, Mirano, 
Venezia, Italia, (Classe 3^ media, professoressa Rosa 
D’Oro),  Corso propedeutico di insegnamento 
dell’algebra, (1989) semestrul I 
7.    Skolski centar za usmajeremo obrazovanje – 
Rovij- Croaţia, (1991, seminare), Câteva metode noi 
de elaborare a algebrei. 
8.  Profesor la    Istituto “G. Parini”,  Mestre, 
Venezia, Italia;;  Corso di matematica, classe IX-
XIII. (1983 – 1990) 

 O felicităm pe Mariana Mion Pop pentru acest 
parcurs început în Pusta din Luna şi  ne bucurăm 
pentru  faptul că lista modelelor umane de 
luneni performanţi prezentate în paginile revistei 
se îmbogăţeşte cu un nou exemplu demn de 
admirat şi de urmat pentru generaţiile prezente 
şi viitoare. 
 
Gheorghe Indre decembrie 2013
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie

Nicu DOFTOREANU - În ritm de tangou 
(Editura Destine, Bucureşti, 2013) 

 
Nicu DOFTOREANU s-a născut la 

Bucureşti în anul 1951 şi a absolvit facultatea 
TCM – secţia maşini Unelte şi Scule. Toate 
volumele sale de versuri includ în titluri tangoul: 
Tangouri, 2002; Tangoul, mereu Tangoul, 2004; 
Sub semnul Tangoului; Tangouri altfel, 2010; 
Tangoul mereu Tânăr, 2010, Tangouri de ieri, 
Tangouri de azi, 2012 şi În ritm de Tangou, 2013; 
-  semn că acest cântec dansat îi defineşte 
specificul autorului, aşa cum vom observa în 
continuare, prezentând cea mai recentă apariţie 
editorială din cele enumerate. Dacă tangoul, 
inventat în bordelurile Argentiniene, pe la sfârşitul 
secolului al XIX – lea, s-a rafinat şi a cucerit 
lumea (epoca sa de aur manifestându-se la 
mijlocul secolului XX), prin sentimentalismul său 
erotic: "Tangoul este un bărbat şi o femeie care se 
caută unul pe celălalt. Este o căutare a îmbrăţişării, 
a unui mod de a fi împreună" (Juan Carlos Copes, 
dansator şi coregraf), la Nicu Doftoreanu devine 
un prilej de meditaţie asupra problemelor 
existenţiale majore: trecerea timpului, viciile, 
credinţa, politica, dragostea, moartea. Tangoul 
despre cuvânt elogiază logosul divin din care s-a 
născut universul şi care ne poate mântui: 
“Cuvântul cel căutat,/ care-a modelat destine,/ e … 
cel care-l ştim bine,/ Când ajungem în impas:/ 
Folosindu-l ca redută/ Îl rostim toţi într-un glas!/ 
Şi el este…/ DOAMNE-AJUTĂ!” De la universal 
sacru ajungem la reacţiile desacralizate instituite 
astăzi de ţările dezvoltate industrial şi care vor să 
le trensforme pe celelalte în pieţe de desfacere: 
“Totu-i pe globalizare/ De ţară nu ne mai doare,/ 
Fiindcă ţara-i orişicare/ şi uşor, uşor, uşor/ chiar nu 
mai suntem popor./ Suntem toţi o populaţie/ ce se 
zbate-n imitaţie.” Umorul autorului se potriveşte 

combaterii ideii de reîncarnare: “De-aceea astăzi 
este imposibil să mai crezi,/ Atunci când vezi că 
toţi acei ce le-au născut pe toate/ Când ceri 
dovezi… se dau deoparte spre uitare/ Fiindcă 
strămoşii lor nu au rămas în viaţ-atât de mult/ Spre 
a ne povesti în continuare/ Cum au făcut 
verificare-acestor … teorii bizarre! (Tangou 
despre reîncarnare). 

Deşi greutăţile vieţii devin tot mai mari, 
autorul îşi păstrează tonul optimist şi umanismul 
cald: “deci…/ Hai nu fi trist!/ revino la starea de-
artist…/ Şi fii optimist!/ Încă ţi-e bine … 
EXIŞTI!” (Tangou de viitor)  

Poetul şi-a creat cu tangourile scrise de-a 
lungul timpului un stil specific, simplu, bazat pe 
exprimarea directă, colocvială, fiecare text 
încheindu-se cu o reflecţie morală. 

Tangourile lui Nicu DOFTOREANU 
devin elementele unui singur şi mare TANGOU, 
dansat cu viaţa. 
Lucian Gruia 
 

