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NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul XII-lea 
an 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 doisprezecelea, 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 un 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: 
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. 
După anul anul 2007 când a fost lansată în comuna Luna 
prima carte dintre cele scrise de domnul colonel Ion 
Mazere Luneanu, volumul Profesorul Nicolae Mazere 
Un destin asumat, apărut la Editura BREN, Bucureşti 
2007, revsita Gândul Anonimului a avut o preocupare 
constantă şi pentru reflectarea în paginile ei a, 
evenimentelor trecute şi prezente din istoria şi 
contemporaneitatea comunei Luna. Din cele 300 de 
exemplare sistematic 100 de exemplare sunt transmise la 
Luna pentru colaboratorii şi anumite instituţii din zonă şi 
pentru distribuire cu titlu gratuit către cetăţeni ai 
comunei,  care doresc să ne cunoască activitatea şi prin 
aceasta să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi 
informare, pe baza unei liste de dsitribuţie întocmită de 
Redacţie..  
Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea 
preotului paroh Vasile Iura care  asigură distribuirea 
revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan fost 
ani de zile director al şcolii generale din Luna , poate 
încea mai productivă şi strălucitoare perioada existenţă a 
ei.  
Începând cu anul 2009 Redacţia revistei a instituit la 
Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului care se 
acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din 
şcoala Generală de la Luna.  
Până anul trecut acest premiu format din celei trei cărţi 
de istorie despre comună: 

1. Comuna Luna Istorie. Trăinicie şi Adevăr pe Valea 
Arieşului, Ion Mazere Luneanu, Editura Perfect 2008, 
Bucureşti 

2. Masacru de la Luna, Ion Mazere Luneanu, Gelu 
Neamţu, Editura Perfect, 2008, Bucureşti, 

3. Profesor Nicolae Mazere. Un destin asumat, Ion 
Mazere Luneanu, Editura  BREN 2007, Bucureşti 

4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului 
Până în acest an acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei 
de către domnul colonel(r) Ion Mazere, anul acesta dată fiind 
vârsta înaintată dumnealui nu a mai făcut deplasarea, iar premiul 
afost înmaânat de domnul profesor Nicolae Dan, colaborator al 
revistei.  
Înregistrăm începând cu numărul dublu 51-52 o schimbare a 
modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul 
bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” 
se defineşte aşadar în noile coordonate ale existenţei sale ca o  
publicaţie independentă de cultură şi informare, care nu reprezintă 
numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din 
dRumul Taberei..  
Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-a 
născut din observaţia critică foarte pertinentă pe care ne-a făcut-o 
poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă , 
Emil Lungeanu , căruia îi mulţumim încă o dată. 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 
 Academician Ioan Aurel Pop 
 Om politic Mircea Druc 
 Om politic Constantin Dudu Ionescu 
 Scriitorul Lucian Gruia 
 Scriitorul Emil Lungeanu 

Principalii colaboratori, mai puţin cunoscuţi,  care au publicat în 
mai multe numere 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 – cerce-
tător 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. 
Dumnezu să îi 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 (XI) 
            Vremuri şi oameni 
            
                ”Fabricanţii” 

Motto: 
                                                                             

”Acum îmi aduc aminte 
De prin îndepărtat popasul 

drumul străbătut cu pasul                                                                          
În viaţă dor fără cuvinte!”                                                                                             

Ion Mazere Luneanu 
 

Ghiţă, îţi mai aminteşti de băcănia cu 
făgădău, din mijlocul satului a lui Ijak evreul, 
singurul străin în habotnicie după credinţă şi neam, 
noi copii în timpul acela. Au trecut anii şi am 
plecat cu serviciul. Într-o zi, coborând dealul pe 
lângă Frezaş, ce să văd? Pe locul acela n-au mai 
rămas decât resturi ale treptelor de beton şi pârâul 
din apropiere ce curgea în jos pe lângă Purecu şi 
Puicuţa. Acum s-a canalizat să curgă în ”sus” pe 
lângă biserică şi monumentul eroilor, acoperit cu 
plăci de beton, iar în locul caselor modeste, 
majoritatea acoperite cu paie, au apărut altele de 
cărămidă acoperite cu ţiglă, modernizate. Drumul 
european ce trece prin sat a fost asfaltat. În sat este 
lumină electrică, apă la robinet şi câte altele..., alte 
vremuri şi alţi oameni, însă copii mai puţini. În 
rest, ce mai zi frumoasă, cu soare plăcut, totuşi am 
rămas retras cu privirea ţintă pe resturile acelea de 
trepte, ce îmi provoacă o nostalgică proaspătă 
amintire, rămasă în memorie de parcă a fost ieri... 
Cum între cele două războaie mondiale, copii 

fiind, reţin - în sat totul şi toate se orânduiau ca 
într-un ritual repetat, când sătenii de dimineaţa 
până seara târziu îi vedeam pe loturile lor de 
pământ, răstigniţi pe coarnele plugului, coada 
sapei... cât e câmpul de mare, la arat, semănat, 
prăşit...sau culesul roadelor, baza existenţei lor. 

Alţii, cam douăzeci, săracii satului, 
străbăteau calea zilnic la Câmpia Turzii (14 km 
dus şi întors) să-şi câştige existenţa ca muncitori 
necalificaţi la Industria Sârmei, întreprindere 
apărută după primul război mondial, într-o zonă 
eminamente agrară, ei, prima generaţie de 
muncitori, ca o ironie a soartei, numiţi de localnici 
”fabricanţi”.Dus de imaginea treptelor şi amintiri, 
parcă vedeam ca odată grupul de fabricanţi: Hada-
Otaviei, Tănase a lu’ Catagole, Sângele; Dinu-
Neica; Teofil-Nanu, Simion şi fratele Ioan- Ciuri; 
Nemeş Simion a lui Curea; Deleanu Nicolaie şi 
fratele Nihăilă Chimineu; Ioan-Văleanu şi 
Gâdălean-Hâitu. Aceştia şi alţii, nu odată la ieşirea 
din schimb la ora 15, străbătând calea spre casă, se 
mai opreau pe acele trepte să-şi mai dreagă suflu 
înainte de despărţire. Uneori, când aveau pe ce, de 
regulă când luau plata, mai gustau câte o tărie. 
Obosiţi de trudă şi drum, momentul părea mai 
degrabă a parastas, stând cu spinările încovoiate, 
priviri duse şi ţoiurile în palmele lor înnegrite de 
arsura sârmelor trefilate. Rar, se auzea urarea –
Noroc! şi ca la comandă, ridicau ţoiurile mai mult 
pupându-le, apoi iar tac, cine ştie la ce se mai 
gândeau, de nu cumva la sărăcia de acasă şi 
mulţimea de copii – încotro în viitor, după cum ei 
nu bănuiau iniţial. 

Din grupul acela de ortaci, figura lui 
Gâdălean, mi-a rămas mai aparte, probabil pentru 
înălţimea de 2 m, prin care îşi domina prietenii, 
mătăhălos, cu nasul mare şi coroiat, încărunţit şi 
tuns scurt, soldăţeşte; îmbrăcămintea, o salopetă 
decolorată, cu pete galbene şi arsuri de acid 
sulfuric. Avea trupul puţin îndoit spre stânga, nu 
din naştere, ci din cauza muncii grele la tobele de 
trefilat sârmă groasă, poreclit şugubăţ – Hâitu. 

Comândarea 
Parcă se aud clopotele, trase cu opriri 

scurte, intervine Neica, ortacii ciulesc urechile, da, 
dovadă că un sătean e condus la locul de veci. 
Trezit din apatie, Gâdălean înclină deţu – Sâ-i fie 
tărâna uşoară! S-a dus şi ăsta, era vorba de Nihăilă 
a Vlădoaiei gazdă mare.Timp în care privirea le-a 
fost atrasă de alaiul mortuar. Sicriul, în dricul unui 
car frumos împodobit cu lipidee multicolore. Carul 
tras de 4 boi cu colaci în coarne. Piţoc, sluga, ca 
un majordom de ţară premenit, înaintea boilor. 
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Luli ţiganca, figură emblematică, omniprezentă, cu 
cana de apă şi tindeu, folosite de preoţi la sfârşit. 
Înaintea mulţimii, 4 prapori purtaţi de fini, cu 
colaci anume şi tindeie ţesute în 21 de iţe. Sicriul, 
obiect de lux lucrat de Sitany la Câmpia Turzii, cu 
timp înainte şi păstrat în podul casei, să-l aibe la 
timp potrivit. Lângă sicriu, bocitoarele din rândul 
rudeniilor bune de gură şi îmbrobodite de li se 
vedea numai nasul, se întreceau în a jeli pe 
răposat. După preoţi şi familie, aproape tot satul,o 
parte de fală pentru a-şi etala starea, unii săraci cu 
speranţa că vor fi iertaţi de dubla de mălai 
împrumutată pe timpul iernii, alţii cu gândul la 
pomană. Cei mici se scânceau pe lângă mame, să 
ciugulească din ţipăul primit şi înfăşat în şort, 
neavând răbdare până acasă să-l împartă frăţeşte. 
Aşa a fost. Acum … cu capelă la cimitir totul este 
mult mai simplu… 

Ce faci dom’ Ijak? Se aude o voce – Trag 
mă obloanele, nu vedeţi că trec cu mortu’? 
Gâdăleanu: N-aveţi teamă, că nu-l aduc aici. Toţi 
izbucnesc în râs, mai mult mânzeşte.  Râs terminat 
într-o tuse, de parcă ieşeau ochii din cap lui 
Gâdălean. Ho! Gloabă, Deleanu îl loveşte după 
ceafă şi îi plimbă ţoiul pe la nările iritate – ştii ce-i 
tusea Hâitule? Dacă mi-i spune – Marşul morţii. Și 
iar se aude un hi, hi, hi-it al ortacilor. Dacă-i aşa, 
nu-mi pare rău că în faţa ei toţi suntem egali şi îşi 
sterge cu mâneca faţa de sudoarea care l-a toropit. 
După ce trecuse cu mortul, în prag apare Bursucuţ, 
un omuleţ pricăjit, un fel de nimeni în 
îmbrăcăminte, în nădragi, cum mai era luat în râs 
uneori, cu pete negre pe faţă şi câţiva dinţi la 
vedere, ochii duşi în fundul capului, dovadă a 
intoxicării cu plumb. Credeţi că a scăpat de gura 
muierii, lelea Măriucă? – Ia şi tu omule, zi liberă 
să ajuţi la săpat groapa lu’ baciu Nihăilă. O fi el 
gazdă mare şi noi săraci, da-i vecin, aşa se cade. 
Aşa a făcut omul, dar până aci, deoarece groparii 
au cam fost uitaţi de ai mortului, încât îi curgeau 
balele lui Bursucuţ după un vinars. În prag, mai 
apare şi Aurel Papu, pe care vorbele mamei sale  - 
Haida  Aurel dragă şi tu la comândare, să nu ne 
vorbească satul, e naşul nostru, nu l-au convins să 
treacă de făgădău. Noroc mă! Le urează Gâdălean, 
noilor sosiţi – da` ce i-a spus popa găzdăcoiului, 
Bursucuţ ridică din umeri, timp în care suge ca o 
ventuză din deţul adus de Ijak, nu prea îi convine, 
mai gustă puţin – Lasăţ-îl în pace, intervine 
Catagole – o zi o rămas liber şi se mişcă ca şi cum 
ar muri mâine. Mai ai de tras măi – nimeni în 
nădragi! Uită-te aici, arătându-i pe cei din jur – 
fabrica ne rupe oasele, iar puţinul pământ primit la 
împroprietărire nu ne ajunge, că nu suntem nici 
muncitori la stat, incapabili să ne susţinem 
drepturile, nici ţărani liberi îndestulaţi. Am fost şi 

am rămas nişte nevoiaşi ai nimănui. Asta îi! şi-l 
scutură de piept pe Bursucuţ – Noroc mă! 

Domnul Ijak deşi îi auzea pe cei prezenţi 
vorbind multe, nu se amesteca în discuţiile lor. 
Afacerile îl obligau să fie bine cu toţi, în plus 
evreul cu o apariţie mai aparte printre săteni, cu o 
bărbiţă sură, pantaloni negri, cămaşă albă cu 
mânecile suflecate, taior negru cu dungi albe şi 
creionul după ureche, să noteze că mai da şi pe 
datorie. După cum s-a văzut erau şi interese 
bilaterale, el negustor şi de mărunţişuri utile 
sătenilor, iar sătenii i-au asigurat lu’ dom’ Ijak 
şansa să se integreze în panoplia satului, alături de 
popă, dascăl şi moaşa comunală. 

După atâta timp, îmi amintesc cu haz cum 
în băcănia lui Ijak am auzit prima transmisie radio, 
adică o voce omenească, ce venea dintr-o cutie m-
a speriat enorm, făcând legătura cu necuratul din 
poveştile mamei. 

Amintindu-mi de una şi alta mi-am dat 
seama că negustorul avea un singur scop major, să 
câştige cât mai mulţi bani, dorind ca într-o zi 
măcar Zeldi şi Laibi, dacă Iehova îi ajută, să facă 
comerţ mai mare oriunde în lume.  Motiv pentru 
care trebuie adunaţi bani, iar banii îi fac nevoiaşii 
aceştia că sunt mulţi.  E o lege nescrisă a 
comerţului – lasă-i pe clienţi să vorbească ce le 
poate mintea, nu te amesteca în vorbele lor, tu 
serveşte-i să vină şi mâine... 

Pe cei amintiţi deşi nu-i vedeam, îi 
simţeam chiar foarte aproape, aproape, deoarece i-
am cunoscut în copilărie, iar un timp am păşit 
alături spre Câmpia Turzii prin noroi, praf, arşiţă şi 
ger. Le-am auzit glasurile molcome şi intuiam 
dulcea lor iluzie ce le copleşea speranţa scăpării 
din sărăcie. O speranţă că te miri pe ce se baza de 
le conducea constant paşii istoviţi spre acelaşi 
punct: fabrica şi înapoi la prunci, înafară de 
instinctul patern greu încercat al unor săteni 
”fabricanţi” ce-i făcea mai mult săraci şi datori. 
 

Tulburaţi sufleteşte de neputinţe aparent 
fără ieşire şi făţărniciile lumeşti, grupul lui 
Gâdăleanu ar mai fi băut un cui de trascău, să le 
uite pe toate, dar Deleanu întorcându-şi jeburile pe 
dos abia a mai ciugulit un leu scăpat în căptuşeala 
hainei. Suficient să cumpere 3 ţigări plugare. În 
făgădău au mai rămas şase fabricanţi. 

Ceremonios Deleanu rupe ţigările în două 
şi le împarte ortacilor. Și, să-i fi văzut când au 
început să tragă şase inşi cu patimă fumuri în 
piept, apoi lăsaţi puţin pe spate, pufăiau fumul 
rotocoale, rotocoale, în valuri vineţii, ca un prinos 
adus instinctului sentimental de ”frăţietate”. Pe 
faţa lor uscată şi cu priviri aspre, se putea citi 
nemulţumirea ce le rodea sufletul. Deoarece 
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părăsind pământul care şi aşa nu le ajungea şi 
punându-şi speranţa în fabrică, au ajuns să fie nici 
muncitor locuind la ţară şi nici ţărani îndestulaţi cu 
pământ. Poziţie care nu le oferea mai mult decât 
precara şansă de a vegeta fiecare în mijlocul unei 
droaie de copii fără copilărie. Adăpostiţi în sat în 
nişte case joase acoperite cu paie şi geamuri mici 
bătute în cuie. 

Când mucul de ţigară a început să-i ardă la 
buricul degetelor se aude vocea lui NANU de 
regulă mai tăcut: 

- Gata! Plecăm, ajunge! 
 - Şi dacă nu ajunge, tot aia e, plecăm, 
completează Gâdălean. 

Ies câte unul, cu picioarele împleticindu-se 
de zdroabă, ducând cu ei amarul în suflet, fumul 
de ţigară, mirosul de ulei rânced, îmbibate în 
salopete şi traista goală purtată în spate. 

Probabil unii condamnându-i de patima 
beţiei. Câtă vreme ei nu îşi găseau acolo decât 
nefericitul popas al vieţii lor umile atât la fabrică 
cât şi acasă. Altfel, ei nu ştiau cum să facă să-şi 
potolească mânia şi în acelaşi timp să le uite un 
timp pe toate, pentru a putea răzbate povara vieţii 
purtată ca Hristos crucea. 

Cine putea bănui atunci că în zarva 
expresiilor aparent bizare, cu râsul şi ura ce le 
alimentau nemulţumirea, plutea neprevăzutul cu 
răsturnări neaşteptate pe plan social, material şi 
familiar. Și, în curând vor începe o nouă 
experienţă de care nu mai apucă majoritatea să se 
bucure, deoarece egalitate nu va fi decât în lumea 
de apoi. 

Acum, fabricanţii aceia nu mai sunt, iar 
fabrica ”lor” după cel de-al doilea război mondial 
cu schimbările produse a devenit remarcatul – 
Combinat Metalurgic Industria Sârmei cu o 
evoluţie de invidiat în mai puţin de 10 ani ajunge 
de la 1800 la 10000 de angajaţi. 

Concomitent combinatul şi-a pus amprenta 
şi pe evoluţia satelor din jur prin angajarea forţei 
de muncă ce le prisosea în urma folosirii utilajelor 
mecanice la lucrul pământului. Situaţie în care se 
ajunge ca aproape din fiecare familie unul sau mai 
mulţi să devină ţărani-muncitori şi destui tineri să 
urmeze diferite calificări ori studii superioare cu 
şanse sporite. 

După revoluţia din decembrie 1989 cu 
schimbările social istorice România intră în NATO 
şi UE cu speranţa la mai bine, dar până în prezent 
nu am ”reuşit” decât să depăşim 70% planul de 
import produse agrare, noi, ţară agrară 
recunoscută. Iar pe plan industrial, să pierdem 
destul, ajutaţi cum suntem ajutaţi să schimbăm 
utilajele vechi cu altele noi, moderne, care 
presupun bani mulţi ce nu prea îi avem. 

Chiar şi în domeniul agricol cu pământ 
foarte bun, fără îngrăşăminte chimice şi irigaţii 
după nevoi care presupun bani şi iar bani ca să nu 
fim depăşiţi de alţii cu pământ mai slab, cum se 
mai întâmplă de fapt. Probleme care fac obiectul 
altui articol mai în detaliu, noi să revenim la ale 
noastre cu ai noştri fabricanţi.  

Hilar pentru noi de atunci, de atunci au 
mai rămas în sat rămăşiţele de trepte şi pârâul ce 
curgea invers, unde poposea Gâdălean cu ai săi la 
ieşirea din schimb. Și, o savuroasă amintire 
rememorată întâmplător din plăcere. Un tablou 
umil pe un fond natural, ”fabricanţii” fiind numai 
o mică parte dintr-un sat vechi cu o istorie de 
invidiat, prosper economic în care au existat la un 
moment dat şi aceşti ortaci ce nu trebuie uitaţi, fie 
şi pentru faptul că orice progres nu apare din 
nimic. Ci are la bază truda şi jertfa altora, adesea 
uitaţi, ce mi-a provocat neuitarea acelor vremuri şi 
oameni care au fost – fabricanţii de la Luna şi eu 
nonagenar acum, copil atunci. 
 