Artemiu VANCA, Zori întunecate, Editura 
Arefeana, Bucureşti 2013 

 
 Productiv şi talentat Artemiu Vanca se 
prezintă cititorilor cu un nou roman, prin care 
putem spune că se legitimează o dată în plus ca un 
scriitor matur, eliberat de complexe şi capabil să 
elimine orice urmă de amatorism. Scrierile 
anterioare aveau indiscutabil o tentă 
memorialistică legată de experienţe trăite personal, 
în adolescenţă sau în anii de maturitate de după 
pensionare, de această dată însă imaginaţia 
creatoare a autorului ne transportă în evul mediu 
timpuriu al ţinuturilor sale natale, cu toate 
caracteristicile sale de brutalitate şi primitivism, de 
cruzime şi nedreptate socială şi umană, în care 
lumea satelor şi oraşelor, instituţiile, civile şi 
militare, autorităţile religioase şi civile ale vremii 
sunt trezite la viaţă convingător şi credibil.  
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Toate descrierile şi portretele umane, 
comportamentul şi atitudinile personajelor, întreg 
spectrul de realţii interumane şi ierarhii sunt 
reconstituite de scriitor pe baza unei temeinice 
documentări,este incorporată în textul scris o 
strădanie permannetă de a da o notă de 
autenticitate, prin limbajul folosit detaliile, 
vestimentare, obiceiurile şi relaţiile interumane 
caracteristice sitemului social bazat pe exploatare 
şi pe promovarea unui dispreţ total faţă de oamenii 
simpli trăiau sub stăpânirea înrobitoare şi 
necruţătoare a autorităţilor ungureşti ale vremii.  
Centrul întregii povestiri este satul de rumâni  Ban 
care era înfiinţat de doar cinci ani constituit din10 
famili de valahi şi două familii de ruteni aduşi de 
unguri din Ucraina Subcarpatică,  avea totuşi  la 
acea vreme propria sa organizare fiind reprezentat 
oficial de vicejudele Ionaş Ban, în relaţia cu 
Capitlul Episcopiei Catolice de la Oradea căreia îi 
datorau supunere şi plata unor dări înrobitoare 
mult peste puterile economice ale locuitorilor.  
Plecând din acest puct autorul ne poartă de la Ban  
la Roma prin destinul familiei judelui constituită 
din mama, tatăl şi cei doi fiii gemeni Traian şi 
Victor urmaşii lor.  
Victimă a lăcomiei, cruzimii şi brutalităţii fără de 
margini  autorităţilor  catolice de la Oradea Ionaş 
Ban este pe  de o parte răzbunat de parcursul 
justiţiar al fiului său Traian care reuşete să 
pedepseacă pe toţi cei implicaşi în nedreptăţile 
suferite de tatăl său şi de el însuşi şi să jungă mare 
comandant militar în slujba ţarului bulgar Asan al 
II-lea murind răpus într-o bătălie cu ungurii. 
Cel de al doilea băiat al lui Ionaş Ban urmează 
calea învăţăturii, se iinstruieşte şi devine înalt 
prelat  catolic  şcolit la Roma şi Monte Casino 
unde îl cunoaşte pe faimosul călugăr Rogerius 
autorul  binecunoscutului Căntec de jale (Carmen 
Seculare) ce redă grozăviile făcute de tătari în 

timpul marii invazii din 1241. Adoptat de tătari ca 
translator şi sfetnic, Victor Ban, ajunge din nou în 
satul natal unde va funcţiona ca preot în parohia 
ortodoxă, îşi întemeiază o familie,  şi va contribui 
la dezvoltarea comunităţii, lăsând  în urmă un 
jurnal cu însemnări ale întregului parcurs.  
Construcţia epică este foarte îndrăzneaţă, 
portretizarea figurii de legendă a călugărului 
Rogerius căruia i se datorează realatările cu 
caracter istoric de mare valoare privind 
evenimentele legate de invazia tătară, adaugă cărţii 
un plus de emoţie pentru orice om care a aflat doar 
din cartea de istorie despre acest important martor 
al unei epoci de tulburătoare şi tristă amintire.  
Domnul Vanca obişnuieşte cu modestia care îl 
caracterizează să se prezinte ca un simplu amator 
tentat de magia cuvântului scris în opinia noastră 
însă, această carte aşa cum am spus la început 
relevă o remarcabilă capacitate de creaţie, de 
reînviere a unei epoci îndepărtate, deloc simplă 
prin multitudinea de aspecte. situaţii şi portrete 
descrise, imaginile diferitelor tablouri din care 
cartea este alcătuită provocând o emoţie puternică 
şi reuşind să stărnească şi să alimenteze  
curiozitatea cititorului şi să menţină treaz interesul 
pentru poveste până la lectura ultimei silabe.  
Vorbim despre o carte de ficţiune dar dat fiind 
volumul de informaţii transmise despre o imaginea 
unei lumi care a funcţionat în realitate, recursul la 
documente  a fost absolut necesar fapt pentru care 
autorul prin note de subsol explică uneori 
fundamentul ştiinţific al afirmaţiilor şi aprecierilor 
făcute, intreprindere destul de riscantă ţinând cont 
de vasta literatură ştiinţifică scrisă pe marginea 
acestei perioade. Din acest punct de vedere 
considerăm că în construcţia lucrării există o doză 
de fragilitate a mesajelor, care în opinia noastră ar 
fi putut să fie evitată. 
 
Gheorghe Indre                                                                                    

 

 

 

 

 
Slujba de sfinţire  a Căminului cultural inaugurat pe 3 august la 

Luncani sat în comuna Luna 

 

 
Tăierea panglicii la inaugurarea Căminului cultural din 

satul Luncani la 3 august 2013 
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Ecouri în presă şi aprecieri ale cititorilor
 

 
GÂNDUL ANONIMULUI 

 nr.49-50, iunie 2013. 
Recenzie 

 
Artemiu Vanca 

De obicei, răsfoiesc revistele şi citesc doar 
articolele care mă interesează. De data aceasta 
însă, mi-am propus s-o citesc din doască în doască 
şi am avut surpriza să constat că toate articolele 
sunt interesante şi că toate meritau citite. 

Citind povestirea domnului colonel în 
rezervă, Ion Mazere Luneanu, „Întoarcere în timp 
(IX). Pichetul de grăniceri (III)”, am străbătut, 
alături de domnia sa, tânăr sublocotenent, şi alături 
de soldatul Nădăşan, prin ploaie şi noroi, drumul 
de 18-20 kilometri până la pichetul de grăniceri de 
pe graniţa de vest a ţării, şi mi-am amintit de 
drumuri mult mai scurte, parcurse de mine, în 
aceleaşi condiţii, la început de secol XX, la doar 
25 kilometri de capitala ţării. Am mai avut prilejul 
să citesc texte scrise de ofiţeri în rezervă sau să-i 
ascult vorbind, şi, de fiecare dată, am remarcat 
discursul lor patriotic împănat cu nostalgie. Este o 
plăcere să citeşti astfel de texte,  mai ales când 
sunt bine scrise, cum este şi cazul acestei povestiri. 

Cele două texte ale domnului Gheorghe 
Indre, „Susana” şi „Raport sentimental la 
înmormântarea unei uzine”, le-am ascultat şi citite 
de autor, primul în Cenaclul „Destine”, al doilea în 
„Cercul literar al inginerilor”. E altceva când 
asculţi un text şi altceva când îl citeşti. Citind cele 
două texte, le-am înţeles mai bine şi am putut să 
revin sau să zăbovesc mai mult asupra pasajelor 
care mi-au plăcut şi care n-au fost deloc puţine. 
Domnul Indre scrie despre ceea ce cunoaşte foarte 
bine, despre evenimente trăite sau petrecute în 
preajma sa. Se înduioşează sau se revoltă în faţa 
unora dintre ele şi reuşeşte să ne transmită şi nouă 
aceleaşi sentimente. Descrie în aşa fel câte ceva, 
încât ne face martori nemijlociţi la ceea ce i-a 
impresionat retina. Talentul său literar este 
indiscutabil. 

 „Următorul!” este o povestire excelentă! 
Mi-a plăcut foarte mult. Se vede că domnul 
Gheorghe Văduva are un condei format, de pe 
„vremea când lucra la ziar”. Talentul, al cărui 
dovadă o face şi în poezia „Dor de dimineaţă…” îl 
are, cu siguranţă, din născare. 

„Un fapt divers (paiele popii)”este o 
povestire interesantă N-am înţeles de ce 
mărturisirea incendiatorului a venit „prea târziu”? 
Niciodată nu-i prea târziu să primim iertarea 
păcatelor noastre. Tâlharul din Biblie, a primit-o 
pe când era răstignit, alături de Hristos. Întrebarea 
o adresez, probabil postum, popii. 

Toată admiraţia mea pentru pasiunea pentru 
Brâncuşi a domnului Lucian Gruia şi pentru 
strădania sa de-a descifra sensurile ascunse ale 
sculpturii lui. Îl iubesc pe Brâncuşi. Am trăit 
douăzeci de ani în preajma monumentelor sale de 
la Târgu Jiu, i-am văzut o parte din opere în 
diferite muzee - inclusiv Muzeul de Artă Modernă 
din Paris - m-am recules la mormântul lui din 
cimitirul Montparnase, am citit multe cărţi despre 
el şi opera lui, i-am dedicat poezii şi am sculptat, 
în lemn, o replică după Cuminţenia Pământului. 
Observaţi că am scris mai mult despre mine decât 
despre domnul Lucian Gruia! Am făcut-o ca să 
dovedesc că sunt în stare să înţeleg şi să apreciez 
pasiunea domniei sale. 

Domnul Ovidiu Ţuţuianu a scris articolul 
„Latinitatea limbii române? Argumente şi dovezi 
contra!” Domnia sa ne face cunoscută teoria 
originii în principal dacă a poporului român, 
originea pelasgă a dacilor, romanilor, galilor, 
ibericilor  şi faptul că pelasgii şi-au avut originea 
pe teritoriul ţării noastre şi au creat aici cea mai 
veche şi strălucită civilizaţie cunoscută. Cu alte 
cuvinte, noi, românii, suntem „buricul lumii” şi nu 
altcineva. Promotorii acestei teorii la noi au fost 
Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Nicolae Densuşianu, 
iar un înfocat susţinător contemporan  al ei este 
Napoleon Săvescu, trăitor în America. Un număr 
de savanţi, de mai multe naţionalităţi, împărtăşesc 
această teorie, nu însă şi Academia Română şi 
universităţile noastre. Se consideră că este profund 
neserios ca după ce ne-am bătut atâta timp în piept 
cu originea noastă latină, să inventăm acum alta. 
Şi eu am susţinut-o, în romanul „Comorile de sub 
Meseş”, şi sunt nemulţumit şi neconsolat că ea nu 
reuşeşte să se impună. Articolul domnului 
Ţuţuianu este foarte bine scris. 

 „Privitorul trebuie să descifreze în 
sculpturile mele ideea pe care am vrut să o 
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transimt….” spune sculptorul Costel Iacob, citat 
de domnul Dinu Moraru în articolul „Sufletul 
tainic al lucrurilor”.  Prin urmare, în timp ce Camil 
Petrescu, afirmă despre el că „a văzut idei”, 
sculptorul Costel Iacob poate afirma despre sine că 
„a sculptat idei”. Cam aceasta este „ideea” 
articolului citat. 

Da, domnule Gelu Neamţu, dumneavoastră 
v-aţi făcut datoria demonstrând, în articolul 
„Simbolurile naţionale româneşti sub stăpânire 
ungurească”, că „bârna” (din ochii ungurilor n.n.)  
este mai groasă şi mai perfidă decât „paiul” (din 
ochii românilor n.n).  Aţi adus dovezi în plus cu 
privire la dublul standard cu care operează ungurii 
în problemele naţionale, având grijă să tragă tot 
timpul spuza pe turta lor şi de duplicitatea acestora 
când sunt puse în discuţie aceleaşi probleme. Sper 
că n-aţi făcut în van această demonstraţie. 

Citind articolul „Vexilologia – o ştiinţă 
foarte puţin cunoscută”, al domnului Titus- Flaviu 
Cristurean, am aflat lucruri interesante despre 
steaguri şi faptul că faţă de arborarea ilegală a 
drapelului secuiesc în judeţele Covasna şi 
Harghita, autorităţile române au deocamdată 
recţii relativ timide. Autorul nu îndrăzneşte să le 
recomande acestora mai multă fermitate pentru 
respectarea legii. 

Lăudabilă este strădania istoricului Sever 
Constantin Răduică, şi nu numai a d-lui, de-a 
dezgropa trecutul unor vechi aşezări româneşti, în 
situaţia în care au rămas atât de puţine mărturii din 
vremurile de demult. Articolul „Cronos la poarta 
uitării” ne duce până în vremea cumanilor, în 
secolul XI, şi ne ajută, cât de cât, să aflăm câte 
ceva din ce s-a întâmplat atunci şi de atunci 
încoace. Grea misiune au istoricii când sapă atât 
de adânc! 