Ion Mazere Luneanu 
 

    
 

Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 
          Ultimul reper… 

 
Poate că viaţa cea adevărată este altceva 

decât reflecţiile mele despre câteva 
evenimente, câte or fi fost - unu, două -, care 
mi-au lăsat pe gând, cândva, demult, nişte 
scrijelituri mohorâte, ca un cenuşiu de toamnă 
păcătoasă. Nu prea înţeleg ce este cu ele, de 
unde, cum şi de ce au apărut acolo, tocmai 
acolo, dar nici nu-mi bat capul să încerc să 
aflu. E ca un fel de toropeală hipnagogică, cu 
dâre de parfum sau de noroi. Sau şi - şi, nu 
realizez conexiunea şi nici linia de separaţie. 
Mi se întâmplă destul de des să nu văd şi să nu 
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înţeleg deosebirea dintre ele, dintre două 
contrarii, de parcă n-ar fi chestiuni destul de 
diferite de viaţa mea şi din viaţa mea - una 
este parfumul şi alta noroiul -, ci cu totul 
altceva. Este, poate, aşa-numitul „efect de 
timp”, sau ce naiba o fi, cel care face totul 
cenuşiu, dar nu-mi place deloc. De aceea, ca 
de fiecare dată când dau de astfel de 
orizonturi, cuplez forţajul, fug de clipă până 
ating viteza supersonică şi trec la altceva, 
poate la un alt nivel de reflecţie sau de 
scufundare. Sau la o altă clipă. Răcoarea din 
adânc este, într-un fel, echivalentă cu cea din 
înalt, aici soarele nu are niciun amestec, cel 
puţin pentru ce simt eu acum. Gândul, ca şi 
visul, are o simetrie a lui, o simetrie bizară, 
din care nu vrei să ieşi, pentru că nu şti ce se 
află dincolo. Şi totuşi, ceea ce se află sau se 
poate afla dincolo de simetrie este, uneori, tot 
ceea ce contează. Omul trăieşte în iluzia 
simetriilor bizare şi în realitatea evadării din 
ele. Pentru că, doar aşa, adică evadând, poţi 
ieşi de pe orbită, doar aşa poţi evada din cerc, 
din noţiuni şi concepte, din ceea ce ştii… Doar 
aşa poţi accesa nemărginirea, necunoscutul…  

Eu nu doresc însă să ies din cunoscut şi 
să accesez necunoscutul, ci doar s-o reiau pe 
firul apei în sus, să revăd şi să re-cunosc acel 
loc de unde vin, de unde izvorăsc. Ştiu - şi 
ştiam şi atunci, demult, la vremea 
entuziasmelor crude şi destul de nude - că nu 
este acelaşi lucru, că nu te poţi întoarce la 
izvoare, cursul omului, ca şi al apei, este 
ireversibil, dar sper ca spirala să-mi dea totuşi 
posibilitatea să revăd punctul acela atât de 
important din viaţa mea, care a rămas acolo, 
ca un fel de stea polară din adânc, ca un reper 
de bază sau ca primul sărut dintr-o iubire cu 
final nemărginit. 

Nu este însă chiar aşa…   
…Nici nu cred că trebuie să mă gândesc 

foarte mult la ce voi face şi de ce voi face aşa 
şi nu altfel… Îmi este dor de munte şi trebuie 
să mă duc iarăşi acolo, sus, sus de tot, la piatra 
aceea uriaşă, tăcută şi foarte singuratică. Un 
fel de cucui de granit pe creştetul unui munte 
de piatră, parcă ţâşnit acolo de undeva din 
adânc şi încremenit sub ochii cerului. O 
coloană a infinitului plantată acolo de însuşi 
Infinitul… Perete vertical, cu surplombe şi 
tavane, cu hornuri şi fisuri, cu zone spălate şi 

cu fluturi de piatră… I se spune „Piatra 
Izvorului”, pentru că, foarte demult, un 
căpitan de vânători de munte a fost primul 
care, după zeci de încercări, a reuşit să ajungă, 
în vârf împreună cu un coechipier, apoi, în 
escaladările următoare, de unul singur. Până 
ce a rămas acolo, sus, pentru totdeauna. Era în 
primii ani, de după Primul Război Mondial. Şi 
tot acolo, pe acel perete pe care se mai află 
încă vreo câteva pitoane bătute de el, a fost şi 
ultima lui ascensiune… Cei de la unitate l-au 
căutat zile în şir, dar nu l-au mai găsit. În locul 
lui, la piciorul pietrei, a apărut un izvor… 

Eu am fost primul care a reluat 
escaladarea (în echipă, apoi solitar) acelui 
traseu. Trecuseră patruzeci de ani de la ultima 
escaladă a căpitanului… Am găsit acolo, sus, 
pe vârful teşit al pietrei, pe cei câţiva metri 
pătraţi, cât ai unui dormitor dintr-un 
apartament comunist, o insignă - insigna lui -, 
ciocanul de alpinism (fără coadă), o 
carabinieră şi un briceag… De fapt, ce a mai 
rămas din ele… Am escaladat apoi, de-a 
lungul anilor, de atâtea ori acest traseu foarte 
greu, încât am fost în stare să escaladez acel 
perete blestemat şi noaptea… În prima 
escaladare începută la apusul soarelui, am 
rămas, pe la jumătatea traseului, înainte de 
primul tavan, în abrupt, toată noaptea. Nu am 
avut nici puterea, nici curajul să continui. Am 
avut însă şansa nemărginirii unei nopţi cu 
fenomene ciudate, cu un munte care respiră, 
cu un vis care vorbeşte, cu o ploaie care usucă, 
cu o furtună care limpezeşte, cu fulgere care 
întunecă, cu trăsnete care generează izvoare, 
cu ochi de piatră care clipesc când nimeni nu-i 
mai vede şi lăcrimează atunci când apare 
soarele… 

Într-o zi, am realizat că pietroiul acesta 
uriaş, cu legenda lui despre căpitanul care a 
ajuns primul acolo, sus, sus de tot, printre nori, 
unde poţi să atingi cerul cu mâna, a devenit, 
fără să-mi dau seama, reperul de bază al vieţii 
mele. Cu ani în urmă, când am realizat că 
piatra aceasta trăieşte în mine ca o inimă sau 
ca un crez, ca un ideal sau ca un pod de 
pontoane peste un râu învolburat şi fără 
maluri, m-am însingurat şi mai tare. 
Constatarea nu mi-a plăcut deloc, pentru că, 
muntele nu însingurează omul, ci îl determină 
să-şi unească, în escaladă, eforturile cu ale 
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altui om, să devină frate de munte cu el şi, 
împreună, să însufleţească piatra. După vreo 
doi ani de escaladare în echipă a traseelor de 
aici, pentru că erau mai multe, am ajuns la 
concluzia că nu doresc să fiu în echipă, ci 
vreau să fiu singur. Era, de fapt, o 
recunoaştere a unei realităţi de nerecunoscut, a 
unei realităţi inverse, pentru că, de-a lungul 
timpului, niciunul din toţi cei cu care am 
escaladat acest perete nu a mai ajuns vreodată 
aici. Fiecare s-a dus spre un alt munte şi spre o 
altă piatră. Din toţi, am rămas doar eu… Şi eu 
am continuat să vin aici, vreme de patruzeci 
de ani, încă patruzeci de ani, adăugaţi la cei 
patruzeci de ani ai căpitanului, cel puţin odată 
pe lună, să campez la baza peretelui, să 
înnoptez în abrupt, să încerc să ating stelele cu 
mâna, să privesc luminiscenţele din piatră, să 
ascult glasul de noapte al muntelui… 

Probabil că fiecare om de pe lumea 
aceasta are o „piatră” a lui, un munte al lui, un 
fel de Eu al lui care combină endogenul cu 
exogenul într-un real pietrificat, ceea ce vezi 
cu ceea ce simţi, ceea ce eşti cu ceea ce vrei să 
fii,  viaţa cu piatra, delta cu izvorul. De fapt, 
nu m-am gândit niciodată la aceste lucruri. 
Nici măcar în ultimi zece ani, de când n-am 
mai fost aici. Acum zece ani, mi-am pus un fel 
de cenuşiu pe dor şi pe creier şi, după ce am 
devenit un ieşit din avalanşă, m-am apucat de 
scrijelituri strategice pe hârtii virtuale şi pe 
gânduri reale, uitând sau crezând că am uitat 
piatra aceasta blestemată şi binecuvântată, 
care m-a rănit şi m-a ocrotit, m-a umilit şi m-a 
onorat, m-a condamnat şi m-a eliberat… 

Nu ştiu dacă am mai spus vreodată cuiva 
ce înseamnă Piatra Izvorului pentru 
mine - nici n-ar trebui să fie ceva important, 
este doar o piatră, un fel de iceberg de piatră 
în nemărginirea unui ocean de piatră, ambele 
încremenite şi invizibile pentru restul lumii -, 
dar eu m-am întors mereu acolo, ani şi ani, 
până acum un deceniu, fără să ştiu foarte exact 
de ce şi pentru ce…  

Apoi n-am mai venit. N-am mai venit 
deloc, nici măcar cu gândul. Am trecut la o 
altă viaţă, la o viaţă orizontală, copleşit de 
câmpia din mine, de câmpia foşnetului unui 
creier care nu mai vedea nici susul, nici josul, 
ci doar un orizont linear copleşit de toropeala 
toropelii… 

…Dar a sunat ceasul să mă reuit la cer şi 
să mă întorc la viaţa mea, la izvorul meu, la 
piatra mea. Îmi scot echipamentul de la 
naftalină (corzi, scăriţe, blocatoare, pitoane, 
ciocan, cuţit, centură, cască, lanternă, cort, 
pelerină, spirtieră, carabiniere, bucle, zelp, tot 
tacâmul alpinistic…) şi o iau încet pe firul 
muntelui în sus…  

E mult de mers, dar tocmai acest mult 
prea mult pare a fi lucrul cel mai important 
pentru mine… Pentru că înseamnă un fel 
special de rapel pe gând… Când urci, de fapt, 
şi cobori… Dar izvoarele sunt totdeauna sus… 
Chiar dacă apa vine din adânc… 

…În ziua aceea de demult, de acum zece 
ani, ultima în care am mai fost acolo, nu era 
soare. Sau soarele nu apăruse încă. Nici acum 
nu e. Pentru că el, soarele, are programul lui 
de vară, de toamnă, de primăvară şi de iarnă, 
de care nu dă socoteală nimănui. El e Soare şi 
nu un oarecare angajat al cerului. El este 
Dumnezeul Pământului şi lumina minţii şi 
minţilor a tot ce există sub el… Dacă n-ai 
soare, n-ai nimic, nici măcar noapte. Dar eu, 
teluricul, căţărătorul pe gând, care nu sunt ca 
el, trebuie să dau cu subsemnatul de fiecare 
dată când vreau să aflu sau să constat că exist. 
Am nevoie de aprobare ca să plec şi tot de 
aprobare ca să vin, ca să dorm, ca să zbor, ca 
să tac, ca să vorbesc…  

Soarele, probabil, va răsări şi azi, 
aproximativ la fel ca ieri, dar ceva mai târziu. 
Aşa sper, deşi ştiu că, aşa cum spuneau 
matematicienii, din faptul că soarele a răsărit 
în fiecare dimineaţă, nu rezultă cu necesitate 
că el va răsări şi mâine. Eu am fost ceva mai 
matinal ca el, chiar dacă el nu se supune 
propriei sale creaţii, şi, iată, iau în piept 
muntele, la ceasul când verdele este încă 
negru, cerul întunecat şi stelele aurii…  

…Merg şi tot merg… Dar nu ca atunci. 
Îmi dau seama destul de repede că nu mai sunt 
cel de altădată, că m-am ponosit şi eu, precum 
podeţul de peste hududoiul din apropierea unei 
dărăpănături care a fost cândva casa mea şi a 
copilăriei mele - acum şi el şi casa, inutile şi 
inutilizabile -, şi nu mai pot urca într-o veselie, 
ca atunci. Acum sunt un nerăbdător întristat. 
Şi dezamăgit. De mine însumi, în primul rând. 
Şi apoi, de locul din care am evadat… Sunt un 
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întristat copleşit de o nerăbdare a spaţiului 
neliniştit din inima mea… 

…Negurile încă nu s-au ridicat, cerul 
este încă bine cârpit cu stele de linia zimţată a 
muntelui. Iar eu urc. Şi tot urc. Încet, din trei 
în trei paşi, ca un melc. Inima îmi bate 
puternic în tâmple, puternic şi rapid, transpir 
abundent, genunchii îmi tremură… Mă opresc. 
Amărăciunea opritului mă copleşeşte şi mă 
întristează şi mai mult. Este pentru prima dată 
când, în drumul spre Piatră, mă opresc aşa, cu 
inima în tâmple, pentru a-mi potoli respiraţia 
şi a-mi şterge sudoare de pe frunte. Rucsacul, 
vechiul meu rucsac pe care nu l-am mai pus la 
treabă de zece ani, se simte foarte incomod pe 
spinarea mea, bocancii mei străvechi de 
vânător de munte îmi strâng prea tare gleznele, 
vertebrele se ciocnesc între ele dureros, 
degetul mic de la mâna stângă şi vecinul lui, 
purtătorul de inel, amorţesc puţin, apoi îşi 
revin, iar amorţesc şi iar îşi revin, ştiu ce 
înseamnă, dar am încă încredere în cervicalele 
mele care nu m-au dezamăgit niciodată, ochii 
cercetează negura de pe Valea Pietrei, tot a 
Pietrei, pentru siguranţa mea nemijlocită, 
fluturii de piatră dorm, iar eu sunt atât de 
dezamăgit de propriul meu eu încât îmi vine să 
mă întorc din drum. Dar nu mă pot întoarce… 
Nu m-am întors niciodată din vreun drum… 
Viaţa mea a fost mereu un drum fără 
întoarcere… 

Nu se aude nici un zgomot, este o linişte 
de piatră, tot de piatră, am ieşit demult din 
zona foarte verde ziua şi foarte neagră 
noaptea, am ieşit şi din cea a verdelui veşnic al 
coniferelor şi chiar din cea a steiurilor, dar mai 
am foarte mult de mers până acolo, sus, la 
final… 

Rămân în picioare, ca un cal, încerc să-
mi domolesc respiraţia şi să mă prefac că nu 
aud şi nu ascult bătăile inimii mele din creier, 
dar, degeaba. Tot n-am nicio şansă…  

Aud, în schimb, lăbărţându-se, vocile 
parlamentarilor televizorişti care se năpustesc 
asupra mea, de pe ecranele acelea nici 
suficient de pătrate, nici suficient de 
dreptunghiulare, ci doar suficient de agresive 
şi de murdare, ca torentele ucigaşe din urma 
unui potop acid, citesc, pe nişte burtiere 
hidoase şi stupide ca un ocular fără ochi, fraze 
tembele despre înţelepciunea prostituatelor 

ajunse modele şi despre modele care se 
prostituează, mă coc la dogoarea unor creiere 
care ard în jarul hămesiţilor de putere, văd un 
căpitan de vas, ca în romanul lui Queneau, Les 
fleures bleus, ajuns însă foarte sus, mult mai 
sus decât simpla condiţie de duce, aşa cum se 
visa el în roman, ajuns un fel de rege care 
rânjeşte la lună, se gudură pe tron şi se hlizeşte 
la clipă, un fel de vis nevisat, mai mult decât 
în orice vis, văd florile albastre care nu mai 
pot ieşi prin crăpăturile uscate ale mâlului de 
după potop, văd o lume pângărită, murdărită, 
adusă în cădere liberă, văd viaţa mea făcută 
zdrenţe şi nişte zdrenţe ajunse bine-mersi la 
cer, pe ruinele vieţii mele şi ale vieţii altora ca 
mine şi ca atâţia alţii…  

…Respir adânc, abia de mai pot spera că 
mai sunt în stare să mai fac câţiva paşi spre 
locul acela, spre piscul acela escaladat de 
atâtea ori, de pe care n-am căzut niciodată, ci 
doar am coborât mereu. Din real în ireal sau, 
şi mai rău, din ireal în alt ireal… 

Adopt strategia paşilor mărunţi, a 
efortului fragmentat şi opririlor dese. După 
fiecare al treilea pas, mă opresc, respir adânc 
şi nu mai privesc în sus. Nici în jos. E încă 
mult, foarte mult de urcat, dar constat că încă 
mai pot să urc… Ies, cât pot să ies, din 
dezamăgire şi mă concentrez asupra urcuşului. 
Este o pantă de 60-70%, cu pasaje extrem de 
dificile, cu mici zone de grohotiş şi cu multe 
avalanşe de pietre, cu stânci încolţurate şi 
ascuţite ca nişte dinţi de rechin, gata să mă 
sfâşie, dar acesta-i drumul meu, găsit şi regăsit 
cu greu şi repus la pălărie ca o floare de colţ… 
Aici mă simt eu cel mai bine, chiar şi atunci 
când mă simt al naibii de rău…  

Dimineaţa încă nu s-a ivit, drumul meu e 
doar al meu, pe aici nu urcă nimeni, pentru că 
duce doar spre sufletul meu şi spre un pietroi 
pe care nu-l mai vede nimeni, în afară de 
mine, drumul Eului meu înceţoşat şi 
singuratic… Este un drum pe care mai trec, 
dacă vor să treacă, doar caprele negre şi 
privirea de jos, de la poalele muntelui, dacă 
foloseşte un ochean de evadare din real… 

Din loc în loc, pe piatra dură, cineva a 
desenat cu negru câte o cruce şi a scris câte un 
nume. Numele unor cutezători care au ajuns 
până aici şi nu au mai continuat, dar nici nu s-
au mai întors.  
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Acum m-am mai liniştit. Nu mai sunt cel 
care am fost, nu mai sunt aşa cum am 
fost - şocul realităţii este imens -, dar ştiu că 
voi ajunge. Cum am ajuns mereu…  

Sunt obosit, puterile îmi slăbesc, 
dimineaţa nu mai vine, inima continuă să îmi 
bată în tâmple… Trec prin locuri prin care am 
mai trecut. Vin din locuri în care am mai fost. 
Am condus trupe, am parcurs, dintr-o suflare, 
războaiele lumii, am imaginat strategii, am pus 
pe fugă năluci… Toate sunt însă la trecut şi, 
dacă ar fi ape, probabil că ar fi ajuns deja în 
ocean. Acolo unde apele nu mai contează… 
Pentru că totul este apă… 

Dar, m-am evaporat, şi iată-mă, iarăşi, 
plutind pe spirala firului apei în sus, către 
Piatra Izvorului…  

- Iar aţi venit, domnule general? 
Mă uit la el şi nu ştiu cine e. Nici nu îl 

văd prea bine. Probabil din cauza oboselii. Dar 
îi răspund:  

- Iar. 
- Nu v-am văzut demult, credeam că aţi 

ajuns în Everest şi v-aţi pripăşit pe acolo… 
- Am ajuns, dar nu m-am pripăşit… 
- Vă trage piatra… 
- Mă trage. Dar dumneata de unde mă 

ştii? 
- De aici. Eu am fost mereu aici… 
- Şi eu de ce nu te ştiu? 
- Eram mic, iar cei mici sunt invizibili… 

Au trecut zece ani de atunci…  
- A trecut. Cum ai ajuns aici? 
- N-am ajuns. Eu aici trăiesc. Printre oi, 

pe partea cealaltă a muntelui, mai jos, pe 
prelucă. Acolo, jos, unde au acces şi 
oamenii… Aici, nu. 