În articolul intitulat „Eveniment” şi 
consacrat decernării titlului de Docotr Honoris 
Causa  a Universităţii de Vest din Timişoara, 

profesorului Constantin Tulai, originar din satul 
Luna, domnul Gheorghe Indre, consătean cu 
distinsul profesor, scrie: ….eveniment pe care îl 
consemnăm cu mare bucurie şi îl facem cunoscut 
cititorilor noştri şi locuitorilor comunei, ca o 
confirmare în plus a valorii comunei noastre ca 
izvor de umanitate creatoare de excepţie. Felicitări 
domnule profesor! Felicitări Luna! 

Poeziile sunt frumoase sau interesante, 
poetesele sunt zâmbitoare, poeţii încruntaţi, 
basarabenii suspină. 

„Actualitate şi trecut în Luna”: îi dorim 
domnului primar să-şi ducă la îndeplinire 
proiectele; am fost impresionat de ce a spus, în 
legătură cu ce-a făcut pentru satul său natal, 
domnul colonel (r) Ion Mazere Luneanu; sunt 
impresionat de felul în care acest sat a participat la 
istoria noastră. Frumos portretul făcut colonelului 
de domnul căpitan Constantin Piştea. 

Recenziile de carte ale domnilor Lucian 
Gruia şi Gheorghe Indre sunt meşteşugit scrise, 
menite să ne trezească interesul pentru cărţile 
recenzate, ceea ce, mărturisesc că în ceea ce mă 
priveşte au reuşit. Îi mulţumesc domnului Indre 
pentru recenzia la cartea mea, „Nobilul 
proprietar”. Laudele pe care i le aduce m-ă 
determină s-o recitesc, pentru că îl suspectez de 
exagerare. În ce-i priveşte pe poeţii Cornel 
Balaban şi Marian Dumitru, sunt coleg de cenaclu 
cu ei, le cunosc poezia şi o apreciez. Mai mult, la 
lansarea celor două volume de poezie ale 
domnului Cornel Balaban am participat şi eu. 

În final, alătur elogiile mele la adresa 
revistei celor prezenţi în rubrica „Ecouri în presă” 
şi pentru că nu este singurul număr al revistei care 
îmi cade în mână, mă alătur declaraţiei d-lui Ion 
Mazere Luneanu şi anume că revista „este tot mai 
bună cu fiecare număr.” 
Artemiu Vanca             1 august 2013
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11 REVISTE BUCUREŞTENE 

 

 
                                      

Florin Grigoriu 
 

Nr. 1. Literar-Ing, aprilie - iunie 2013, revistă 
literară a inginerilor, sub patronajul AGIR, 
redactor-şef Nicolae Vasile (editorial): De ce să 
scrie un inginer? Si cuprinsul paginii 1:: Scrisoare 
deschisă către inginerii de ieri şi de azi ai 
României - Gheorghe Indre;; Blazon, recenzie la 
cartea Îndreptar heraldic de Florin Horvath - 
Artemiu Vanca; pagina 2: Despre Enciclopedia 
Dacoromână- Florin Grigoriu; Cinci ingineri, 
cinci poeţi de haiku- Florin Grigoriu, Radu 
Patrichi, Mircea Teculescu, Ştefan Theodoru, 
Valentin Nicoliţov -17 poeme- grupaj de  Florin 
Grigoriu; Rondelul înţelepciunii - Alexandru 
Pacioga; pagina 3: Vipera şi albina, fabulă - Emil 
Simion;Tangou de Paşti-poem - Nicolae 
Doftoreanu; Candidat la medalii -proză-  Ovidiu 
Ţuţuianu; Particula lui Dumnezeu; pagina 4-  Titi 
Turcoiu; De-ale gurii, în gura lor - Ioan Ganea-
Christu; Despre noi /redacţia despre cenaclul 
literar-ingineresc din a treia marţi a lunii. 
 
Nr. 1, mai 2013, Floare albastră, revistă periodică 
a Cenaclului literar “Mihai Eminescu”, patronat de 
CARP- Seniorii sector 1, Bucureşti, director - 
Petru Demetru Popescu, redactori: Floarea 
Necşoiu, Magda Bădoiu. Citate: “Să ştii, citind din 
Eminescu, devii iubire din iubire” (Petru Demetru 
Popescu), “Lumini din depărtare, cu dangăt vechi 
în dorul nou” (Livia Radu), “Trăim cel mai frumos 
dar divin – viaţa” (Floarea Necşoiu), “Secretul 
slovei stă în limpezime” (Magda Bădoiu), 
“Corabia ne poartă pe valuri înspumate, dar stau în 
ea nebunii, busola e sfărmată!” (Constanţa 
Virginia Butescu), “Inima mi-i tristă, în tristul 
vremii mers”. (Florica Maria Havreliuc).  
Mai iscălesc: Mircea Popescu, Maria Irina Roşca, 
Maria Niculescu, Vali Horişcă, Maria Munteanu, 
Elena Carmen Hohenzolern, Ioan Nedelescu, 
Constantin Aurel Ciupagea, Marilena Caraghiaur, 