- Dar dumneata nu eşti om? 
- Am fost… 
Dispare dincolo de aer, ca un nouraş 

care se încumetă să treacă printre pietre. Parcă 
nici n-a fost. Pe locul unde a fost el adineauri, 
răsare o floare de colţ. O privesc, dar n-o 
ating. Îi zâmbesc şi mai urc trei paşi. Respir 
adânc, rog inima să bată ceva mai încet, e prea 
multă linişte, iar dimineaţa chiar are de gând 
să se ivească. Acolo, departe spre Est, apare 
avangarda soarelui. O dungă semiluminoasă 
cu efecte roşiatice, ca şi cum ar fi apusul… 

Colţul lui Câmpan trebuie să fie prin 
apropiere, câţiva paşi mai sus, o piatră care l-a 

salvat cândva pe Câmpan, un alpinist de la 
câmpie, care s-a încumetat să urce muntele 
iarna, iar acum zece ani m-a salvat şi pe mine. 
De pitonul lui Câmpan, rămas acolo, în inima 
pietrei, am prins repede, într-o secundă, 
carabiniera şi bucla cu care eram încins. Când 
am auzit uruitul acela inconfundabil al furiei 
zăpezii. Avalanşa a trecut pe deasupra mea, 
peste mine, m-a îngropat în albul ei, dar Colţul 
lui Câmpan m-a adăpostit, m-a ţinut strâns în 
braţe şi mi-a dat posibilitatea să respir aerul pe 
care l-a sustras avalanşei pentru mine. A fost 
ultima mea coborâre. Reveneam, după o 
ascensiune de iarnă, de la Piatra Izvorului… 

… Iată-l! E tot acolo. Fac şase paşi, în 
loc de trei, ajung la el, îi iau în braţe muchia 
ascuţită, îi sărut fruntea şi îi spun cel de al 
doilea „Mulţumesc!”. Pe primul i l-am spus 
atunci, după ce a trecut avalanşa şi eu am 
rămas acolo, sub un metru de zăpadă tasată 
deasupra capului meu şi al pietrei, cu pioletul 
în mână, lipit de el, cu nasul înfipt în punga de 
aer dintre fruntea mea şi fruntea lui, creată şi 
păstrată de piatra lui, pentru viaţa mea.  

Mă prind, din nou, cu carabiniera, la fel 
de rapid ca atunci, de acel piton, rămas fidel 
pietrei şi încă neruginit - pitoanele alpiniştilor 
nu ruginesc! -, şi resimt acel fior de vitalizare 
pe care mi l-a creat şi mi l-a dăruit totdeauna, 
de când mă ştiu, sufletul pietrei.   

Nu mai e chiar aşa mult până acolo, mai 
trebuie să urc Custura Diavolului, să trec apoi 
pe la Crucea lui Isi, cabanierul, prietenul meu 
de acum 20 de ani, pe la Zorile Negre, 
dimineaţa în care viscolul a ucis, acolo, patru 
alpinişti, când zona mai era încă accesibilă 
oamenilor. 

Ajung târziu, abia spre seară, la piciorul 
pietrei, Piatra Izvorului, reperul meu de bază, 
ultimul reper, instalez cortul şi adorm buştean. 
Îl visez pe Isi, cabanierul, cu câinele lui cât un 
urs, cum se duce din oră în oră să ia probele 
meteo şi să le transmită lumii întregi, dau ochi 
cu fata cu cârlionţi de zăpadă, pe care am 
văzut-o odată în albul cel mai pur, un înger pe 
Custura Diavolului, mă plou şi mă usuc pe 
Brâna Caprelor înainte de a ajunge sus, pe 
platoul lui Zamolxe, mă ancorez de un nor, 
încerc să escaladez cerul…   

…Mă trezesc înainte de zori, dar Piatra 
Izvorului nu mai este unde era aseară. Nu mai 
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este nicăieri, a dispărut pur şi simplu. Deşi îmi 
este greu să înţeleg cum s-a pulverizat în 
câteva ore un colos de piatră înalt de o 
jumătate de kilometru şi ancorat puternic pe 
această frunte alpină şi în inima muntelui, 
trebuie să accept că, în zorii unei zile cu nori 
albi şi gânduri cenuşii, ce văd este ceea ce 
văd, că ochii mei încă au lumină şi fruntea 
mea încă are puterea să se încreţească.  
Dar poate că s-a consumat timpul timpului, 
realul devenind virtual şi virtualul real, 
oamenii gânduri şi gândurile oameni. E greu 
să-mi dau seama de toate acestea lângă Piatra 
Izvor, dispărută şi ea, aşa cum dispar şi 
pietrele şi izvoarele. Constat doar că toate 
reperele unice din viaţa mea - inclusiv Piatra 
Izvorului, reperul meu de bază - au căzut, rând 
pe rând, ca nişte ţinte lovite de nişte gloanţe 
ale secării izvoarelor. Câte unul pentru 
fiecare… 
Gheorghe Văduva 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
  Sever Constantin RĂDUICĂ 

 
  „ IARBĂ” ŞI  „PLEAVĂ” 
 
      Una din femei care se ridicase în 

picioare de la umbră, puse mâna streaşină la ochi 
şi privi în depărtare, după care se adresă suratelor 
oprite pe-o geană de timp „ să-şi mai tragă 
sufletul” la capătul tarlalei. 

- Sculaţi-vă, fată, că vine o maşină!... 
Ea era Cornelia, şefa de echipă şi se aflau la 

prăşitul porumbului. 
      Şeful de atelaj, Mărin Iarbă, soţul ei, da 

cu prăşitoarea înainte, iar ele, prăşeau iarba, pe 
rând, rărind cuiburile de porumb ajunse la 3-4 
frunzuliţe. Boii leneşi, cu botniţa de sârmă, târna - 
cum îi ziceau, plină de bale, se mişcau agale târând 

prăşitoarea şi pe Mărin iarbă agăţat de coarnele ei, 
desculţ şi cu biciul încolăcit ca un şarpe după gât: 

- Cea, Staline, hăis Bourene!... 
De sub pălăria de pai, ieşea un fum puturos 

de 2mahoarcă”amestecat cu sudoare şi praf. 
Trudeau de dimineaţa până seara ca să 

adune #norme şi procente” aducătoare de venit 
toamna, când „socotitorii” încheiau socotelile la 
CAP. Făceai minim 120 de norme pe an, pe lângă 
produse şi bani, aveai dreptul la „lot ajutător” pe 
care-l munceai suplimentar pentru folosul tău şi al 
familiie tale. 

Vecinii de pe mahala constituiau „echipa”, 
iar din rândul lor se alegea un „şef de echipă” 
energic şi muncitor. Seara, „la plan”, „brigadierii”, 
care aveau în răspundere mai multe echipe, 
primeau sarcinile pentru a doua zi, pe care, în 
funcţie de necesităţi, le transmiteau şefilor d 
eechipă, care-şi mobilizau oamenii: atâţia la prăşit 
la porumb, la floarea soarelui, în sectorul 
zootehnic, la grădină etc. 

Averizate de şefa de echipă, femeile se 
ridicară grăbite, puseră mâinile pe sape şi luară 
iarăşi rândurile de la capăt: 

- Hai, fă, că cine ştie ce şefi mai vin!... 
Maşina, un ARO – 47 cu prelată, oopri în 

capul locului şi din ea coborâră doi tovarăşi 
„şepcăcioşi” cu buze şi pantaloni de doc şi pantofi 
de dril, care, cu excepţia ochelarilor de soare, 
trădau originea proletară fundamentată de 
învăţăturile marxist-leniniste: 

- Bună ziuaa, tovarăşe!... 
- Bună ziua! Răspunseră femeile în cor 

uitându-se cu mirare. 
- Da! Măi, femeilor, nu e nici un şef cu voi? 
- Păi, este tovarăşa Cornelia, şefă de 

echipă!... 
- Nu, nu, altcineva, vre-un bărbat? 
- Păi atunci, este tovarăşul Iarbă, dar dă cu 

prăşitoarea!... 
Străinii aşteptară miraţi apariţia lui Mărin 

Iarbă, care ajums la capătul locului, opri şi culcă 
prăşitoarea într-o rână, alintându-şi boii: 

- O, Staline, o boii lu tata!... 
Îşi scoase pălăria din cap şi se şterse de 

năduşeală cu mâneca cămăşii. Surprins, s euită la 
cei doi orăşeni, nişte străini pe care nu-i mai 
văzuse şi care, agale se îndreptară către el. Cel mai 
îndesat şi mic de statură îl salută şi-i întinse mâna. 
Mărin iarbă îşi şterse palmanăclăită de sudoare de 
turul pantalonilor prăfuiţi şi sumeţiţi până la 
genunchi, luă poziţia de drepţi ca-n armată, 
lipindu-şi călcâiele desculţe şi crăpate, după care 
se prezentă scurt: 

- Să trăiţi!... Sunt şeful de atelaj Iarbă, avem 
onoarea?! 
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Omul mărunţel, din faţa sa, pufni în râs 
puţin contrariat: 

- Cum zici că te cheamă? 
- Iarbă, să trăiţi!... 
- Şi-n calitate de „şef”, tovarăşe Iarbă, cu ce 

te mai ocupi dumneata? 
- Păi, aduc pe tovarăşa Cornelia, şefa d 

eechipă, nevastă-mea, de... la prăşit iarbă cu 
fomeile; dau cu prăşitoarea la iarbă; iar deseară le 
pun sapele în car şi le duc acasă; dacă dau o ţuică, 
din când în când, le mai duc şi câte un sac d eiarbă 
pentru porci... 

- Păi, nu-i rău!... Dar cum ziseşi că te 
chiamă? 

- Irbă, să trăiţi, Mărin iarbă de la CAP 
Praporu, şef de atelaj, să trăiţi! 

- Bine măi, tovarăşe Iarbă. Dacă erai pir era 
şi mai rău! 

- Pir sau iarbă... tot un drac, tovarşe!... 
Tovarăşul îi strânse mâna şi-l bătu pe umăr: 
- Bă, tu zici că ieşti Iarbă?! Atunci, trebuie 

să ştii ceva şi mai rău. Eu sunt Pleavă - prim 
secretar la raion, la Caracal... 

- La care, Mărin iarbă, care era un om pus 
pe şotii şi bun de glume îi spuse, pus pe gânduri, 
pe un ton tânguit, care semăna a deznădejde: 

- Aoleo! Tovarăşe Prim, nu e bine, e ordin 
s-aleagă prafuʹ?!... 

- De ce măi, tovarăşe? Ce vorbă e asta?! 
- Păi... „Iarbă” şi cu „Pleavă”? Nu mai 

facem trea-băăă!... 
- Bravo, măi tovarăşe, s-ar putea să ai 

dreptate, dar nu cred!... Îl bătu prieteneşte pe umăr 
şi îi spuse surâzător: 

- Tu „Iarbă”, eu „Pleavă”, gata, hai la 
treabă!...  

  Se urcară în maşină şi plecară să vadă 
culturile agricole, hăituiţi de norul de praf, ca un 
balaur pe urma lor. 

„Iarbă” îşi răsuci o ţigare şi se răsti la 
femeile care asistaseră la dialog, rezemate-n sape, 
zâmbind cu subînţeles. 

- Voi ce râdeţi, fă? Ia vedeţi că vă las pe jos! 
- Să nu te faci al dracuʹ, tovarăşe „Iarbă”!...  
Îl aposrofă una mai bătrână: 
- Păi, nu se-ntoarce el, tovarăşul „Pleavă” şi 

te spui. Vezi tu pe dracuʹ! 
- Iete, de-aia nu mai pot eu!... Le zise Mărin 

înciudat, după care le-ntoarse spatele şi se adresă 
boului: 

- Hai, Staline, să dăm cu prăşitoarea că vine 
tovarăşuʹ brigadier şi face pe-al dracu, zice d 
efiecare dată că n-am făcut nimic: Hăis, ceaaa!... 

Şi boii pleacă legănându-se leneş printre 
rândurile d eporumb, iar Mărin iarbă, ca un 
„Moromete”, se pierde în zarea scăpătată: un Om 

cu boii şi prăşitoarea, un punct, apoi nimic. La-
nghiţit depărtarea timpului care nu iartă. 

Ţăranul român s-a născut din legendă, iar 
atunci când Zeii au urcat în Olimp, El a rămas 
legat de talpa ţării ca un Prometeu. 

Din palma Lui cresc clorofile... 
Sever Constantin  Răduică   
 
 

 
        G-ral.lt cu trei stele (r) Ioan BĂLĂEI 

 

Bomba atomică 
 
 Trecuse aproape un an de la venirea în 
subunitate a tânărului ofiţer locotenentul Blaju 
Nicolae, timp în care reuşise să-şi cunoască destul 
de bine subordonaţii, tinerii militari în termen, 
cărora în calitate de locţiitor al comandantului se 
străduise să le îmbunătăţească pregătirea de 
specialitate şi de luptă corespunzător misiunilor în 
situaţii de pace ori în condiţiile pericolului unei 
agresiuni. 
 Potrivit doctrinei militare naţionale din 
acea vreme, subunităţile de frontieră şi celelalte 
situaţii ierarhice, unităţi şi mari unităţi treceau la 
apărare în zona de graniţă împreună cu celelalte 
categorii de forţe ale armatei şi Ministerului de 
Interne pe baza concepţiei de întrebuinţare stabilite 
la nivelul alianţei militare a ţărilor socialiste, 
Tratatul de la Varşovia din care făcea parte 
România. 
 Precizarea aceasta era necesară pentru a 
înţelege mai bine conţinutul pregătirii de luptă a 
efectivelor, cerinţele instruirii cadrelor şi 
militarilor în termen, modul de organizare şi 
desfăşurare a procesului instructiv-educativ. 
 Pentru Blaju pregătirea de luptă a 
efectivelor nu conţinea secrete. El beneficia de 
cele mai noi cunoştinţe în materie, urmase 
cursurile cele mai noi ale şcolii de ofiţeri, avea 
deprinderi practice şi antrenament la zi efectuat în 
poligoane şi aplicaţii complexe cu toate categoriile 
de antrenament şi tehnică de luptă. 
 Datorită condiţiilor istorice, în anii 
cincizeci fuseseră promovate în armată şi unele 
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cadre cu studii mai puţine în schimb cu origine 
sănătoasă, provenite din producţie, membri de 
partid devotaţi regimului politic, pregătiţi prin 
cursuri militare şi de specialitate intensive de 
scurtă durată şi avansaţi apoi la grade de ofiţer şi 
puşi în funcţii de comandă ori de locţiitori politici. 
 Între ofiţerii tineri din ultimele 2-3 
promoţii, foarte bine pregătii printre care şi cea a 
locotenentului Blaju şi cei mai sus amintiţi cu 
studii elementare sau profesionale, promovaţi 
masiv la toate eşaloanele au apărut animozităţi, 
discuţii contradictorii şi chiar situaţii conflictuale. 
Din această cauză unele aprecieri şi notări de 
serviciu ale ofiţerilor tineri erau nefavorabile, 
aceştia fiind etichetaţi ca aroganţi, îngâmfaţi, 
indisciplinaţi, cu o slabă educaţie şi un 
comportament necorespunzător faţă de unii şefi. 
 În realitate diferenţa de pregătire şi 
orgoliile au dat naştere lipsei de comunicare şi 
neînţelegerile asupra desfăşurării instrucţiei 
militare şi de specialitate, a modului de organizare 
şi conducerea acţiunilor de frontieră şi de luptă. 
Bineînţeles că şefii superiori dădeau dreptate 
colegilor cu studii reduse, alături de care fuseseră 
promovaţi pe criterii de partid. 
 Locotenentul Blaju s-a implicat de la 
început cu responsabilitate, dăruire şi dorinţă de 
afirmare în instruirea şi educarea tinerilor militari. 
A beneficiat de cunoştinţe temeinice acumulate la 
liceul din Câmpia Turzii şi la instituţiile militare 
de învăţământ de la Oradea şi Sibiu, astfel încât a 
transmis subordonaţilor atât informaţii de 
specialitate, tactice şi de cultură generală. S-a 
preocupat de educaţia ostăşească şi patriotică a 
tinerilor, i-a ajutat să cunoască ţara, tradiţiile 
poporului român, marii noştri domnitori şi 
conducători de oşti, luptele românilor pentru 
dreptate, libertate naţională şi socială. 
 În general a vrut şi a reuşit să-şi atragă 
subordonaţii, să le fie prieten mai ales că erau de 
aceeaşi vârstă sau aproape, să-i sfătuiască asupra 
comportării în armată, societate şi familie, le-a 
insuflat respectul faţă de lege, spiritul de cinste, 
corectitudine şi demnitate, de întrajutorare şi 
responsabilitate. 
 A fost surprins când un număr din ce în ce 
mai mare de tineri militari doreau să-şi cumpere 
haine şi încălţări noi la trecerea în rezervă. Pe unii 
chiar i-a împrumutat cu bani pentru cumpărături. 
 Explicaţia gestului a fost descoperită după 
plecarea rezerviştilor când în podul clădirii au fost 
descoperite coletele de haine vechi trimise de 
acasă. Pretenţiile militarilor au crescut după 
perioada petrecută în armată, personalitatea lor s-a 
conturat, unii au fost avansaţi gradaţi şi au primit 
comanda grupelor iar alţii cu gradul de sergent 

îndeplineau chiar atribuţii de subofiţer. Ca urmare 
hainele nu tocmai bune cu care veniseră în armată 
au fost abandonate, fiecare dorind să se înfăţişeze 
camarazilor la despărţire câr mai îngrijiţi şi 
frumoşi. 
 Această evoluţie la convins pe Blaju că 
eforturile de instruire şi educare, de formare chiar 
a tinerilor pentru societate şi viaţă, pentru 
dezvoltarea spiritului patriotic, ostăşesc şi civic şi-
a găsit reflectarea în comportarea acestora la 
trecerea în rezervă. 
 Diferenţele dintre  nivelul de pregătire 
militară şi de specialitate al promoţiilor de ofiţeri 
ale anilor '50 şi cele ale anilor '60 erau evidente 
mai ales cu prilejul unor situaţii operative reale, 
dar şi la exerciţiile şi aplicaţiile tactice, la 
antrenamente şi convocări metodice când se 
impuneau soluţii şi hotărâri ale comandanţilor 
pentru organizarea şi ddesfăşurarea acţiunilor de 
specialitate şi de luptă corespunzătoare 
prevederilor regulamentelor, a principiilor şi 
normelor de folosire a forţelor şi mijloacelor din 
dotare. 
 În acelaşi timp erau vizibile şi deficienţele 
manifestate de unii ofiţeri în domeniul pregătirii 
metodice şi psihopedagogice, a capacităţii de 
comunicare şi de motivare în relaţiile cu 
subordonaţii. Este firesc ca pe această 
problematică complexă disputele şi contrazicerile 
între ofiţerii amintiţi să fie frecvente iar cei tineri 
să suporte critici şi evaluări nemeritate. 
 Ca urmare, controlorii veniţi în 
subunităţile de frontieră de la structurile 
superioare, este vorba de ofiţerii mai vechi 
amintiţi, pe timpul controalelor intrau adesea în 
discuţii contradictorii cu tinerii din ultimele 
promoţii, indiscutabil cu o pregătire mult 
superioară. 
 Aşa s-a întâmplat de câteva ori şi cu 
locotenentul Blaju, rămas la un moment dat singur 
la subunitate, numai cu subofiţerul administrativ, 
ceilalţi doi ofiţeri încadraţi fiind absenţi. Unul la 
un curs de perfecţionare şi celălalt în concediu 
medical. Un episod interesant s-a petrecut într-o 
dimineaţă devreme când ofiţerul abia întors dintr-
un control de noapte în frontieră, după o mică 
gustare, compusă din pâine cu brânză şi un ceai 
cald, a reuşit să se întindă pe patul metalic din 
cancelarie în speranţa că va prinde câteva ore de 
odihnă. 
 Străbătuse pe jos împreună cu soldatul 
Rădulescu câţiva kilometri buni pe drumuri de 
câmp şi pe poteci puţin umblate cu porţiuni de 
noroi proaspăt datorat unei ploi căzute de cu seară. 
Fusese o noapte neagră ca smoala, să-ţi bagi 
degetele-n ochi cum se spune, nori groşi nelăsând 
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nici o licărire de stea să-i străpungă, astfel încât 
numai în depărtare peste calea ferată se zăreau 
luminile localităţii. 
 Controlase mai multe patrule şi posturi 
aflate în dispozitiv unde discuţiile se purtau în 
şoaptă şi fără folosirea mijloacelor de iluminat 
reprezentate de arhicunoscutele lanterne la care nu 
se găseau baterii, ofiţerul fiind mulţumit de 
comportarea militarilor, majoritatea având 
vechime în serviciu de unu, doi ani, ceea ce îi 
făcea foarte buni cunoscători ai terenului ziua şi 
noaptea precum şi ai oamenilor din zonă. Uneori 
Blaju parcurgea zona călare inclusiv noaptea, calul 
lui pe nume ,,Jar” cunoscând toate potecile şi 
drumurile astfel încât lăsat în orice punct ajungea 
singur la cazarmă. 
 Spuneam că ofiţerul se întorsese din 
misiune dimineaţa când abia mijise de ziuă şi se 
aşezase pe pat în cancelarie. Deodată s-a auzit 
fluierul santinelei care anunţa sergentul de serviciu 
că la intrare sosise o maşină. 
 Astfel a ajuns în subunitate maiorul 
Petrache, şeful de stat major al batalionului, 
eşalonul superior însoţit de doi ofiţeri. 
 Blaju rămas la comandă abia ce a avut 
timp să se îmbrace rapid şi să-l întâmpine cu 
raportul regulamentar: 
 - Tovarăşe maior, compania Câmpia 
execută paza şi apărarea frontierei de stat a 
României. În ultimele 24 de ore nu s-au înregistrat 
evenimente deosebite. 
 - Vezi că eşti descheiat la un nasture de la 
veston, lansă imediat observaţia maiorul înainte de 
a spune ,,bună ziua”, după o scurtă pauză rosti 
răspicat: ,,ALARMĂ”. 
 Fără emoţie, calm, Blaju îşi aranjă ţinuta 
după care întrebă: 
 - Vă rog să-mi precizaţi indicativul sau 
felul alarmei. 
 - De exerciţiu, pentru luptă, veni imediat 
răspunsul. 
 - Am înţeles! Sergent de serviciu, la mine, 
comandă scurt ofiţerul. Şi după ce acesta s-a 
prezentat i-a ordonat: anunţă alarma prin sonerie şi 
treci la aplicarea sinopticului cu activităţile 
stabilite. Trimite agentul după subofiţer. Trage 
semnalul luminos ,,Rămâneţi pe locul de serviciu”. 
Atenţie nu se scoate din depozit muniţia de război. 
Se ridică celelalte materiale prevăzute şi se încarcă 
în căruţă iar restul se transportă de militari. Îmi 
raportezi când efectivul este adunat pe platou cu 
toate materialele. Ai grijă să nu depăşim baremul! 
Executarea!! Şi în câteva minute militarii au 
început să se adune pe platou cu armamentul şi 
materialele ordonate. 

 Potrivit concepţiei de atunci existau mai 
multe feluri de alarmă. În primul rând cea pentru 
descoperirea şi prinderea infractorilor de frontieră, 
apoi cea pentru luptă în vederea respingerii unei 
agresiuni, ambele cu variante de exerciţiu pentru 
antrenament. 
 Alarma de luptă era reglementată unitar 
prin Ordine ale ministrului pentru toate marile 
unităţi şi unităţi ale armatei care pentru a fi scoase 
de sub loviturile probabile ale aviaţiei şi artileriei 
inamicului trebuiau să părăsească garnizoanele şi 
să se concentreze în teren în raioanele stabilite şi 
pregătite din timp având efectivele, armamentul, 
tehnica de luptă şi toate materialele de asigurare 
gata pentru a primi misiunile de luptă în apărare 
sau ofensivă. 
 Locotenentul Blaju avea o serie de 
observaţii critice referitoare la modul de aplicare a 
acestei concepţii pentru unităţile şi subunităţile de 
frontieră în sensul că acestea nu aveau nici o 
justificare să plece din locul dispunerii la frontieră 
unde aveau dispozitivul de pază şi trebuiau să 
treacă la apărare. Era nefiresc ca subunitatea să-şi 
adune oamenii, armamentul şi materialele şi să 
fugă undeva pe câmp sau într-o pădure în 
adâncime de unde conducerea acţiunilor şi 
cunoaşterea situaţiei reale din raionul de 
responsabilitate se făcea cu mare greutate sau chiar 
erau compromise. 
 Blaju a încercat să explice şefilor cu 
diferite prilejuri că alarma trebuie să corespundă 
specificului misiunilor fiecărei arme mai ales a 
celor care au misiuni de şi la pace pentru 
respectarea regimului juridic al frontierei de stat. 
De fiecare dată i s-a răspuns că trebuie respectată 
concepţia unitară pe armată şi fiecare specialitate 
să se adapteze după normele stabilite. A fost 
atenţionat chiar să nu mai comenteze ordinele. 
 În aceste condiţii, alarma relatată a 
respectat canoanele amintite, efectivele au ieşit în 
barem pe platou cu armamentul şi echipamentul de 
război din dotare, mijloacele de transmisiuni cu fir 
(aparatură radio nu exista), cele de protecţie 
antichimică şi de geniu au fost luate de oameni iar 
celelalte materiale inclusiv hrana rece, au fost 
încărcate în căruţa cu doi cai. La ordin coloana a 
părăsit cazarma îndreptându-se spre raionul de 
alarmă aflat la aproximativ 5 km într-o pădurice. 
 Au rămas în subunitate santinelele, 
sergentul de serviciu, al doilea bucătar militar în 
termen şi grupa de oameni care urma să plece în 
serviciul de pază întrucât misiunea la frontieră nu 
înceta nici o clipă  indiferent de exerciţiile de 
pregătire. 
 Coloana militarilor şi căruţa încărcată cu 
vârf au început deplasarea la ordin cu măsuri de 
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siguranţă, s-a intrat pe un drum de ţară ocolind 
localitatea pentru a ajunge în final la aproximativ 5 
km. în adâncime, în raionul prevăzut aflat într-o 
pădurice unde exista o baracă aparţinând unei 
ferme de stat şi care nu era folosită. La baracă 
exista şi o reţea telefonică pe care transmisioniştii 
au conectat-o la centrala localităţii, asigurându-se 
astfel şi legătura cu subunitatea şi reţeaua 
telefonică de pază din raion, respectiv dispozitivul 
foişoarelor metalice, punctele de control cu 
barieră, locurile de supraveghere cu prize pentru 
telefoane portabile etc. 
 Odată ajunşi în raionul de alarmă, au fost 
descărcate şi aranjate în locurile stabilite toate 
materialele iar militarii au amenajat în timp scurt 
corturile din foile de cort individuale. 
 Apoi, efectivul cu armamentul individual, 
raniţa, casca, masca contra gazelor, lopata de 
infanterie, sacul de merinde s-a adunat pe grupe 
potrivit ordinii de bătaie. Din formaţie lipseau 
militarii aflaţi în serviciu şi cei rămaşi la cazarmă 
pentru a pleca în misiune conform planificării 
zilnice întocmite de locotenentul Blaju. 
 Din urmă a ajuns şi maşina IMS de teren 
românească cu maiorul Petrache Victor, şeful de 
stat major al batalionului (eşalonul superior) cu 
sediul în oraşul Vadu, venit în control cu alţi doi 
ofiţeri. 
 Blaju l-a întâmpinat şi a dat raportul 
regulamentar, după care maiorul mic de statură şi 
cam bondoc a trecut în revistă subunitatea 
verificând cum s-au instalat toate materialele, paza 
obiectivului şi serviciul de zi. 
 În legătură cu maiorul se comenta o 
întâmplare legată de faptul că pe atunci exista 
pedeapsa disciplinară cu arest. Acesta avea la o 
mână un deget lipsă şi a pedepsit un militar cu 
cinci zile de arest. Când a anunţat numărul zilelor 
a ridicat şi mâna cu degetele răsfirate numai că 
avea doar patru şi astfel cel care a întocmit 
documentul a scăzut o zi reducând durata 
executării pedepsei. 
 Continuând controlul şeful de stat major a 
cerut ca militarii să depună raniţele şi celelalte 
materiale aflate asupra lor undeva în spate, după 
care a început verificarea. 
 S-a oprit la prima grupă unde în flancul 
drept nu se afla gradatul, comandant titular fiind 
probabil în serviciul de pază ci următorul din 
ordinea de bătaie, respectiv trăgătorul la puşca 
mitralieră. Acesta era un soldat înalt, puternic, 
roşu în obraz, de loc din Maramureş. 
 Maiorul Petrache l-a studiat preţ de câteva 
secunde după care l-a bătut prieteneşte pe umăr. 
 - Ia spune tinere de ce sunteţi voi aici? 

 - Tovarăşe maior, răspunse soldatul cu o 
voce puternică luând poziţia de drepţi, sunt 
soldatul Moş Vasile, trăgător la puşca mitralieră, 
grupa I-a, pluton 1, anul 3 de armată şi sunt din 
Maramureş, comuna Bârsana. Aici am venit la 
alarmă. 
 - Bravo, spuse încântat maiorul. Şi de ce 
suntem în alarmă? 
 - Pentru că ne pregătim de război, 
răspunse soldatul dintr-o suflare. 
 - Ei, nici chiar aşa, zâmbi maiorul şi îi 
aruncă o privire locotenentului. Nu ne pregătim de 
război, noi vrem pace dar ne antrenăm ca la nevoie 
să apărăm frontiera şi ţara, ai înţeles? 
 - Da, să trăiţi! 
 - Vreau să-mi spui încă ceva. De ce crezi 
că am plecat din cazarmă şi am venit aici în 
pădure? 
 Soldatul a stat puţin pe gânduri, după care 
a răspuns tot cu voce tare. 
 - Pentru că ne-a dat ordin to'-a ,,lent”! 
 Petrache s-a întors spre Blaju, şi-a 
încruntat sprâncenele şi a replicat: 
 - Nu le-ai explicat tovarăşe locotenent ce 
face inamicul când începe să ne atace, ce face cu 
aviaţia? Vă lăudaţi voi ăştia tineri că le ştiţi pe 
toate iar noi ăştia mai bătrâni nu ne pricepem. De 
ce nu le-ai explicat, cum atacă inamicul? 
 Blaju îl ascultase calm iar la sfârşit a 
răspuns iritat: 
 - Le-am spus atât cât este necesar la 
nivelul lor. Nu le trebuie cunoştinţele dvs. 

- Zău? Ia să vedem atunci ce ştiu la nivelul 
lor, ce ştiu să facă atunci când se foloseşte arma 
nucleară. Mă refer la execuţie, la ce trebuie să facă 
el soldatul cu condiţia dacă l-ai antrenat! 

Maiorul şi-a reluat verificarea. S-a 
apropiat şi mai mult de tânărul din Maramureş 
înţepenit în poziţia de drepţi şi căruia pe faţă îi 
apăruse broboane de sudoare. Părea chiar că nu 
mai respiră. 

- I-a să vedem soldat cum acţionezi într-o 
situaţie tactică de luptă. 

Maiorul îşi privi pentru o clipă ceasul de 
la mână apoi: 

- Fii atent ostaş! Făcu o pauză 
ameninţătoare, după care rosti rar şi apăsat: 

- Pee...  grupaa... dumitaallee... cadeee... O 
BOMBĂ ATOMICĂ!!! Ultimele două cuvinte le 
strigase sunând ca o explozie! 

Toată lumea a înlemnit! Ceilalţi soldaţi îl 
priveau înmărmuriţi pe locotenent. Acesta după o 
clipă de ezitare spuse zâmbind: 

- Tovarăşe maior, cade chiar pe grupa lor? 
Poate ceva mai departe? 
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- Îţi arde de glume locotenent? Priveşte la 
subordonaţii dumitale care nu ştiu ce să facă. Aici 
cade bomba atomică iar ei în loc să se culce 
imediat pe burtă şi să-şi acopere capul cu mâinile, 
stau şi se uită la mine! Aşa te lauzi că i-ai învăţat 
şi antrenat? 

- Vă rog să mă scuzaţi dar situaţia cu 
bomba atomică nu este verosimilă. Eu nu i-am 
învăţat ce să facă dacă le cade bomba în cap! Ce să 
le spun dacă ne cade bomba în cap, totul se 
transformă în praf şi pulbere iar toată subunitatea 
inclusiv noi şi dumneavoastră devenim eroi post-
mortem! 

- Eşti impertinent tovarăşe locotenent, 
izbucni maiorul nervos. Ce crezi că noi nu ştim ce 
este cu bomba asta atomică? Am văzut şi noi filme 
tovarăşe, am citit cărţi aşa că, concluzia mea este 
că nu-ţi faci datoria cu răspundere şi voi raporta 
comandantului de batalion pentru a fi pedepsit! 

- Faceţi cum doriţi, dar vă reamintesc că 
dvs. nu aţi precizat direcţia de unde se propagau 
efectele loviturii nucleare şi apoi aceste lovituri 
sunt folosite pentru obiective de importanţă 
strategică şi nu împotriva unei subunităţi de 
frontieră. 

- Da, văd că-mi dai acum lecţii. Până una 
alta eu te controlez pe dumneata şi nu invers. 

Şi într-adevăr maiorul Petrache a continuat 
să facă verificări asupra nivelului pregătirii 
subunităţii pentru alarma de luptă. 

Bine că până la urmă în toată cariera sa 
locotenentul Blaju n-a avut ocazia să vadă căzând 
la noi o bombă atomică! În schimb a fost chemat 
la raport şi avertizat să manifeste mai multă 
răspundere. 
 
Bălăei Ion 
 

 
Dr. Ing.  Gheorghe INDRE 
 

Verii Mariei 
 

Deşi născută în Luna, Maria nu făcea parte 
dintr-o familie foarte numeroasă. Aşezare 

eminamente românească, care a beneficiat de un 
teren agricol fertil, de dealuri cu vii şi păduri,  de 
izvoare de apă din belşug, de pâraie ce se scurg pe 
fundul văilor spre Arieş - aflat pe cursul său 
inferior, în lunca căruia se cultivau mănoase holde 
de grâu şi lanuri de porumb, cânepă, orz, secară,  
Luna a fost întotdeauna de-a lungul celor peste 
700 de ani de existenţă, o comunitate extrem de 
atractivă şi primitoare, spre care au migrat de-a 
lungul vremii numeroase familii de români din 
multe părţi ale Transilvaniei, din Munţii Apuseni, 
de pe Valea Mureşului, din Câmpia Transilvaniei 
şi din alte părţi. Aşa se explică şi originea  
numelor de familie legate sau derivate din numele 
localităţilor de origine: Hidişan pentru cei veniţi 
din satul Hidiş, Hăşmăşan  pentru cei veniţi din 
Hăşmaş, Urcan pentru cei originari din Urca, 
Cucerzan pentru cei veniţi din Cucerdea de pe 
Valea Mureşului, Moldovan şi Moldan, 
evidenţiind originea lor din Moldova, Giurgiu 
pentru cei cu origini din zona oraşului Giurgiu 
veniţi cu oastea lui Mihai Viteazul, şi alte 
asemenea situaţii. Familia mamei Mariei era venită 
de undeva din zona Munţilor Apuseni, iar numele 
lor avea o sonoritate aparte „Odverean” şi era 
singura familie cu acest nume din sat. O familie 
din care făceau parte Sofia, mama Mariei, 
căsătorită cu Teodor Nan  din Luna şi cei doi fraţi 
ai Sofiei, Vasile şi Ambrozie. 