Cornelia Dan Negrea Victoria, Aurel Bardan,  
Elena Milescu, Viorica Panaitescu, Otilia Morţun, 
Ionel Protopopescu – poezie, proză,  Excelent 
studiul literar despre Mihai Eminescu- vizionar, de 
Floarea Necşoiu. La numere multe! Cenaclul are 
peste 30 de ani. 
* 
Nr. 10, pe hârtie, aprilie/mai 2013, Cetatea lui 
Bucur, dar ajunsă la nr. 50 pe internet. Felicitări, 
doamnă director Elisabeta Iosif, brav consiliu 
director şi redactori din lumea largă! Am remarcat: 
studiul “Flamenco”, de Gabriela Căluţiu 
Sonnenberg- Spania, recenziile- despre Herman 
Victorov şi volumul său de memorii Din viaţa 
unui om oarecare, convingător de canadianca 
Elena Buică, despre Ligya Diaconescu şi Drum, de 
Al. Florin Ţene, despre Vali Iancu şi Amici de-o 
clipă, haiku, scris de Corneliu Traian Atanasiu. În 
alte pagini- note de călătorie în Franţa (Elisabeta 
Iosif), felicitări la 50 de numere, interviul lui 
Norbert Dodille cu soţia lui Emil Cioran, preluat 
din Formula AS, un eseu despre Artur Silvestri de 
Lucian Gruia, poezii din Australia -George Roca şi 
din alte locuri româneşti, de Mihaela Aionesei, 
Adrian Botez, Viorel Gongu, Eliabeta Iosif, 
Marioara Oprică, Paula Romanescu, Dorina Şişu 
Ploieşteanu,  Elis Râpeanu, Cristina Ştefan, ştiri, 
cugetări. 
„La poalele norilor/ face cu mâna Dumnezeu/ şi 
înfloresc macii”. (Mihaela Aionesei). 
* 
Nr. 24, anul III, Bucureştiul literar şi artistic, 
septembrie 2013, fondatori Coman Şova şi 
Florentin Popescu.  
Interesant interviul cu Ion Dodu Bălan, realizat de 
Florentin Popescu, eseul lui Constantn Zărnescu, 
Valeriu Anania şi Masa lui Brâncuşi. Am citit cu 
drag poeziile lui Nicolae Dabija. În alte pagini- 
traduceri din Paul Verlaine de Paula Romanescu, 
readuceri în actualitate a scriitorilor Bogdan 
Amaru, (şi Capşa literară), Gala Galaction, Cezar 
Ivănescu, John Galsworthy, Dumitru Matcovschi, 
recenzii, ştiri, arte plastice, muzică. Cred că revista 
devine încet o noua Românie Literară, prezentând 
nu Bucureştiul ci dorind a cuprinde întreaga 
literatură de ieri şi de azi. Discutabil editorialul 
despre cenacluri al lui Florentin Popescu, autorul 
nevăzând cenaclurile de azi din Bucureşti şi din 
ţară, dorindu-le centralizate, controlate sau poate 
nu… 
* 
Nr. 50, Gândul anonimului, Bucureşti, publicaţie 
a Cenaclului „Anonimul”, anul XI, iunie 2013. 
Apare de 10 ani, prin efortul creator al 
scriitorilor Ion Mazăre, Gheorghe Indre şi 
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Gheorghe Văduva, cu articole interesante de 
istorie românească, mai ales privind Ardealul, 
locală- mai ales localitatea Luna- Turda, de unde 
sunt câţiva colaboratori, de istorie militară, mulţi 
autori fiind ofiţeri,  (ex în acest nr. „Pichetul de 
grăniceri”, de col r. Ion Mazere Luneanu;  
„Realizări la Primăria Luna”- de Laurenţiu Tor, 
primar), despre „Simbolurile naţionale  
româneşti sub stăpânirea ungurească”, de Gelu 
Neamţu, „Vexilogia- ştiinţa drapelelor”, de  Titus 
Flaviu Cristurean, “Cronos la poarta uitării”, de 
Sever Constantin Răduică, despre unele aşezări 
de pe Văile Jiului; poezie (Nicolae Maxim, 
Nicolae Vasile, dar şi Victoria Milescu, Ion 
Iancu Vale, Gh. Văduva, Constantin Stroe, Nicu 
Doftoreanu Sever Răduică), recenzii clare, 
dovedind că autorii (Ştefan Mihuţ, Artemiu 
Vanca, Anca Florentina Popescu,  Cornel 
Balaban, Marian Dumitru) au ceva de spus 
lumii, de Gh. Indre, Lucia Gruia, Ion Petrescu;  
interviuri şi opinii cu Gheorghe Indre, Lucian 
Gruia, despre tradiţia românească, despre 
Brâncuşi eseuri istorice - despre limba 
getodacilor, de Ovidiu Ţuţuianu, biografii-prof. 
univ. dr. Constantin Tulai, sărbătoriri-„un 
lunean dator trecutului”, articol despre  Ion 
Mazere- Luneanu, colonel, şapte volume din care 
trei  despre satul natal…, de căpitan Constantin 
Piştea, sculptură- poze, biografie- Iacob Costel. 
Pagina IV- un sculptor interesant de viziuni 
patetice:-Iacob Costel, promoţia 1985 a 
Institutului de arte Plastice “Nicolae 
Grigorescu”- Bucureşti, bine primit şi prin 
Austria, Franţa, Germania, Italia, SUA… 
Oameni serioşi, peocupaţi de localităţile de unde 
sunt, trăind pentru ceilalţi, bucuroşi de tot ce se 
face bun pe aceste plaiuri, de tot ce s-a făcut, 
optimişti. Un sincer BRAVO pentru împlinirea a 
50 de apariţii şi pentru întreaga activitate despre 
care se vorbeşte în cele 74 de pagini mari!   
* 
Nr. 60, Cronica Fundaţiilor, anul XII, august 
2013, editor Fundaţia Internaţională „Mihai 
Eminescu”, director general Ioan Curtean de 
Flondor, director executiv Radu Constantin, 
redactor-şef Rodica Subţirelu, ajutaţi de 27 
redactori. 
Revista readuce în contemporaneitate pe N. Iorga, 
M. Eminescu, Marius Nuşi, C. Gerota, cu texte 
privind identitatea naţională. Aceeaşi problemă o 
dezbat şi articolele lui Daniel Roxin, Corneliu 
Zeană (“Învăţământul şi sănătatea în România şi 
UE”), Mihai Petrovici („Regele cafegiilor”, despre 
Gheorghe Florescu). Articole interesante scriu 
Tudor Nedelcea („Pentru unitatea lumii creştine”), 
Romeo Pivniceru („Întoarcerea spre sine însuşi. 