Sofia şi Teodor  nu au avut decât trei 
copii: pe Mitru, Teofil şi mezina Maria; iar pe 
Mitru l-au pierdut când avea doar nouă anişori, 
într-o după amiază de vară în care plecaţi fiind 
părinţii la treburile câmpului, Mitru a băut din 
greşeală sau poate din curiozitate de copil, esenţă 
de oţet dintr-o sticlă aflată nu foarte la îndemână,  
pe o policioară de sus din cămară, din care vedea 
el că Sofia punea câte puţin în mâncare.  Gestul i-a 
fost fatal iar durerea părinţilor imensă; şi azi, după 
100 de ani, există încă în cimitir, în zona rezervată 
familiei lor, un mormânt de copil  cu o cruce de 
piatră mai mică: mormântul lui Mitru, pe care 
Maria l-a îngrijit cu religiozitatea derivată din 
cultul morţilor,  gândindu-se tot timpul cu duioşie 
la acel frate al ei care i-a părăsit înainte de se fi 
bucurat de darurile multe şi minunate ale  vieţii 
unui om. Nici pe ea nu a cruţat-o soarta, căci în 
cumplita perioada a secetei pustiitoare din anii 40 
şi-a pierdut două fetiţe: pe Maria şi pe Lenuţa, care 
s-au stins una după alta la două săptămâni şi pe 
care le-a înmormântat alături de fratele ei Mitru, 
având de atunci de îngrijit două morminte de copii, 
de care în toată viaţa ei s-a apropiat cu durere şi cu 
o anumită sfiiciune, iar când durerea s-a estompat 
sub năvala bucuriilor şi grijilor vieţii, cu un 
sentiment de vinovăţie în ceea ce le privea pe 
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fetiţele ei şi de regret profund că fratele ei Mitru, 
care i-ar fi putut fi un sprijin fiind mai mare, a 
rămas doar o amintire, amintirea unui copil 
cuminte despre care Sofia, mama ei, a vorbit tot 
timpul foarte frumos. Cele două fetiţe 
înmormântate în aceeaşi groapă, nu au mai avut 
parte de cruce de piatră, Maria şi soţul ei 
Gheorghe având prea multe greutăţi care nu le-au 
mai permis această cheltuială. De altfel Gheorghe, 
soţul Mariei, nici nu a putut să se împace cu 
gândul că şi-a pierdut fetiţele, astfel încât 
următoarelor două fete care li s-au născut le-a dat 
aceleşi nume: Maria şi Ileana, ostoiidu-şi astfel 
durerea. 
 Dintre cei doi fraţi ai Sofiei cel mai mare, 
Ambrozie, a avut o singură fată, pe Maria, care s-a 
rostuit în Luna, pe pământul şi în curtea moştenită 
de la tatăl ei. Despre unchiul Ambrozie care s-a 
stins tânăr, la 56 de ani, Maria povestea că era un 
om harnic, cu glas puternic şi apăsat, care obişnuia 
să le spună tinerilor săi nepoţi adeseori, cu privire 
la perspectivele lor în lupta cu viaţa: 
- Apoi, voi puteţi, că aveţi bani! Gheorghe lucră la 
fabrică şi are salariu, şi mai lucră şi în particular ca 
dulgher şi câştigă! Noi, amărâţii care trăim numai 
din aratul şi lucratul pământului şi din una sau 
două vaci, obţinem cu mare greutate un leu pe 
produse şi viaţa noastră este legată şi condiţionată 
de cum este vrea peste an şi cum se face grâul şi 
cucuruzul.  
Era om simplu, dar cinstit şi harnic acest unchi al 
ei, dar foarte atent şi uneori pripit când făcea câte 
un lucru. Gheorghe îşi amintea cum, într-o după 
amiază de primăvară în perioada aratului, venind 
acasă de la fabrică, a auzit de la mare distanţă 
îndemnurile animalelor  strigate de vocea 
puternică a unchiului şi năduful său revărsat 
istovitor asupra bietelor vaci: văcuţa lui  şi a 
unchiului, cu care el se trudea să are grădina de 
lângă casă. Aratul pământului era cea mai 
bărbătească şi mai grea muncă a câmpului, în care 
apăsarea pe coarnele plugului se făcea cu putere şi 
pricepere, iar omul şi animalul sau animalele cu 
care lucra constituiau un întreg încordat şi hotărât 
să schimbe faţa ogorului şi să scoată la suprafaţă 
pământul negru şi fertil în care,  după ce era grăpat 
si mărunţit, urma să fie îngropată sămânţa 
generatoare de rod. Totul se desfăsura ca într-un 
ritual cu reguli şi gesturi bine definite şi când totul 
era normal, pentru privitor părea un exerciţiu făcut 
cu pricepere şi eleganţă, aproape cu o anumită 
uşurinţă; părea că pământul se supune şi se bucură 
că poate să îşi arate faţa nouă şi promiţătoare de 
bunăstare. Era atât de impresionant şi răscolitor 
efortul omului şi al celor două animale încât nici 
nu a intrat în casă, s-a dus direct în grădină să vadă 

ce se întâmplă, de merge atât de greu şi de ce se 
chinuie şi, folosind puterea sa de om tânăr, să dea 
o mână de ajutor. S-a apropiat, a salutat şi a 
întrebat ce se întâmplă, la care unchiul, năduşit de 
sudoare ,a început să blesteme animale care nu vor 
să tragă.  
Intrigat, Gheorghe s-a uitat cu atenţie la vaci  şi a 
observat că, în graba cu care s-a pregătit pentru 
lucru şi probabil şi din cauza întunericului acelei 
dimineţi ceţoase, Ambrozie a montat jugul greşit şi 
a pus partea superioară invers pe gâtul animalelor, 
care erau incomodate de latura tăioasă a părţii 
exterioare. Bietele văcuţe făcuseră rană de atâta  
apăsare, iar el i-a arătat unchiului şi a schimbat 
poziţia lemnului ce închidea jugul la partea 
superioară. Imediat totul a revenit la normal şi 
până seara unchiul a putut să îşi termine treaba.  
După această întâmplare Gheorghe a reţinut 
învăţătura şi le spunea adesea copiilor săi cât de 
importantă este pregătirea lucrului şi cât de 
importate sunt amănuntele de considerarea cărora 
poate depinde atât efortul depus, cât mai ales  
rezultatul muncii. 
Unchiul Vasile, celălalt frate al Sofiei, a fost mai 
norocos: el a trăit peste 80 de ani  şi nepoţii, copii 
Mariei, şi-l aminteau datorită eleganţei sale de 
ţăran îmbrăcat în port popular: cu cioareci albi de 
lână cu manşete largi îndoite deasupra opincilor 
sau mai târziu a pantofilor, cu cămaşa lungă 
încinsă cu un brâu lat de piele – şerpar, în care îşi 
păstra banii, cu o mustaţă impresionantă  şi bine 
îngrijită, răsucită în sus. Era un om scund şi 
îndesat, foarte calm, care vorbea rar şi puţin, bun 
gospodar şi apreciat şi preţuit în sat. Era căsătorit 
cu Ana, venită în Luna din Cristur, satul de 
deasupra coastei ce se întindea paralel cu albia 
Arieşului, umplând şi delimitând spre răsărit, 
pentru cuprinderea ochilor privitorului  la orizont, 
spaţiul dintre  orăşelele transilvane Turda şi 
Luduş.  
Unchiul Vasile a avut patru copii : pe Gheorghe - 
poreclit şi Răstăşanu, pe Ion  care, după familia  
soţiei era cunoscut ca Ion al lui Duma, pe 
Constantin - apelat cu diminutivul Dini şi pe 
mezina Maria - cunoscută în sat ca Maria lui 
Ciutoc, după porecla soţului ei. Aceştia erau verii 
Mariei, cu care ţinea ea legătura şi care o vizitau 
frecvent, bucuroşi să se joace cu copiii ei, în 
special Gheorghe şi Dini care erau mai 
comunicativi şi nu au avut proprii lor copii.   
 
  Gheorghe Indre     
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Conf.univ.dr. Gabriel. I. NĂSTASE 
 
 Studii: Absolvent al  Institutul de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Utilaj Tehnologic (1981), al Academiei de 
Studii Economice (1991) şi al  Colegiului Naţional de Apărare 
(2001). Este doctor în ştiinţe tehnice cu teza de doctorat Rolul 
interactiv al informaţiei între factorii fluizi (apă, aer) şi cei 
biologici ai mediului înconjurător (2000); doctor în economie 
cu teza de doctorat Metode de evaluare şi de analiză a 
eficienţei economice în transferul internaţional de tehnologie 
(2001); doctor în ştiinţe militare şi informaţii, cu teza de 
doctorat Implicaţiile cercetării ştiinţifice, dezvoltării 
tehnologice şi inovării în sistemul de securitate (2008). A 
absolvit cursuri postuniversitare în domeniile: tehnic, 
ştiinţific, economic, social, politic şi militar. 
 Activitatea profesională cunoaşte o linie ascendentă în 
domenii în care a obţinut licenţe şi doctorate, la care se 
adaugă şi titlul de cercetător ştiinţific gradul I. A deţinut 
funcţii în diverse domenii de activitate: Inginer stagiar la 
Fabrica „Flacăra” Buzău-Centrala de Construcţii Căi Ferate 
(CCCF – Bucureşti); Inginer proiectant (tehnolog) la 
Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini (ICTCM - Bucureşti) şi la Fabrica de 
Echipamente pentru Centrala Nuclear Electrică – 
Întreprinderea pentru Maşini Grele Bucureşti (FECNE – 
IMGB); Mecanic şef şi Şef Birou Producţie la Întreprinderea 
„Ascensorul” Bucureşti; Şef Departament Marketing-
Publicitate la „Adevărul” SA; Referent de specialitate la 
Fondul Proprietăţii de Stat (FPS); Consilier pe probleme de 
ştiinţă, cercetare, tehnologie şi strategie economică şi reformă 
la Preşedinţia României; Director General la Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării – Departamentul Cercetare (MEdC); 
Vicepreşedinte (cu rang de subsecretar de stat) la Agenţia 
Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 
(ANIMMC). A desfăşurat şi o amplă activitate publicistică: 
Publicist comentator, respectiv Şef secţie economică al 
cotidienelor Cronica Română şi Curierul Naţional; Analist 
economic la Tele7abc.  
 Activitate universitară: A debutat în cariera universitară în 
anul 1990 ca asistent universitar asociat la Universitatea 
Tehnică de Construcţii (UTCB) şi la Universitatea Politehnica 
Bucureşti (UPB). În anul 1995 a devenit lector universitar, iar 
din anul 2002 este conferenţiar universitar (titularizat prin 
concurs) al  Universităţii din Petroşani, Catedra de 
Management. Din anul 2008 este conferenţiar universitar la 
Facultatea de Finanţe Bănci Contabilitate a  Universităţii 
Creştine „Dimitrie Cantemir”, titular de cursuri: Buget şi 
Trezorerie Publică şi Gestiunea Financiară a Întreprinderii. A 
fost şef Catedră FINANŢE şi Director al Departamentului de 

Studii Universitare de MASTERAT al Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir”. În prezent este Director al Centrului de 
Cercetări, Studii şi Aplicaţii Financiar Bancare al Facultăţii de 
Finanţe, Bănci şi Contabilitate. 
 Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare: A participat, 
în calitate de membru în echipa de cercetare la realizare de 
Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract; 
Lucrări de cercetare-dezvoltare-inovare cu impact asupra 
dezvoltării mediului educaţional/cultural /economic /social şi 
Lucrări de proiectare de instalaţii şi construcţii. A obţinut 
brevete de invenţie şi certificate de inovator.  
Publicaţii: A publicat cărţi de specialitate, monografii, 
beletristică, tratate, cursuri şi materiale didactice din diferite 
domenii şi articole în diverse reviste de specialitate.  
Premii: A obţinut premii naţionale şi internaţionale la 
diferite manifestări ştiinţifice şi saloane de invenţii. 
Afilieri: Este membru al Academiei de Ştiinţă din New York; 
Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România (AOŞR); Membru titular în Comitetul Român de 
Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei 
Române; Preşedinte executiv al Fundaţiei „ION BASGAN”; 
Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România 
(AGIR); Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din 
România (AGER); Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România (USR) ş.a. 
 

FUNDĂTURA* 

 

Romanul „Fundătura” are ca subiect 
viaţa, obiceiurile şi, în general, întreaga atmosferă 
speci-fică unei mahalale bucureştene din perioada 
interbelică. 
 Multitudinea de personaje şi de întâmplări 
narate de autor în acest roman, îl face pe cititorul 
începutului de mileniu III, să plonjeze într-o lume 
pe care nu a cunoscut-o. 
 Romanul este inspirat din realitate şi 
surprinde numeroase întâmplări petrecute într-un 
cartier muncitoresc al anilor ’40. 

                                                 
* NĂSTASE, I., Gabriel, Fundătura (roman). Editura 
EMIA, Deva, 2005 
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Romanul „Fundătura” este antrenant şi 
captivant datorită multitudinii de întâmplări şi 
intrigi specifice acelei perioade, în care sărăcia şi 
lipsa de educaţie generau uneori şi conflicte 
majore. 

Cel mai semnificativ capitol al romanului 
este „Pălăria lui Tibişor” (p. 38-46) în care este 
prezentat debutul artistic al regretabilului Puiu 
Călinescu, într-un teatru de revistă improvizat în 
cinematograful „Unirea” dintr-un cartier 
muncitoresc 
Cinematografele cartierului cu trupele lor de 
revistă, modul în care erau asimilate în mahala ca 
mijloc de recreere;  
Farsa comică a lui Puiu Călinescu la cinema – 
grădină „UNIC”. Ecouri în public. Succes deplin 
devenit leit-motiv în mahala cu ocazia diverselor 
sărbători. 
 

PĂLĂRIA LUI TIBIŞOR 
 
 Pe bulevardul Filantropia existau de altfel 
şi două cinematografe. Unul, botezat, cu rezonanţe 
de solidaritate, „Unirea”, pripăşit pe lângă 
Depozitul sanitar, cale de mers pe linia tramvaiului 
19, preţ de câteva lungimi de staţii, chiar acolo 
unde se încrucişa cu tramvaiul 3, care o lua spre 
stânga, ducându-te în direcţia Hipodromului. Era 
amplasat într-o modestă şi scundă construcţie, 
căreia i se făcuseră anumite amenajări în scopul 
lărgirii spaţiului destinat sălii. Clădirea 
cinematografului era ridicată din cărămidă, 
tencuită şi zugrăvită în culoarea pală a oului de 
raţă, având intrarea largă, lângă trecătoare şi firmă 
atârnată deasupra uşii pe care era caligrafiat 
solemn, cu litere de-o şchioapă, numele de 
„Unirea”. 
 Sala scundă dispunea doar de bănci 
rânduite cam strâmb, şi ecran. Atât! 
 Celălalt, ceva mai departe, cu două staţii 
de tramvai mai jos, tras spre centrul oraşului, vis-
à-vis de piaţa Filantropia, unde-şi desfăceau ţăranii 
produsele spre vânzare, fusese denumit mai egoist 
„Unic”. Fără seamăn, adică. 
 Ăsta ocupa o clădire întrucâtva mai 
arătoasă, cu un cat, care, deşi bine coşcovită, 
impunea oarecum respect, făcând dintr-o ochire 
notă discordantă cu magherniţele pipernicite de 
prinprejur. 
 Era unic şi pentru alt motiv. 
 Avea vitrină la faţadă, cu ilustrate ale 
actorilor şi scene din filmul care rula, ceea ce 
însemna efect sigur, cu totul deosebit; mai avea şi 
o grădină de vară, amplasată în spatele imobilului 
cu pricina, unde se afla amenajată o curte potrivit 
de largă, pardosită cu pietre albe, rânduri de bănci 

din lemn, prevăzute cu spătar, şi cu o scenă spre 
capătul curţii, de dimensiuni destul de modeste 
deasupra căreia se afla prins pe calcanul netencuit 
al clădirii vecine ecranul de proiecţie, ca o pată 
mânjită cu var. 
 De la sine înţeles, că patronul localului 
avusese grijă să împrejmuiască latura grădinii care 
da spre stradă cu un gard înalt din şipci 
încrucişate, peste care năvălise încâlciţi butaşii şi 
cârceii în plinătatea lor, ai unei viţe sălbatice. În 
timpul răcoros, filmele rulau numai în localul 
acoperit, dar condiţiile de vizionare erau din cele 
mai neplăcute. Sala nu dispunea practic de un 
sistem de aerisire naturală, neavând nici uşi 
laterale, nici hublouri în plafon, aşa că 
reîmprospătarea aerului viciat din interior se 
obţinea efectiv numai pe seama uşilor de intrare a 
publicului, ceea ce echivala cu menţinerea în 
permanenţă a unei atmosfere de-a dreptul fetide. 
Persista permanent mirosul greu şi rânced al 
aerului stătut, îmbâcsit din plin cu izul petrolului 
emanat de la duşumele şi transpiraţia spectatorilor, 
care, la primul contact, te îngreţoşa. 
 Se ronţăiau în schimb, foarte comod, 
kilograme de seminţe de dovleac sau floarea 
soarelui şi cu tot controlul sever al plasatoarei 
investită cu autoritatea lanternei camuflate, mai 
scânteia, pe ici, pe colo, clandestin şi incendiar, 
câte un muc de ţigară, supt ilicit. 
 Dar dacă din întâmplare, datorită 
aparaturii vechi şi rablagite sau a calităţii proaste a 
copiei filmului, proiecţia se întrerupea instantaneu, 
apoi să te ţii fluierături şi tropăieli insistente de 
parcă prindea clădirea tremur din temelii spre 
disperarea patronului, care tăbăra ca turbat în 
cabina operatorului, gâfâind disperat: 
 – Ce faci, mă neisprăvitule? N-auzi ce e în 
sală? Vrei să-mi dărâme hardughia, nenorocitule! 
Mişcă! Fă ceva! Nu sta ca boul! 
 – Râşniţa, coane, pleacă după tata, ce vină 
am eu? Păi, ăştia şi-au râs de obrazul 
dumneavoastră, coane, asta-i fâşie de moartea 
muştelor, nu bandă de film! 
 Mă rog, una peste alta, se cam ridica la 
vreo patru, cinci întreruperi proiecţia unui film şi 
ca un făcut, tocmai la scenele cu priză maximă. 
Dădea băiatul să sărute fata şi abia apuca să se 
apropie îmbietor de ea cu braţele larg deschise sau 
tocmai răsuna zgomotos cartuşul pornit din 
pistolul justiţiarului detectiv, care trebuia să-l 
secere pe infractor şi, în loc de sărutul pătimaş 
care stârnea suspine în sală sau să se prăbuşească 
învins unul aflat în afara legii, împlinind spiritul de 
dreptate al spectatorilor care aplaudau satisfăcuţi, 
apărea pe ecran o pată închisă, alb-mată, peste care 
figura pecetea unui vicios semn negru al înmulţirii. 
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Şi, gata! Pornea rumoarea şi huiduielile până se 
relua scena aşteptată cu atâta emoţie. Sărut sau 
moarte! 
 Cam la atât se reducea morala filmelor 
distribuite în reţeaua publică, unele de factură 
exagerat poliţistă, altele dulcege melodrame de un 
patetism fals şi sfâşietor care declanşau şiroaie de 
lacrimi, ce continuau şi în drum spre casă, dar 
care, în lipsa oricărei alte distracţii mai ieftine la 
mahalale, adunau public cu ghiotura. Privitorii se 
amuzau copios ca nişte copii mari. 
 La „Unic” însă, „grădină şi cinema” cum 
arăta clar şi pretenţios firma, filmele rulau fără 
întrerupere, de dimineaţă, ora matineului, şi până 
târziu, după miezul nopţii; aici afluenţa de 
spectatori părea că nu se mai întrerupe, 
pricopsindu-l bine pe proprietar. Mulţi încercau să 
mai rămână în continuare şi la următoarea 
proiecţie, chircindu-se pe sub scaune, printre 
rânduri, dar erau grabnic descoperiţi în timpul 
scurtelor pauze, când se mai curăţa sala; erau luaţi 
de guler, târâţi cu sila în faţa ghişeului de la casă, 
erau obligaţi să achite costul altui bilet, apoi erau 
liberi să facă ce doresc. 
 Treaba asta cu filmele mergea strună. 
Ambele cinematografe erau veşnic pline, datorită 
faptului că pe întinderea întregului bulevard 
Filantropia, destul de lung de altfel, monopolul 
acestui mod de petrecere pe care şi-l rezervau, în 
exclusivitate, cele două cinematografe în dispută, 
era suficient să asigure încasări zdravene, cu 
puţine investiţii cum am văzut, asaltate fiind din 
plin de mulţimea însetată de minimum de 
distracţie, ce se revărsa ca un şuvoi din cartierele 
Chibrit, Steaua sau Filantropia, limitrofe zonei. 
Dar, deliciul consistent, copios şi îndelung gustat 
al acestor reprezentaţii îl constituia negreşit 
existenţa şi modul în care se producea trupa de 
revistă formată din câţiva actori, în majoritate 
amatori, care se prezentau cu un scurt program 
artistic înaintea începerii filmului. Ei! Asta era 
sarea şi piperul, cum s-ar zice şi spectatorilor le 
plăcea teribil de mult acest spectacol care-i ungea 
pe suflet. 
 Majoritatea analfabeţi, mai mult intuiau 
scenele din film cu ajutorul unui simţ nativ şi 
obiectiv al orientării în spaţiul ilustrat, asemănător 
drumeţului încercat aflat pe un meleag călcat 
prima oară; dar la trupa de revistă se vorbea în 
limba lor, nepretenţios, se mai făceau şi glume 
deşucheate, ca-n popor, ceea ce le stârnea gălăgios 
veselia, înţelegând şi gustându-le din plin. 
Desigur, nu era artă pură, sofisticată, pe care 
oricum n-ar fi putut-o înţelege şi pe care, la urma 
urmei, nici nu simţeau nevoia s-o cunoască după 
orele istovitoare de muncă, care şi aşa îi limita la 

lucruri simple. Erau bucuroşi să petreacă, iar 
puţinul cu care se mulţumeau fusese cântărit în 
balanţa laboratoarelor cu uşi etanşe ale 
sociologilor vremii. Ocupaţi-le timpul cu hrana 
amăgitoare a iluziei şi nu veţi mai avea probleme 
cu ei, iar asta se şi făcea cu osârdie neostoită. 
Oamenii erau prea corecţi, şi naivi, şi sinceri ca să 
priceapă adâncimea abisală a acestui tâlc propriu 
dimensiunii timpului în care li se scurgeau zilele. 
Moda asta cu trupa de revistă stârnise vogă şi se 
împământenise la mai toate cinematografele 
bucureştene, lansând peste timp actori de certă 
valoare. 
 Bunăoară, ceva mai sus de Gara de Nord, 
la întretăierea Căii Griviţei cu Calea Buzeşti, 
exista cinematograful „Marna”, unde jucau cu brio 
în trupele de revistă viitorii actori, consacraţi mai 
târziu, Dan Demetrescu şi Vasile Tomazian. Dar, 
nici „Unic”, se vede treaba, nu voia să rămână mai 
prejos, întrucât descoperise şi lansase de curând un 
autentic talent, făcut al naibii, anume pentru 
comedie. Un puştan, sfrijit şi înăltuţ cu figură de 
zevzec incorigibil şi priviri anapoda, care numai 
dacă apărea pe micuţa scenă, mimând o anumită 
stare sufletească sau o poză de circumstanţă, te 
dădea gata şi te tăvăleai pe jos de râs, de nu te mai 
opreai. 
 Existau bineînţeles, în programul acestor 
trupe de revistă, formate aşa cum am spus în mare 
parte din artişti amatori sau profesionişti fără 
şansă, scenete sau cuplete umoristice, bazate, în 
cele mai multe cazuri, pe texte mediocre, desuete 
sau chiar vulgare, dar se înţelege că cele mai 
reuşite aparţin tot improvizaţiilor de moment, 
stârnite de o bună imaginaţie care constituiau 
deliciul publicului. 
 Acele explozive şi scânteietoare creaţii 
autentic spontane şi incitante, care umpleau golul 
sărăcăcios al replicii terne şi plicticoase, realizau, 
de la spectacol la spectacol, conţinutul acestor 
programe. 
 Ei bine, în acest domeniu, flăcăul sfrijit de 
care pomeneam se simţea în largul său, 
desfăşurând o suită de momente dintre cele mai 
convingătoare şi reuşite artistic. 
 Pe Puiu Călinescu, căci despre el este 
vorba, îl îndrăgiseră cu toţii şi, când auzeau că în 
cutare săptămână intră în spectacol, îi interesa mai 
puţin acţiunea filmului în sine, povestit de alţii şi 
care şi aşa îşi întârzia titlul pe afiş până ce făcea 
reţeta de încasări; şi ei dădeau năvală cu toţii să-şi 
vadă idolul, care le descreţea frunţile pentru câteva 
minute, ce lor li se păreau veşnice şi sublime, 
memorând replicile atent şi aplaudând bisând 
generos de îşi umflau podul palmelor, parcă lovite 
cu vergeaua. 
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 Puţin deşirat şi slăbănog, cu mimare 
neaşteptat de nătângă, cu trupul ca o mumie, căreia 
i se asemăna perfect în arcuire, când păşea, era 
predestinat să producă râs. Cu fizionomia lui 
veşnic nedumerită, de uituc incorigibil, călcând 
neaşteptat, dezarticulat ca o păpuşă ruptă, 
nepricepându-i direcţia, mereu imprevizibil în 
mişcări, când bruşte sau zvâcnite, când repliate 
molcom, acordându-şi pentru fiecare gest grimasa 
cea mai potrivită, el reda deosebit de convingător 
toate ipostazele laolaltă: surpriza, mâhnirea, 
nedumerirea, bucuria, resemnarea, compasiunea şi 
câte altele, toate rotite ca într-un caleidoscop aflat 
într-o mişcare uluitoare şi era de-a dreptul 
irezistibil căci declanşa spontan adevărate cascade 
de frenetică veselie, de se zguduiau pereţii şi se 
deteriora mobilierul, şi aşa şubrezit, al localului. 
 Sigur, că era departe de interpretarea unor 
roluri de compoziţie scânteietoare, pline de spirit 
în conţinut, şi de sarcasm necruţător, care biciuiau 
moravurile prin pana vreunui ilustru clasic al 
genului; nici măcar nu le avea la îndemână, dar 
ceea ce realiza el reprezenta compoziţii proprii, 
create ad hoc de harul lui, şi lipsite de vulgaritatea 
bufoneriei sau a prostului gust, singurele care 
salvau textele unor pseudoliteraţi. Reda însăşi 
natura umană, fără îngroşări, aşa cum se manifestă 
ea în cele mai neaşteptate ipostaze create de 
meandrele vieţii, cu aerul cel mai natural şi firesc 
şi asta cucerea convingător inimile spectatorilor 
care se regăseau în cele mai mici detalii, în gestica 
şi fizionomia lui. Era actorul sărăcimii, iubit şi 
preţuit de către ei, şi asta îi răsplătea înzecit 
zbuciumul lăuntric care-l mistuia al talentului său, 
hărăzit din belşug de natură. 
 Într-una din săptămânile care urmau, 
afişul anunţa în bicolor, o nouă farsă comică, 
avându-l ca autor şi interpret, în rolul principal, pe 
Puiu Călinescu. Sala gemea de atâta lume şi chiar 
balconul, ticsit până la refuz, parcă începuse să 
scârţâie din încheieturi spre spaima patronului, 
care nu se aşteptase la un asemenea succes de 
casă. Alergase cu sufletul la gură în spatele 
arlechinului, trăgându-l disperat pe îndrăgitul actor 
de mânecă şi, strigându-i îngrijorat: 
 – Puiule! Puiu tatii! Ce facem, mă? Văzuşi 
sala? 
 – Râdem, aia facem. Doar n-oi fi vrând să 
bocim ca la cimitir. 
 – Şi dacă se surpă? îl întrebă patronul 
sincer îngrijorat. 
 Era într-adevăr record de public. Fără 
precedent până atunci. 
 – Păi, n-au plătit să râdă? Şi aşa filmul e 
vax. Dacă suspenzi şi trupa, chiar dai chix. Iese 
tămbălău. Cum vrei! 

 De dincolo de cortină nerăbdarea creştea, 
făcând să răzbată puternic tropăitul încălţărilor şi 
şuieratul ascuţit al fluierăturilor colective. 
Începuse vacarmul care trebuia stăvilit într-un fel. 
 – Du-te dracu’, dă-i drumu’… şi 
Dumnezeu să vă ajute! se zborşi patronul şi părăsi 
grabnic scena, făcându-şi cruce. 
 A fost un spectacol de pomină, comentat 
pe îndelete în mahalale, unii chiar încercând să-i 
imite mişcările şi gesturile lui atât de comice. A 
fost cu adevărat de neuitat şi mulţi după aceea 
părăsiseră sala plictisiţi de intriga filmului care le 
apărea anostă şi fără nici un haz, deşi se dorea a fi 
comedie. 
 Curioasă coincidenţă şi inegală încrucişare 
de arme. Dar biruise talentul. 
 Despre ce era vorba de fapt în scurta 
scenetă care îi amuzase atât de mult, făcându-i să 
râdă cu lacrimi: 
 Trei amici, colegi în acelaşi birou, se 
pregăteau să-l sărbătorească pe unul dintre ei, 
Tibişor Ion, cu ocazia aniversării acestuia, în care 
scop îi cumpăraseră o pălărie nouă în locul celei 
vechi, flendurite, pe care o agăţa tacticos 
dimineaţa, de cum sosea, în cuierul de lângă uşă. Îl 
aşteptau să pice din clipă în clipă, urmând să-i 
înmâneze afectuos pălăria cea nouă spre marea lui 
bucurie. Era exact ceea ce îi trebuia, întrucât cea 
veche era tare ponosită. 
 Totul părea normal şi firesc, iar satisfacţia 
avea să fie reciprocă. Gestul lor îl mişcă adânc pe 
sărbătorit, care, nerăbdător, o şi încercă, 
constatând că devenise posesorul unei foarte 
frumoase pălării, aranjată chiar pe măsura capului 
său. Le mulţumi călduros şi îşi strânseră afectuos 
mâinile. Toţi erau cum nu se poate de încântaţi. 
 Trecu şi ziua de lucru, după care se 
despărţiră, nu mai înainte de a bea câte o bere, 
oferită de către sărbătorit. Udase pălăria, conform 
obiceiului, cum se obişnuia să se spună de câte ori 
punga îţi permitea să te înnoieşti cu ceva. 
 A doua zi se revăzură cu toţii în acelaşi 
birou în care lucrau, dar la plecare, cel care 
primise cadoul, rămânând ultimul, constată cu 
stupefacţie că noua pălărie îi cădea acum peste 
ochi. O luă şi o cercetă cu atenţie: aceeaşi pălărie, 
aceeaşi culoare, aceeaşi marcă de fabricaţie. Măi, 
să fie! 
 Nedumerit, îi adăugă discret sub banderola 
de meşină din interior rulat de jur îmrejur, un 
adaos de hârtie dintr-o pagină de ziar. Şi-o aranjă 
în oglindă, de data aceasta potrivindu-i-se perfect 
şi părăsi biroul nemaidând importanţă neplăcutului 
dar, în acelaşi timp, neînţelesului incident. 
 Nimeni sau aproape nimeni, nu aflase încă 
nimic despre păţania lui. 
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 Veni şi ziua următoare, când din nou se 
întâlniră, schimbând între ei, colegial, bineţe de 
dimineaţă. 
 La plecare, rămas din nou ultimul în birou, 
îşi puse liniştit pălăria pe cap, dar culmea! de 
această dată pălăria refuza cu încăpăţânare să i se 
potrivească pe creştet. Era prea strâmtă. Rămase 
perplex dar în sinea lui se bucură că era singur în 
birou. Scoase cu grijă sulul împăturit de hârtie pe 
care-l introdusese mai înainte sub banderola 
interioară şi încercă din nou. Fantastic! De data 
aceasta, pălăria i se potrivi de minune, exact ca în 
prima zi. Mototoli nervos adaosul de hârtie şi-l 
aruncă la coş, apoi părăsi biroul încă sub influenţa 
adâncii lui nedumeriri. 
 A treia zi, de asemenea coincidenţa sau 
aproape tot ea făcuse să rămână din nou ultimul în 
birou, îşi încuie cu grabă sertarul mesei de lucru şi 
dădu să plece punându-şi pălăria pe cap. 
 Din nou îi cădea peste ochi de largă ce era. 
Se aşeză chinuit şi muncit de gânduri pe scaun, 
reflectând îndelung. Îşi confecţionă din nou un sul 
de hârtie, pe care îl introduse la locul ştiut, în 
pălărie, şi aşezată din nou pe cap, aceasta i se 
potrivea pe măsură. 
 În sfârşit, veni şi a patra zi, dar de data 
aceasta, la plecare, nu ştiu cum se potrivi că 
ceilalţi doi colegi parcă întârziau. Erau toţi trei 
împreună. Unul dintre ei i se adresă privindu-şi 
ceasul prins la încheietura mâinii: 
 – Ioane, mergem? 
 Lui Ion Tibişor, păţit atâtea zile la rând cu 
buclucaşa pălărie, parcă îi era şi teamă să nu care 
cumva să-i facă din nou festa, aşa că se prefăcu că 
nu aude întrebarea celuilalt, văzându-şi mai 
departe de lucru la masă, printre hârtii. 
 – Tibişoare, repetă amicul, hai mă, n-auzi? 
Hai, că dau o bere, e vremea s-o luăm din loc. 
 Ei! Acum fie ce-o fi! Îşi zise ghinionistul 
posesor al năbădăioasei pălării şi se ridică la 
rândul său de pe scaun îndreptându-se nesigur spre 
cuier. O apucă cu fereală, mângâind-o cu blândeţe 
mai înainte de a şi-o pune pe cap, apoi şi-o aranjă. 
Din nou îi rămase cocoţată pe creştetul capului ca 
o tichie. Trase de boruri disperat, dar aceasta nu 

voia cu nici un chip să coboare spre frunte. Se 
vede treaba că iar se îngustase blestemata. O 
scoase disperat şi, privind înăuntru, văzu 
banderola de hârtie aşezată la locul ei. Privea parcă 
îndobitocit neştiind ce să mai creadă. Apoi, 
deodată furios la culme, o smulse şi o plezni cu 
duşmănie de duşumeaua încăperii, sări ca apucat 
cu picioarele peste ea, strigând alarmat, cât îl 
ţineau plămânii: 
 – Fraţilor! A început să mi se modifice 
capul. Când mi se umflă, când se subţiază. Ce mă 
fac? 
 Ceilalţi doi, se tăvăleau deja pe jos de râs, 
gustând pe săturate poanta finală a farsei lor, care-l 
zăpăcise într-atât pe bunul lor coleg Ion Tibişor. 
 Hoţomanii îi cumpăraseră două pălării 
asemănătoare, dar de mărimi diferite, pe care nu 
uitau să le înlocuiască zilnic între ele, adăugând 
celei potrivite ca manşon, banda de ziar. Cortina 
căzuse de mult, dar publicul continua să râdă 
molipsitor, cu gura până la urechi, aplaudând 
zgomotos şi frenetic, parcă fără sfârşit. 
 Deşi simplă, intriga scenetei avea haz prin 
firescul desfăşurării acţiunii acestei nostime farse 
şi devenise peste noapte numărul de senzaţie al 
întregului program al spectacolului. 
Clădirea rezistase, de bine de rău, dar prin 
mahalale se şi răzleţise vorba de duh, ca o butadă 
de mare efect folosită pe la câte vreo sărbătorire a 
cuiva, când venea vorba despre cadou. 
 Dai, mă, şi tu pălăria lui Tibişor? Şi 
râdeau de nu se mai opreau parcă revăzând figura 
de martir a lui Puiu Călinescu, actorul lor îndrăgit. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 

 
 

 

 
         Muzeul de Arta din Filadelfia 
 

          
            Muzeul de artă din Boston 
 

 
   Ganditorul de Rodin in Portile Iadului 
         La Muzeul Rodin din Filadelfia 
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Opinii

 

Reuşesc doar cei puternici 
 

 
 

VICTORIA MILESCU 
Foto Vasile Blendea 

 
Ca vîrstă, dar şi ca moment al debutului 
publicistic – şi chiar şi editorial – , eşti 
optzecistă. Dumitru Micu atrăgea atenţia că 
nu toţi optzeciştii sînt postmodernişti. Cum 
te-ai raporta astăzi, cînd deja poţi vorbi de 
o operă poetică întinsă, cu o foarte bună 
receptare critică?  
 
Biolgic, sunt optzecistă, iar postmodernistă 
sunt, poate în primul volum, Welcome 
December, deşi nu mi-am propus, totul a venit 
de la sine. Am vrut ca fiecare carte să fie 
altfel, să aibă o identitate a ei, dar per 
ansamblu, să fiu tot eu, o fiinţă fragilă şi 
puternică în acelaşi timp, naivă şi încrezătoare, 
căreia i se întâmplă mereu minuni, iar cea mai 
mare e poezia. Nu am prea multe cărţi, multe 
sunt ediţii bilingve sau antologii, dar nu este 
important numărul cărţilor. Observ că unii au 
azi o adevărată obsesie de a scoate cât mai 
multe cărţi, ca şi cum numărul acestora ar 
determina şi valoarea.  Niciodată nu s-a scris 
şi nu s-a publicat atât de mult ca din ’90 
încoace. Eu scriu mai încet, las textele 
deoparte un timp, consider că publicarea e un 
act de mare responsabilitate, şi fiecare carte 
vine la timpul ei. În privinţa receptării critice, 
să mă citez, încă ,,aştept ca un gândac să se 
îndrăgostească de mine’’, sau măcar un 
şoarece de bibliotecă...  

 
Cum a fost debutul? 
 
Un debut întârziat, dar cei care vin mai încet 
sunt călătorii de cursă lungă. Fără influenţe, 
fără proptele, am înaintat adoptând motto-ul 
Iuliei Haşdeu ,,prin propriile forţe“. Am avut 
ghinionul să prind acele concursuri de debut în 
volum. Publicasem poezii în aproape toate 
revistele literare din ţară, fusesem la 
concursuri, luasem premii, dar nu puteam să 
scot o carte. Abia în 1988, am câştigat 
concursul de debut în volum, concomitent la 
Editura Cartea Românească, fiind selectată în 
vol. Prier, redactor Mircea Ciobanu, şi la 
Editura Facla din Timişoara în vol. Argonauţii, 
redactor Eugen Dorcescu. Însă după ce am 
aşteptat 10 ani să trec de acest concurs, mi s-a 
spus că nu se mai ia în consideraţie. Aşa că am 
debutat mai târziu, la o editură particulară, Fiat 
Lux, în 1994, cu Welcome December/Bun 
venit Decembrie, o ediţie bilingvă română-
engleză, căreia eu i-am semnat şi versiunea 
engleză în ideea unei receptări mai largi, 
internaţionale. Din păcate, promovarea cărţilor  
nici atunci nu era o chestiune bine organizată, 
cum nu e nici acum, care să pună mai bine în 
lumină atât autorul cât şi editura. Cartea mea 
de debut e una tragică, tributul meu adus 
jertfelor din Decembrie ’89. Un fapt divers: 
după lansarea care a avut loc la sala Dalles, 
după ce a vorbit fostul nostru profesor Romul 
Munteanu şi au recitat Rodica Mandache şi 
Silviu Stănculescu, o bătrânică s-a apropiat de 
mine şi mi-a spus: ,,Eu sunt mama soldatului 
cu cască din poezie...“ 
 
Ai avut un model, un mentor?  
 