Socrate”), Nicolae Havriliuc („Prezenţe româneşti 
peste hotare. Mircea M. Ionescu”), dialoguri 
captivante poartă  George Canache cu generalul 
Emil Străinu, călător în Insula Paştelui şi misterele 
de lângă noi sau mai de departe, Radu Cange cu 
“geniu şi demnitate”, Călin Căliman cu filmul 
românesc, Claudia Motea cu pictoriţa Rodica 
Olteanu şi cu regizorul Ion Andrei Puican, Corina 
Popescu vorbind cu o carte de Gheorghiţă Ciocioi, 
Rodica Subţirelu cu  detectiv Maria Bumbaru, Ion 
C. Ştefan cu volumul de poezii La o ceaşcă de 
lună a enciclopedistului Marian Dumitru. 
Execelentă iconografia: fotografii – memorabilă 
statuia dacului de pe prima pagină, aflată la 
Muzeul Prado- Madrid; Ce bine i-ar sta în 
Bucureşti, alături de alte statui risipite în lume nu 
se ştie bine cum!…), desene, picturi în reproduceri 
miniaturale.  
* 
Nr. 93, anul XI, septembrie 2013, Dacia magazin, 
director fondator Napoleon Săvescu- SUA- 
vorbeşte despre Congresul Internaţional de 
Dacologie –a XIV-a ediţie de la Buzău şi 
Chişinău, din august, cuprinzând şi articolele “De 
la un acrostih dacic la un acrostih modern” – Iurie 
Colesnic (primul acrostih din lume se află pe o 
piatră de mormânt a unei femei dace din Tomis, 
oraşul clădit de Tomiris, regina massageţilor, 
învingătoarea lui Cirus, nu după cum afirmă 
istoriciştii că l-ar fi născut …grecii), „Dicţionar al 
deznaţionalizării limbii române”- Valeri Popovici-
Ursu (comabate ideea că ale noastre cuvinte 
provin din străinătăţuri), ŢSimbolistica dacică în 
heraldica Armatei României- Divizia 2 Infanteie 
GeicaŢ- Romei Feraru (scrie autorul că 12 
cohorte- armate dacice au împânzit Împeriul 
Roman, din Cappadocia, Siria, Britania- Scoţia, 
Panonia, Moesia, deci i-am… dacizat noi pe ei? 
întreb), „Babele Sfinxului din Bucegi”, George 
Liviu Teleoacă (ar fi Babilonul la noi,? Eu cred că 
acel modern…), „Mihai Viteazul-imagine, mit, 
istorie”- Oana Coandă (partea I), „Istorie getică 
sau gotică- Carlo Troya” (1784-1858, italian, 15 
volume de Istoria Italiei, între 1839-1855), de 
Gabriel Gheorghe (demontând multe falsuri 
învăţate de noi prin şcoli), „Urmele strămoşilor 
prin Câmpia Boianului”- Traian Zorzoliu (despre 
descoperiri din jud. Olt), „Taina Kogaionului- 
Muntele Sacru Dacic” – Cristina Pănculescu 
(partea I), articole despre B. P. Hasdeu, V. 
Alecsandri (Marin Giurescu, Tiberiu Ciobanu),  
„Tuneluri interconectate mondial” (Mihail 
Popescu), „Mânăstirea Sfânta Ecaterina- Sinai” 
(Mircea Chivu); „Europa şi Pericolul Dac” (Marin 
Neacşu), „Dacia creştină” (Costel Eugen 
Popescu). De citit şi de făcut cunoscut şi altora, 
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deoarece…”noi nu suntem urmaşii Romei, suntem 
un neam unic, urmaşi ai neamului daco-getic.” 
*citat de la pagina 39, din recenzia la cartea 
Genomul uman, de Georgeta Cardoş şi Alexander 
Roderwald, de Nicolae Nicolae, (tel. 
0729.011.003-comenzi pentru carte). 
* 
Nr. 114-115, anul XXIV, ianuarie-martie 2013, 
Destine, fondată în 1990, redactor-şe Victor Gh. 
Stan. Cuprinde ştiri de la activităţi culturale din 
Aref- Argeş, Bucureşti, Urziceni, Vintileasa- 
Vrancea. Despre Nichita Stănescu scriu articole 
Ion Andreiţă, George Călin, Emil Georgescu, Ion 
C. Ştefan, poezii  Corneliu Balaban, Horia 
Bădescu, George Călin, Alexandra Derea, Maria 
Dumitru, Vasile Groza, Victor Gh. Stan. Un poem 
frumos este de Valeriu Matei- „Heralzii”, lui M. 
Eminescu. 25 cugetări scrise sau alese publică 
Victor Gh. Stan („Omule, sufletul devine trup, 
când mănânci, trupul devine suflet când gândeşti” 
– Pitagora), 44 de haikuuri publică într-o antologie 
a haijinilor români Florin Grigoriu. Se republică 
epigrame- 6 epigramişti, poezii de Petru 
Marinescu, Cincinat Pavelescu, Petre Strihan, 
proza „Gândăcelul” de Emil Gârleanu. Am 
remarcat poeme de George Baciu, Dumitru 
Dumitrică, Ioan Vasiu („E târziu, Maria, şi-n 
iubirea mea/ fără tine-ncepe să îmi fie teamă…”) 
şi articolul de informatică de prof Elena 
Constantinescu., recenzia la volumul de poezii 
Duios îmi cântă Mozart Lacrimosa, de Camelia 
Vasiliu (n. 1961, Bacău, debut literar apreciat de 
Augustin Macarie în altă cronică, anul trecut), de 
Victor Gh. Stan. 
* 
 Nr. 222, anul XIX, Amurg sentimental, octombrie 
2013,  cu moto „Cel ce-şi uită limba maternă  nu 
are cum să stea de vorbă cu Dumnezeu”. (Pavel 
Mercea), editorialul „Triste canapele” de lui Ion 
Machidon, directorul, proprietarul revistei,  
cronicile de cenaclu 473, 474, de Florin Grigoriu, 
articolul lui Gh. Mohor despre „V. Alecsandri -
Eroul de la Montpellier”, al lui Valeriu Creţu 
despre Anghel Saligny,  prozele de Elena Olaru, 
Bianca Ene, Mariana Popa, Valeriu Gorunescu, 
poeziile de  Mia Badralexi, Zina Bivol, Carmen 
Lida Culea, Olga Movileanu,  Michaela Al. 
Orescu, cele scrise de laureaţii Concursului „Vara 
visurilor mele” - din Arad, Bucureşti, Câmpulung-
Muscel, Gherla, Giurgiu, Medgidia, Mânăstirea 
Humorului, Snagov, Trifeşti ş.a. Revista este 
înfrumuseţată de peisaje color de Ecaterina Mihai. 
* 
Nr. 542. Univers ingineresc, bilunar a Asociaţiei 
Generale a Inginerilor din România (AGIR), anul 
XXIV, 16-31 august 2013, 8 pagini. Remarc 