Nu ştiu dacă aş putea vorbi de un mentor. Mă 
uitam la scriitorii vremii ca la nişte zei. Îl 
citeam pe Nichita Stănescu dar nu l-am vizitat 
în apartamentul său din Piaţa Amzei, cum 
obişnuiau mulţi tineri poeţi.  În perioada anilor 
’80 erau două cenacluri importante în 
Bucureşti: Cenaclul de Luni condus de 
Nicolae Manolescu şi Cenaclul Numele 
poetului condus de Cezar Ivănescu. Am optat 
pentru al doilea, poate şi din cauza 
programului pe care îl aveam la serviciu. În 
redacţia revistei ,,Luceafărul“ se citeau poezii 
până la miezul nopţii de către poeţi veniţi din 
toată ţara; unii pierdeau trenul şi dormeau în 
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gări sau la cunoştinţe. Mulţi dintre cei care 
citeau apăreau în revistă, ceea ce echivala cu o 
recunoaştere, având în vedere numărul mic de 
reviste literare de atunci, nemaivorbind de 
prezentarea câte unui poet pe care o semna 
Cezar Ivănescu în ,,Luceafărul“.   
 
Revenind la anii de ucenicie, Borges într-un 
interviu cu Jean d’Ormesson spune că 
„autorii care m-au influenţat cel mai mult 
nu sînt cei pe care-i prefer, ci autorii pe 
care pot să-i imit.” Ce autor ţi-ar fi plăcut 
să imiţi? Care e poetul preferat, sau poetul 
care te-a influenţat mai mult? 
 
Nu mi-am propus conştient să imit pe cineva. 
La începuturi, scrii ca cineva cu care rezonezi 
mai bine. Se spune: ,,Toţi ar vrea să scrie ca 
Eminescu, dar nimeni nu vrea să aibă viaţa 
sa“. E greu să-ţi dai seama cât eşti tu şi cât 
altcineva, e greu să te autoevaluezi, iar când o 
face cineva dinafară, poţi fi clătinat în iluziile 
tale. Frumuseţea constă tocmai în căutarea 
continuă a individualităţii. Găsirea timbrului 
personal implică uneori mult trudă, drumuri 
înfundate, alteori vine de la sine, şi asta ţine de 
misterul poeziei.   Poetul meu preferat este 
Bacovia, a cărui muzicalitate e contaminantă, 
şi de care n-am scăpat în poezia mea, fiindcă 
poezia înseamnă şi armonie, eufonie. Chiar 
atunci când e vorba de vers alb există o anume 
rigoare, o fluenţă a poeziei, dată uneori de  
ritm, de asonanţe etc. În preferinţele mele, 
după Bacovia urmează un şir lung care începe 
cu Nichita Stănescu, exclamând: ,,Ah, ce 
întâmplare şi viaţa noastră! “ 
 
Şi totuşi eşti o poetă care, de la un volum la 
altul, s-a detaşat de generaţie, o voce bine 
individualizată, în condiţiile în care atît 
optzeciştilor, cît şi celor ce au 
urmat(nouăzecişti, douămiişti ş.a.m.d.) li s-
a reproşat adesea monotonia, absenţa 
reliefului propriu în favoarea unui spirit de 
grup prea accentuat. Poate de aceea şi 
observaţia lui Eugen Simion că 
postmodernismul a murit înainte de a-şi 
produce capodoperele… Ce ai păstrat în 
poezia ta din vremea începuturilor şi de ce 
ai ţinut să te detaşezi? 
 
Detaşarea de un grup, curent, şcoală vine de la 
sine dacă eşti hărăzit să mergi pe acest drum. 
Poezia nu se scrie în grup, grupul te poate  
sprijini,  propulsa, dar îţi inhibă ceea ce ai 
personal.  În poezie trebuie să fii pe cont 

propriu.  Desprinderea de grup e vitală, altfel 
devii aservit, te pierzi, iar timpul poeziei e 
scump. Fiecare autor îşi doreşte să fie unic, să 
scrie  marea capodoperă, dar câţi au tăria de a 
refuza comoditatea, plăcerile vieţii şi a se izola 
în singurătate, fiindcă singurătatea e preţul 
poeziei. Şi nu întâmplător sunt atât de multe 
poezii despre singurătate. Din vremurile 
începuturilor, am păstrat câteva caiete groase, 
dar şi grija pentru exprimarea clară, concisă, 
logică. Începuturile sunt frumoase, dar vrând-
nevrând, le lăsăm în urmă, pentru că vin alte 
amintiri care îşi cer dreptul la existenţă. Vin 
alte poezii care cer idee, sentiment şi cuvintele 
potrivite care le exprimă.   
  
Într-un comentariu la Conspiraţii celeste, 
observam că eul din poezia ta nu 
întotdeauna este disociat după principiu 
masculin-feminin, că scrii poezie pur şi 
simplu, dincolo de orice limitare ontică, 
gîndindu-mă atunci la Ileana Mălăncioiu 
sau la Angela Marinescu. „Poezia sa nu 
poate fi pusă în legătură nici directă, nici 
mediată cu suferinţele/condiţia feminităţii, 
nu pariază, cum s-ar spune, pe simbolurile 
speciei, nepromovînd o viziune asupra lumii 
marcat feminină“, îmi îngăduiam o 
concluzie, însă cam dintotdeauna s-a vorbit 
de lirica feminină, o face şi acelaşi Eugen 
Simion în Scriitori români de azi…  
 
Se vorbeşte despre poezia de azi cum că ar fi 
asexuată, că poetele scriu ca  nişte bărbaţi, fără 
inhibiţii, în care emoţia fost expurgată, că 
mizează pe limbaj violent, imagini şocante. Că 
poezia scrisă de femei a căpătat un ton mai 
viguros, mai curajos, eliminând cutume, nu-i 
nimic rău. Oricum, departajarea între lirica 
feminină şi masculină are ceva 
discriminatoriu. Poetele abordează la fel de 
bine teme majore, cu accente puternice, iau 
atitudine tranşantă, manevrând cu dezinvoltură 
arma puternică a cuvântului. Poezia  nu are 
sex. Este teritoriul libertăţii depline. Nu ştim 
niciodată pe cine preferă îngerul. Şi totuşi, 
dacă citeşti o carte de poezii, este imposibil să 
nu-ţi dai seama dacă e scrisă de o femeie sau 
de un bărbat, însă faptul în sine nu are nicio 
importanţă.  Criticii de specialitate au găsit în 
poezia mea accente masculine. Eu le-aş spune 
că ţin de forţa expresivă, potrivite intenţiei, 
demersului poetic. Conspiraţii celeste este o 
carte scrisă din frustrare şi nostalgie. Cineva, 
acolo sus, nu ne iubeşte şi ne-a furat 
nemurirea. Şi uneori chiar şi dragostea care, 
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cum spune Dante ,,move il sol e l’altre stelle“. 
Aici sunt poezii de dragoste, de revoltă, scrise, 
după cum ai intuit,  pur şi simplu... 
 
Ca poetă, ce ţi-a adus poezia? 
 
 În niciun caz, bani.  Mi-a adus prieteni, 
călătorii, iubire. Cărţile mele au ajuns acolo 
unde eu nu am putut ajunge, mi-au adus daruri  
de la persoane necunoscute, care sunt uneori 
chiar câteva cuvinte de mulţumire sau de 
încurajare.   
 
Observând succesiunea cărţilor publicate, 
întreb: în scrisul tău nu a intervenit nicio 
pauză? 
 
Dar am stat atât de mult la ,,barieră“, încât s-
au adunat kilograme de texte, care după ’89 au 
avut şi ele momentul lor de revoltă. Am 
aruncat mult. Drama este că instrumentul 
nostru de lucru, limba română, evoluează, 
gusturile se schimbă rapid, problemele de 
interes sunt altele, aşa că dacă ceea ce ai scris 
nu e publicat la timp, nu prea mai are ecou sau 
justificare. Excepţie fac doar capodoperele. 
Dar cine poate vorbi de capodopere când 
ritmul vieţii noastre e atât de alert, de 
superficial? Am aruncat mult fiindcă nu mai 
corespundea noii realităţi, iar eu ajunsesem la 
un alt nivel al scriiturii. Nu pledez pentru 
graba de a da la tipar imediat, dar ,,învechitul“ 
e bun doar pentru vin. Există însă şi un înger 
al cărţii. Sunt mele nu au făcut excepţie, unele 
au avut şansă, altele nu. În final, cărţile au 
apărut tot când au vrut ele.  
 
Şi de ce şi critic literar? De ce şi 
traducătoare? Ambele ipostaze sînt 
modalităţi speciale de lectură a textului 
altuia, cu atît mai interesante dacă ne 
gîndim că tu însăţi eşti o puternică şi 
consecventă creatoare de texte literare. Am 
în vedere că în scrisul tău original nu a 
intervenit niciodată un moment de pauză. 
Ce cărţi preferi să comentezi? Dar să 
traduci?  
 
Ca filolog, ai o plajă mare de manifestare, poţi 
să scrii, dacă ai talent, şi poezie, şi proză şi 
comentariu critic, să faci şi traduceri. Ideal 
este ca traducătorul să fie el însuşi scriitor, 
fiindcă e vorba de re-creare. Poetul  tradus e 
mare în măsura în care şi traducătorul său are 
aceeaşi anvergură. Un poet îl înţelege mai bine 
pe alt poet. Acelaşi lucru se întâmplă şi în 

actul critic. Cei mai bun critic al unui poet este 
tot un poet, care îl simte mai bine, îl simte 
unde este autentic şi unde este doar meşteşug 
sau bravură lingvistică. În general, comentez 
ori traduc textele cu care sunt compatibilă. 
Sunt autori care mă inspiră şi scriu cu plăcere 
şi uşurinţă despre ei; unii chiar mă stimulează 
şi atunci încep să scriu şi eu versuri, de 
exemplu. Sunt solidară cu cei cărora le simt 
vibraţia autentică, vitalitatea, încrâncenarea în 
lupta cu nevăzutul sublim şi periculos al 
cuvintelor. Ceea ce captivează e spiritul 
autorului, chiar dacă mai scapă şi câte o bâlbă 
în exprimare. Există însă şi autori în faţa 
cărora am un blocaj inexplicabil.  
 
Care sînt presiunile asupra criticului 
literar? În ce relaţii te afli cu autorii 
comentaţi?  
 
În ce mă priveşte, n-aş putea să spun că am 
suportat presiuni. Cu autorii care mi-au 
încredinţat cărţi sunt de obicei în relaţii de 
cordialitate. Cum spuneam, scriu despre 
autorii care îmi plac. Unii susţin, în numele 
obiectivităţii, că e mai bine să nu fi prieten cu 
cel despre care vrei să scrii, eventual nici să nu 
fi dat mâna cu el în această viaţă. Eu cred că 
poţi fi obiectiv şi faţă de prieteni, iar 
subiectivitatea nu e un păcat. În fapt, 
majoritatea opţiunile noastre  sunt subiective şi 
ajungem tot la îmi place/nu îmi place. Cred 
însă că este un mare privilegiu să-ţi cunoşti 
contemporanii în carne şi oase, să-i vezi cum 
arată, cum vorbesc, să dialoghezi cu ei, şi 
astfel să ai o imagine completă, înţelegându-le 
mai bine opera. Sigur, unii se supără dacă nu i-
ai lăudat mai mult, ţi se aduc şi reproşuri, dar 
acesta-i riscul şi al autorului şi al criticului. 
Marii critici literari, cei acreditaţi, au mai 
mulţi neprieteni decât prieteni, viaţa lor nu e 
uşoară, nemaivorbind de cazul în care fac 
parte din jurii. Mă impresionează cei care fac 
eforturi aproape de sacrificiu pentru a-şi tipări 
o carte pe banii lor, o carte la care ţin, şi se 
întâmplă că tocmai aceştia uneori să nu fie 
mediatizaţi, să nu fie băgaţi în seamă de 
critică. O carte fără ecou te poate demobiliza. 
Criticul însă nu este un Dumnezeu. Ce nu-i 
place lui, poate plăcea altuia, altfel poeţii n-ar 
mai scrie şi nici n-ar mai exista poeţi.  
 
Cum poate fi cineva în acelaşi timp şi poet, 
şi critic literar? Ştim foarte bine atît poziţia 
lui Maiorescu, dar şi pe aceea a lui 
Călinescu. 



Gândul Anonimului nr.53-54 Anul XII /15 iunie 2014 

 27

 
Sunt atâtea exemple de poeţi care sunt şi critici 
remarcabili, şi primul nume care îmi vine 
acum în minte este cel al lui Octavian 
Soviany,  poet, prozator şi critic de excepţie. 
Sigur că se poate dacă eşti onest, nu ai invidii 
şi ai o viziune culturală mai largă.  
 
Ce ai putea spune despre cititorul de astăzi? 
Pentru că, indiscutabil, scriem în vederea 
unui cititor. Cum ar trebui să fie acesta şi 
cum este el în realitate? 
 
În afară de scriitorii care au în vedere un 
target, sincer, când scrii, nu te gândeşti la 
cititor. Scrii pentru că nu poţi altfel, pentru că 
doar aşa respiri mai bine. Nu te pliezi după 
cititor, ci  scrii ca să te eliberezi de ce a produs 
athanorul propriu, apoi faci o ofertă neantului. 
Se spune că scrisul e terapeutic. Este. Ca şi 
pictura, ca şi muzica. Dar în doze prea mari, te 
epuizează, te stoarce, îţi suceşte minţile. E 
greu să faci această echilibristică între aici şi 
acolo, între acum şi atunci. Reuşesc doar cei 
puternici. Doar cei ce rezistă prin sinuoasele 
contorsionări ale timpului lor, care 
inexplicabil, nu-i agreează de cele mai multe 
ori, nu-i înţelege, nu-i preţuieşte. Toată 
literatura lumii e plină de ,,cazuri“...Cititorul 
de azi e asaltat de maculatură, bulversat de 
cărţile scoase neprofesionist, cu greşeli de 
limbă şi conţinut. Este un cititor grăbit, care 
chiar dacă ar vrea să aleagă cărţi bune, ce se 
pierd în noianul celor scoase repede şi prost, 
nu are niciun ghidaj autorizat şi clar, 
exceptând formele de reclamă aleatorii. 
Locurile unde are o imagine mai amplă sunt 
târgurile de carte, dar nici aici nu ajung multe 
cărţi bune fiindcă editurile care le scot nu au 
bani de participare. Şi totuşi, cărţi sunt, 
scriitori la fel, rămâne să se mai găsească 
cititorul ideal pentru fiecare.   
 
Unii scriitori vorbesc foarte puţin despre ei 
înşişi, despre viaţa lor, despre operă 
(Borges, Jarry etc.). Alţii, 
dimpotrivă(Cărtărescu…). Pentru 
Rimbaud, „Je est un autre”, iar Proust 
dintinge categoric între eul profund, din 
operă, şi cel social. Ce ar putea spune, 
totuşi, Victoria Milescu despre ea însăşi mai 
mult decît cărţile sale? 
 
Din cărţi, ne putem face o idee despre autor, 
dar se întâmplă şi ca autorul să nu aibă nicio 
legătură cu cele ce găsim în cărţile sale. 

Uneori, în clipe de graţie i se dictează, este un 
recipient capturat pentru câteva clipe, un 
condamnat să scrie în cele mai nepotrivite 
momente şi în cele mai neprielnice locuri. Şi o 
face; cu eroism, cu ardoare, pentru că nu poate 
altfel. Eu sunt la fel ca mulţi alţii care trăiesc 
lângă noi, dar când sunt la masa de scris am o 
Inimă de iepure, un Zâmbet de tigru şi sub o 
Stea a câinelui ard ca o Flacără nevăzută. 
Deocamdată.  
                                                           

         A consemnat Gheorghe Stroe 

 
Rezultatele reformei (X) 

Justiţie şi reformă 
 

Una din transformările majore aduse de 
reformarea sistemului politic şi a întregului 
mecanism de organizare şi funcţionare a 
societăţii româneşti a fost, fără nici o îndoială, 
promovarea, cel puţin la modul declarativ şi a 
principiului, a separaţiei puterilor în stat şi 
împărţirea puterii în trei centre de putere  
importante şi distincte, aparent independente 
una de alta, fiecare stăpână pe teritoriul ei de 
acţiune: puterea legislativă - reprezentantă de 
Parlament şi de aleşii poporului desemnaţi 
prin vot universal, cu rolul de a emite legile 
care reglează funcţionarea societăţii reflectînd 
politica majorităţii marcată de liberalism, de 
conservatorism sau de orientări de stânga;  
puterea executivă - reprezentată de Guvern şi 
având menirea de a administra averea statului, 
de a pune în aplicare legile emise de 
Parlament, de a apăra independenţa ţării atâta 
câtă mai este după intrarea în sistemul politic 
al UE, de a crea condiţiile necesare pentru 
îngrijirea sănătăţii şi pentru educarea şi 
formarea tinerei generaţii, de a asigura o 
minimă protecţie socială într-o lume al cărei 
fundament se bazează pe inegalitate socială, 
pe divizare după avere, pe împărţirea 
cetăţenilor în elite şi vulg, pe discriminare în 
funcţie de avere şi la urmă, dar nu mai puţin 
importantă, puterea judecătorească, magistraţii 
(judecătorii şi procurorii), reprezentată de 
sistemul de justiţie cu instituţiile lui: 
Parchetele, Judecătoriile, Tribunalele, Curţile 
de Apel, Înalta Curte  de Casaţie şi  Justiţie, 
Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea 
Constituţională. 
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În teorie, în Constituţie  şi în propaganda 
oficială şi electorală a tuturor partidelor, 
membrii societăţii sunt egali în faţa justitiţiei. 
Constituţia stipulează explicit că ”Nimeni nu 
este mai presus de lege!”, afirmaţie clamată şi 
repetată de politicieni  şi de toţi participanţii la 
spectacolele vorbite  pe toate canalele de 
televiziune care mai se numesc în ”noua” 
limbă română vorbind ”talk show”. În 
practică, realitatea este de o cruzime 
incredibilă şi, oricât ar părea de neverosimil, 
au existat momente de sinceritate sau de 
cinism în care oficiali ai sistemului politic sau 
ai sistemului de justiţie au declarat public că 
oamenii sărmani care reprezintă majoritatea 
populaţiei,  liberă să dispere din cauza lipsei 
locurilor de muncă şi a unei totale lipse de 
perspectivă, nu are acces la justiţie din cauza 
costurilor mari pe care le necesită angajarea 
unui avocat şi suportarea tuturor celorlalte 
cheltuieli legate de derularea proceselor. 
Această realitate a fost recunoscută pe un post 
de televiziune de unul din miniştrii justitiţiei, o 
doamnă distinsă, membră a unui partid de 
stânga care, la o oră de vârf, cu un ton afectat 
şi cu o atitudine aproape sfidătoare declara că 
oamenii sărmani nu se pot apăra în justiţie din 
cauza lipsei resurselor finaciare necesare.  
Chiar şi atunci când încearcă să o facă sunt de 
cele mai multe ori victime ale sistemului care 
operează cu unităţi de măsură diferite, ce 
amintesc cel mai adesea de celebra poveste a 
ocnaşului Jean Valjean din marea capodoperă 
a literaturii universale Mizerabilii, oferită 
omenirii de geniul iluminator al marelui 
scriitor francez Victor Hugo. Marcat de 
corupţie şi imoralitate, sistemul administrativ,  
format din autorităţile locale care reprezintă de 
cele mai multe ori prima instanţă la care se 
adresează un om de rând, se comportă de 
regulă cu aceeaşi perfidie şi aroganţă cu care 
prefectul din schiţa Arendaşul român a 
marelui  Caragiale a tratat plângerea ţăranului 
Ion, care acuza  smavolniciile arendaşului şi a 
primit drept răsplată o bătaie zdravănă 
administrată de arendaş în biroul prefectului  
şi sub privirile complice ale acestuia. Pe 
măsură ce sărăcia se adânceşte, oamenii 
afectaţi de ea devin tot mai vulnerabili şi mai 
expuşi, ei contând la număr doar în campaniile 
electorale în care sistemul politic permite 