articolele: „La Craiova se produc din nou vehicule 
feoviare” (Gh. Manolea),  Convorbire cu ing. 
Octavian Udrişte, preşedintele de onoare al 
Clubului Feroviar „Alianţa Pro-Calea Ferată”, 
despre istoria CFR  (Teodor Brateş), Conferinţa 
Naţională de Inginerie „Ion D. Lăzărescu”- 
fondatorul Şcolii româneşti de teoria aşchierii, 
Cugir 2013  (Mihai Sudrijan). Publicaţia tipăreşte 
de câteva luni suplimentul Literar-Ing, al 
Cenaclului Inginerilor, din cadrul AGIR. 
* 
Nr. 631. Opinia naţională, anul 21, 26 august 
2013, săptămânal al Universităţii “Spiru Haret”, 
director Mioara Vergu- Iordache. Publicaţia 
cuprinde însemnări de student la Universitate, 
articole despre 31 August - Ziua Limbii Române, 
Tibicenci- vânătorul de frumuseţi fotografice ( 
George Grigore) şi pictorul naiv  Ioan Măric ( 
Aristotel Bunescu). 
    Reviste, precum acestea numite aici, ar putea fi 
dăruite ca premii la sfârşit de an, sau în 
concursuri câştigate în vremea anului şcolar şi în 
vacanţe, elevilor merituoşi, prin varietatea 
conţinutului lor aceştia primind adevărate lecţi de 
patriotism, de dovadă a existenţei forţelor 
creatoare în acţiune în neam, spre exemplu şi 
optimizare în studiu şi, mai ales, nesingularizare,  
dar şi să citească…   
 
Florin Grigoriu 
 

Scrisoare de apreciere din Canada din partea 
doamnei Daniela Constantinescu 

Dragă Domnule Indre  
Va scriu aceste rinduri, desi cu o oarecare 
intirziere, pentru exprima citeva ginduri de 
recunostinta si multumiri pentru toate eforturile, 
framintarile, trairile si sentimentele care sint in 
spatele publicatiei de succes "Gandul 
Anonimului". Sunt mai mult de cinci ani de cind 
Domnul Mazere mi-a facut onoarea si bucuria de 
a-mi darui revista "Gandul Anonimului".  De 
atunci, cu fiecare revedere, a continuat sa-mi ofere 
cite un exemplar al fiecarui nou numar al 
revistei.Si iata, de mai bine de cinci ani, urmaresc 
si citesc cu atentie si interes aceasta publicatie. De 
aceea vreau sa multumesc, in mod deosebit, 
Domnului Mazere pentru ca ne-a deschis aceasta 
noua fereastra spre cultura si istorie romaneasca. 
Asa se face ca ultimele 12 numere ale revistei au 
ajuns sa fie citite cu foarte mult interes si in 
Canada si in Statele Unite ale Americii.Intr-o 
perioada de framintari sociale si economice, intr-o 
perioda in care frivolul incearca sa se infiltreze in 
vietile noastre si sa ne ocupe tot timpul, este de 
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admirat dorinta, preocuparea si capacitatea de a 
crea, de a scrie, de a comunica, de a cauta 
raspunsuri, de a gasi si regasi istoria, spre 
cunoastere si recunoastere. "Gandul anonimului" 
este o publicatie care imbina armonios istorie, 
proza si poezie reusind sa scoata de sub tipar, de 
fiecare data, o revista de informatie de calitate, de 
adevar istoric si cultura, cu articole foarte 
inspirate, scrise de oameni de o sensibilitate 
deosebita si foarte talentati.  Felicitari, si 
multumiri, pentru tenacitate, pentru toate eforturile 
depuse si pentru cele care urmeaza sa le depuneti 
pentru a contiuna sa ne bucurati mintile si inimile 
cu articolele, proza si poezia ce vor urma.Va 
doresc sa continuati cu succes publicatia acestei 
reviste, intru multi si fericiti ani. 
Cu sinceritate si admiratie, 

Daniela Constantinescu 

 

 
Una din cele trei valori teologale menţionate în finalul superbei epistole a Apostului Pavel către 
Corinteni este speranţa plasată între  credinţă şi iubire. Opusul speranţei, lipsa sau pierderea ei 
creează una din cele mai nedorite şi greu de suportat dureri sufleteşti: disperarea - adeseori 
devastatoare,  pustiitoare şi generatoare de dezordine emoţională şi mentală, cu consecinţe 
imprevizibile. Alimentată din credinţă şi susţinută de forţa inegalabilă şi dătătoare de viaţă a iubirii, 
speranţa născută din prezentul clipei trăite iluminează şi face viitorul mai prietenos, mai previzibil şi 
mai acceptabil.  

Sărbătoarea Naşterii lui Iisus, marea sărbătoare de Crăciun, cinstită şi aşteptată cu emoţie şi 
bucurie în toată lumea creştină în fiecare an, este sărbătoarea speranţei, o sărbătoare a bucuriei, 
simbolizând naşterea luminii călăuzitoare ce va face mai uşoră şi mai puţin plină de spaime 
străbaterea drumului fiecăruia în parte spre eternitate. 

Iată de ce, din cele mai vechi timpuri, Crăciunul este serbat şi slăvit prin muzica colindelor ce 
rememorează întâmplările şi minunile petrecute la Naşterea Domnului, cântece de bucurie cântate în 
grup, acest moment al anului devnind cel mai încărcat de darurile artei şi cel mai îmbogăţit de 
bucuria împărtăşită atât de colindători, cât şi de cei ce şi-au pregătit casele şi sufletele pentru a-i 
primi.    

Într-o lume cenuşie şi tristă ca cea în care trăim, lipsită de promisiuni mari şi eroism, marcată 
de minciună, corupţie, ipocrizie  şi fals, o lume în care tot mai adesea, la aproape toate palierele 
societăţii, sunt abandonate şi sacrificate pe altarul intereselor meschine  principiile morale, fiind 
substituite de dictatul  şi de supremaţia unui pragmatism de moment  devorator, nevoia de speranţă, 
de sprijin iluminator pentru descoperirea adevărului vieţii este mai mare decât oricând.  

Vă urez să petreceţi aceste momente de maximă trăire cu sănătate,  în pace şi linişte alături de 
cei dragi, să aveţi parte de împăcarea sufletească necesare pentru a vă bucura din plin de marea 
veste a Naşterii Domnului, să vă încânte şi să vă înfrumueţeze viaţa cântecul colindelor ascultate de 
unii sau şi mai bine cântate pentru alții! 

Vă doresc de asemenea ca Noul an care vine să fie mai bun şi mai plin de daruri decât cel 
care a trecut, să aveţi parte de împliniri şi de realizarea visurilor, de fericirea de a întâmpina sănătoşi 
şi cu bine încercările fiecărei clipe trăite. 

 
 ”SĂRBĂTORI FERICITE ŞI LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!”   
 
Gheorghe Indre                                                                                          Bucureşti 17 decembrie 2013 
 

 
Primarul Laurenţiu Tör din Luna premiind familiile de luneni 

care aniversează în 2013 50 de ani de căsătorie 
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Semnal apărut în nr.32 din 2013 al 
săptămânalului Observatorul Militar 

 
 

Incursiune în lumea artelor plastice 
                        Maestrul Radu Dărângă 

 

 
 

 
 
 

 

 

Reflexia frumuseţii divine 

Artist plastic complex, Radu Dărângă mânuieşte 
penelul, cu inteligenţă şi graţie, într-o paletă 
diversă: desen, peisaj, natură statică, portret şi 
compoziţie. 

Provine dintr-o familie de moldoveni, cu 
tradiţie în tainele preoţiei. Lumina zilei a văzut-o 
la 25 martie 1944, la Bucureşti. După un 
trimestru la Şcoala de Artă din Iaşi, îşi continuă 
studiile la Liceul „Nicolae Tonitza“ şi la 
Institutul „Nicolae Grigorescu“ din Bucureşti. 

De-a lungul timpului, a avut numeroase 
expoziţii personale în ţară şi în străinătate. S-a 
remarcat şi ca un iscusit iconar şi restaurator de 
pictură bisericească. Pictor cu o personalitate 
distinctă în peisajul plastic contemporan, 
maestrul Dărângă se înscrie în rândul marilor 
valori culturale ale României. 

 

George Canache 

Radu Dărângă  
Portrete 

El a fost tânărul care... 
 

Oglinzii nu-ivenea să creadă; 
Aşteptam să mă certe 
Speram să îmi spună: 

-Nu mai râde! 
Ţi-au căzut dinţii, 

Ai încărunţit; 
Hainele îţi sunt nepotrivite, 

Vulturul de pe umărul tău e împăiat 
Pe mine nu mă duci! 

 
Fusesem împins de mulţime 

În prima linie 
Şi dezarmat să port steagul... 

 
Cât timp a trecut 

Până când 
Cineva din Mulţime mimă: 

-Nu-ţi bate joc! Iartă-l! 
El a fost tânărul care... 

George Canache 
Această poezie a fost publicată, de colaboratorul nostru, în 
revista ”Amfiteatru” în 1980 cu sprijnul regretatei poete 

Constanţa Buzea, decizie de mare curaj ţinând cont de cenzura 
aspră a acelor vremi 
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Incursiune în lumea artelor plastice 
Maestrul Radu Dărângă 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                
 
                                                                 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
            Veneţia                                                                                                                   Praga                            
 
 
                                                             
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Oraş                                                                                                                       Caprese Italia 

 
Carven 

 

 

Credincios valorilor picturii 
clasice, maestrul Radu Dărângă le 
toarnă, cu mijloacele artei 
moderne, în tiparul propriei 
personalităţi. Dar, în ciuda 
amprentei plastice inconfundabile, 
reuşeşte să fie mereu altul, graţie 
impresionantei capacităţi de a-şi 
adecva mijloacele de expresie – de 
la vibraţiile impresioniste la clar-
obscurul rembrandtian – la 
subiectul tratat.  
Portrete, compoziţii, peisaje sau 
naturi statice, tablourile lui sunt 
mărturiile trăirilor unui „zugrav de 
subţire“ conştient că arta 
reprezintă – aşa cum spunea 
părintele Stăniloaie – „un reflex al 
frumuseţii ce iradiază din izvorul 
dumnezeiesc“. 
Opera lui Radu Dărângă, în care 
frenezia liniei şi rafinamentul 
acordurilor cromatice generează o 
inefabilă poezie, este darul 
perpetuu pe care un mare artist îl 
face semenilor lui.  

Dinu Moraru 
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