cumpărarea bunăvoinţei lor cu daruri mărunte 
şi promisiuni deşarte. 
Chiar şi în speţe foarte clare, în care 
evidenţele sunt incontestabile, cetăţeanul  de 
rând care are curajul de a se adresa justiţiei 
pentru a-şi apăra drepturile sau proprietatea, 
trebuie să o facă cu frică şi cu mari emoţii mai 
ales când în joc este interesul unei instituţii a 
statului împotriva căreia el se  îndreaptă cu 
argumente  solide şi cu speranţa că adevărul 
va triumfa şi problema lui va fi soluţionată 
corect şi cu bună credinţă.  
Ceea ce am afirmat anterior putem 
exemplifica pe cazul unui mic proprietar de 
pădure care a moştenit  6 ha de pădure într-o 
zonă de foioase, fag, stejar,  carpen, ulm, 
jugastru , cireş sălbatic şi alte specii specifice 
zonei. Împărţirea proprietăţilor şi punerile în 
posesie s-au făcut de comisia de 
împroprietărire a primăriei asistată de un 
tehnician al Ocolului Silvic din zonă, care 
deţineau planurile de parcelare şi care au 
stabilt delimitarea parcelelor pentru fiecare 
proprietar, însemnând arborii de margine în 
cele 4 colţuri, proprietarii marcând apoi 
arborii pentru linia de margine de departajare 
a proprietăţilor. 
Procesul verbal de punere în posesie este un 
document de o singură pagină, întocmit cu o 
superficialitate incredibilă în care suprafaţa, 
indiferent de forma ei pe teren, este trecută ca 
o suprafaţă dreptunghiulară cu lungime şi 
lăţime precizate în aşa fel încât să dea 
suprafaţa de 6,3 ha  din titlul de proprietate, 
descrierea ei din document neavând nicio 
corespondenţa cu realitatea din teren. 
Statul a instituit prin legile sale instituţii 
abilitatea pentru administrarea fondului 
forestier  Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva  cu direcţii teritoriale şi Ocoale 
Silvice de zonă. Pentru paza pădurilor noii 
proprietari au fost prin lege îndreptăţiţi să 
încheie contracte de pază a pădurilor cu 
Ocolul silvic de zonă, care se obliga să 
asigure, în schimbul sumei plătite, serviciul 
public de pază şi administrare conform 
prevederilor contractului. Prevăzător şi 
beneficiind de statutul său de monopol pe 
activitate, în cererea de contract Ocolul Silvic 
a inclus obligaţia proprietarului ca la darea în 
pază să vină şi să îi prezinte limitele 
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proprietăţii, clauză abuzivă deoarece 
parcelarea s-a făcut pe baza planurilor de 
parcelare aduse de specialiştii Ocolului la 
Comisia de împroprietărire din care 
reprezentantul acestei instituţii  făcea parte, iar 
titlurile  de proprietate emise, care figurează 
ca anexă la contract, indicau clar suprafaţa ce 
trebuia păzită şi vecinătăţile stabilite la 
împroprietărire în baza planului de parcelare. 
Sensul corect şi motivat al vizitei la darea în 
pază era constatarea situaţiei şi inventarierea 
arborilor tăiaţi. Era absurd să i se solicite unei 
femei în vîrstă de 81 de ani, bolnavă de 
reumatism sever, să vină şi să indice 
inginerului silvic şi pădurarului, oameni tineri 
şi viguroşi şi în plus de specialitate, limitele 
proprietăţii marcate în pădure la punerea în 
posesie.  
Când, la o vizită în pădure, un reprezentant al 
proprietarei a constatat că s-au tăiat la ras  
peste 36 de arbori, acesta a invitat 
reprezentanţii Ocolului şi un sătean presupus 
de bună credinţă care a participat la darea în 
proprietate şi la darea în pază să i se indice 
limitele marcate ale proprietăţii şi indicate la 
darea în pază. Viclean şi motivat de faptul că 
ginerele lui era semnatarul contractului de 
pază, săteanul, speculând lipsa de experienţă şi 
buna credinţă a orăşeanului ce îi cerea 
ajutorul, i-a indicat un hotar  fals, deplasat cu 
80 m faţă de limita din titlu, fără ca inginerul 
silvic să obiecteze ceva, iar despre suprafaţa 
defrişată i-a spus că este a nimănui, că nu a 
fost repartizată. Inginerul silvic care era 
autotritatea de specialitate participantă la acea 
vizită  a confirmat tacit spusele şi a întrebat 
apăsat şi concluziv: ”Este în proprietatea 
dumneavoastră?”. Timorat şi jenat, 
reprezentantul proprietarului  a spus că dacă 
martorul, săteanul de încredere, a spus că nu 
este în proprietate, aşa este,  dar îi roagă să 
marcheze limitele proprietăţii pentru a nu mai 
apărea confuzii, ceea ce pădurarul de zonă 
prezent şi el la această vizită a făcut bucuros, 
delimitînd prin această marcare  o zonă de  
8000 mp declarată a nimănui. 
Deşi făcuse sesizare la parchet pentru furtul 
constatat, reprezentantul proprietarului  a decis 
să o retragă pe motiv că nu tăierile nu sunt din 
proprietatea reclamantei. Consecinţele acestei 
decizii nu au încetat să apară! În perioada de 

un an care a urmat  a fost defrişată la ras toată 
suprafaţa de 8000 de mp delimitată de 
marcajele reprezentanţilor Ocolului. În 
perioada de tăiere pădurarul de zonă a 
informat conducerea Ocolului că se taie din 
proprietarea dată în pază, dar conducerea a 
replicat de fiecare dată că suprafaţa din care se 
taie nu a fost dată în pază conform procesului 
verbal de dare în pază.  
În aceste condiţii, plini de speranţă şi 
încrezători în justiţie, cu toate documentele la 
zi, cu taxele  plătite la zi, proprietarii au 
înaintat plângere în instanţă: au angajat 
avocat, au achitat taxa de timbru, au achitat 
cheltuielile pentru expert şi au aşteptat 
verdictul justitiţiei oarbe care a decis să 
respingă acţiunea ca nefondată, proprietarul 
pentru care constituţia declară că ocroteşte 
proprietatea rămânând umilit şi păgubit cu 
posibilitatea de a face recurs, iar instituţia 
statului cu care avea contract triumfând 
victorioasă. Este important de menţionat una 
din constatările expertului: 412 arbori tăiaţi la 
ras, mulţi fagi cu diametru de peste 30 cm la 
bază, toţi din proprietatea dată în pază.   
”L’état honnette homme”-„statul este om 
cinstit”- era unul din principiile codului 
napoleonian. Dacă statul reprezentat de 
instituţiile lui nu este om cinstit, omul de rând 
nu are nici o şansă, staul este puternic şi 
autorizat să folosească forţa pentru a-şi apăra 
interesele. Dacă instituţiile statului realizează 
înţelegeri de rea credinţă cu persoane 
particulare care sunt dispuse să depună 
mărturii mincinoase iar sistemul de justiţie 
este incapabil să deceleze adevărul de 
miniciună, cetăţeanul de rând, proprietarul 
plătitor de taxe şi impozite, este victimă sigură 
şi din nefericire în trista povestire relatată  
bazată pe un caz real toate aceste afirmaţii se 
confirmă pe deplin, cel puţin în prima instanţă.   
Vom urmări evoluţia procesului folosind 
speranţa ca pe un toiag  în parcurgerea acestui 
drum accidentat spre adevăr de către un petent 
de rând, cu puteri slăbite de vitregiile 
sistemului şi totala lipsă de cinste şi moralitate 
a oamenilor aparent  de bună credinţă dar în 
realitate de o ipocrizie fără margini.   
 
Gheorghe Indre  iulie 2014  
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Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 
 

KOSOVO 
Un perpetuum mobile al conflictelor 

interetnice 
                                                                             

Controversata dispută a oamenilor de 
ştiinţă privind primordialitatea existenţială a oului 
sau a găinii, nu şi-a găsit încă rezolvarea dar a fost 
admis un compromis: amânarea rezolvării 
disputei, sine die. 

În spaţiul Kosovo cuprins între Serbia, 
Abania, Macedonia şi Muntenegru, state actuale, 
disputa primordialităţii existenţiale pare a avea 
sorţi de rezolvare cu toată opoziţia unor … 
opozanţi ai ideii. 

O certitudine a fost deja stabilită şi anume 
că teritoriul respectiv a avut o locuire umană încă 
din neolitic, certitudine dovedită prin existenţa 
urmelor litice şi arheologice din acest teritoriu. 

În prezent această regiune din vestul 
peninsulei balcanice este intens disputată între 
două state: Serbia şi Albania, fiecare 
revendicându-şi dreptul istoric la dominaţie şi 
stăpânire. 

Kosovo este o regiune cu o populaţie de 
1.803.000 locuitori, şi o suprafaţă de 10.908 kmp, 
ceva mai mare decât două judeţe ale României, cu 
o rată a natalităţii peste media europeană datorată 
religiei musulmane. 

Cea mai mare parte a regiunii se află sub 
administraţia Republicii Kosovo, parţial 
recunoscută iniţial de 75 de state membre ale 
ONU. 

Serbia nu recunoaşte secesiunea Kosovo şi 
o consideră o entitate condusă de ONU în cadrul 
suveranităţii statului sârb, iar noul stat este 
apreciat a fi artificial pentru că de facto Albania 
consideră că s-a extins în această zonă. 

Kosovo este o enclavă balcanică fără ieşire 
la mare fiind înconjurată la N-E de Serbia centrală, 
la sud de Macedonia actuală, la vest de Albania şi 
la nord-vest de Muntenegru. 

Capitala provinciei (republicii) este 
Priştina, fiind cel mai mare oraş, alături de oraşele 
Pec (Peja) Prizren şi Kosovska Mitrovica. 

În februarie 2008, după încetarea ultimului 
război sângeros din această zonă, război purtat 
între sârbi şi albanezi, totodată sub protectoratul 
ONU, Adunarea din Kosovo a declarat provincia 
independentă sub denumirea de Republica 
Kosovo. 

Începând cu 9 noiembrie 2009 s-a încheiat 
o primă parte a recunoaşterii acestui stat de către 
98 de state din cele 193 de state membre ONU. 

România, Rusia, China şi alte state dintre 
care unele din Uniunea Europeană, Cipru, Grecia, 
Slovacia, Spania au refuzat recunoaşterea 
independenţei statului. 

Primele două state care s-au grăbit să 
accepte independenţa în chiar ziua anunţării 
acestei hotărâri au fost Albania şi Ungaria, 
bineînţeles că se ştie ce interese le-au animat. 

În decursul is 
toriei continentului european, regiunea 

Kosovo nu a reprezentat un teritoriu autonom 
considerat ca stat ci a făcut parte succesiv din mai 
multe state care şi-au extins cuceririle peste aceste 
teritorii cum ar fi ilirii, tracii, romanii, bulgarii, 
sârbii, italienii, albanezii, otomanii, austro-ungarii, 
dar cel mai frecvent provincia a fost disputată între 
Serbia şi Albania. 

Trecând în revistă istoria acestei provincii 
putem consemna cronologic următoarele notaţii 
existente în documentele istorice europene după 
cum urmează: 

- epoca neolitică  marcată de  cultura 
Vinca. 

- sec.IV-I î.H., dardanii populau zona 
respectivă dar preponderent erau ilirii care ocupau 
vestul peninsulei balcanice. 

- în anul 160 Î.H. romanii au cucerit zona 
şi au creat  provincia Illyricun în 59 î.H. ,apoi a 
fost inclusă în Moesia Superior în anul 87 d.H. 

- migraţiile slave au ajuns în Balcani în 
sec.V-VII prin care populaţiile autohtone s-au 
amestecat cu noii sosiţi din nord şi astfel au 
rezultat sârbii actuali. 

- în 850 Bulgarii au cucerit zona şi au 
introdus creştinismul şi cultura slavo-bizantină. 

- în 1018 a fost recucerită de către 
bizantini. 

- în lupta de rezistenţă a localnicilor 
împotriva Bizanţului provincia a fost într-o 



Gândul Anonimului nr.53-54 Anul XII /15 iunie 2014 

 31

permanentă dependenţă când de bulgari, când de 
sârbi, când de Bizanţ. 

- în sec.XI, Principatul sârb Rascia a 
cucerit-o şi a păstrat-o până la sfârşitul sec.XII 
când a fost considerată zonă laică. 

- în sec.XII după înfiinţarea  Patriarhiei 
bisericii ortodoxe sârbe instalată la Pec, a devenit 
provincie creştină. 

- în 1346 s-a format imperiul sârb ce se va 
transforma în 1371 într-o monarhie medievală,care 
a stăpânit acest teritoriu, mai precis într-un regat 
feudal.Kosovo a devenit terenul moştenire a Casei 
de Brankovic şi Vucitm, iar Priştina a prosperat. 

- în 1389 a avut loc aici una din cele mai 
mari bătălii a sârbilor cu otomanii care se 
extinseseră exagerat de mult spre vest, ajungând 
până la zidurile Vienei unde au fost înfrânţi dar 
deja stăpâneau toate statele peninsulei balcanice 
mai puţin Dacia (Principatele române). Aici în 
Kosovo s-a purtat această bătălie a sârbilor care 
erau în coaliţie cu albanezii şi bosniacii pe locul 
denumit Kosovo Polje (Câmpia mierlelor), bătălie 
câştigată de otomani iar unele părţi din Serbia au 
acceptat vasalitatea turcilor în urma căreia fiica lui 
Lazăr Hrebeljanovici s-a căsătorit cu sultanul turc 
pentru a pecetlui pacea. 

- în 1402 aici a fost creat un despot 
sârbesc iar Kosovo a devenit un teritoriu foarte 
bogat. 

- în 1488 tot la Kosovo Polje (Câmpia 
mierlei) va avea loc a doua bătălie a creştinilor cu 
otomanii.  

Coaliţia creştină a fost condusă de Ioan 
(Iancu) de Hunedoara iar armata otomană a fost 
condusă de sultanul Murad al II-lea. Diferenţa 
numerică în favoarea armatei otomane a făcut ca 
aceştia să câştige din nou lupta şi astfel s-au 
stabilizat în zonă şi în Europa. 

- în 1455 regiunea a fost cucerită complet 
de imperiul otoman care a durat până în 1912, 
prima parte a perioadei a făcut parte din paşalâcul 
Rumelia iar din 1864 ca provincie separată 
Kosovo ca şi Serbia. 

- în 1683-1699 ambele provincii au fost 
ocupate de forţele austriece în timpul marelui 
război. 

- în 1690 sub împăratul romano-german 
Leopold I şi a Patriarhului Serbiei de la Pec, 
Arsenie al III-lea au fost dislocate peste 37.000 de 
familii de origine sârbă din Kosovo în Austria, 
migraţiune ce a continuat şi în sec.XVIII. 

- în 1766 turcii au desfiinţat Patriarhia de 
la Pec şi au creat un sistem de impozitare dur 
pentru non musulmani. 

În această situaţie mulţi şefi albanezi din regiune 
s-au convertit la islam, câştigând poziţii 
proeminente în regimul turcesc spre deosebire de 
sârbi care nu şi-au trădat religia. Noii creştini 
musulmani proveniţi din albanezi au început o 
persecuţie împotriva creştinilor sârbi. 

- în urma celor patru secole de dominaţie 
otomană în zonă s-a înregistrat un mare declin în 
structura demografică a creştinilor slavi din 
Kosovo. 

Pe măsură ce creştinii fugeau din zonă, 
imigrau musulmanii albanezi, populând regiunea. 

- în sec.XIX a existat o renaştere a 
naţiunilor în toată Europa de sud-est iar în Kosovo, 
mişcarea naţionalistă albaneză a condus la tensiuni 
etnice şi la o lungă luptă între sârbii creştini şi 
albanezii musulmani. 

- în 1871 a avut loc la Prizren o reuniune 
a sârbilor, unde s-a hotărât recucerirea şi 
reintegrarea provinciei Kosovo în vechea Serbie şi 
totodată s-au făcut planuri de expansiune în 
teritoriile otomane. 

- în 1878 s-a semnat un acord de pace 
care prevedea transferul controlului oraşelor 
Priştina şi Kosovska Mitrovica la sârbi şi ieşirea 
de sub jurisdicţia otomană iar o parte din teritoriul 
provinciei Kosovo a rămas sub otomani. 

- în acelaşi an, etnicii albanezi au format 
Liga de la Prizren care-şi propunea unificarea 
tuturor albanezilor urmărind dobândirea 
independenţei de sub otomani, ligă ce a fost 
desfiinţată în 1881 de trupele otomane. 

Secolul XX va cunoaşte o intensificare a 
luptei de dominaţie a celor două state Serbia şi 
Albania asupra acestui teritoriu culminând cu 
uciderea a zeci şi sute de mii de naţionalişti de 
ambele părţi beligerante. 

În afara războaielor civile care au creat 
disensiuni majore au avut loc şi două războaie 
balcanice iar cele mai spectaculoase au fost cele 
două războaie mondiale, care au contribuit la 
construirea dar şi la destrămarea regiunii în ultimii 
o sută de ani. 
          În timpul războaielor balcanice, provincia a 
pendulat de o parte şi de alta a pretendenţilor la 
alipire astfel că o mare parte a fost cucerită de 
Regatul Serbiei de la Imperiul Otoman mai puţin 
regiunea Metohia pe care albanezii o numeau 
Valea Dukugjini, care a fost preluată de Regatul 
Muntenegrului dar componenţa demografică a fost 
în favoarea Albaniei întrucât etnicii de aici erau în 
proporţie de 75% albanezi dând posibilitatea 
sârbilor să aprecieze înlăturarea otomanilor ca o 
cucerire iar albanezii au considerat că este o 
ocupaţie brutală. 
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Presa vremii consemnează uciderea de către 
sârbi a zeci de mii de albanezi cu justificarea 
primilor ca unica modalitate de pacificare a 
ţării. 

           În primul război mondial provincia Kosovo 
nu a avut perioade de linişte şi stabilitate fiind 
ocupată de bulgari şi austro-ungari după 
înfrângerea sârbilor în 1915. 

Sârbii revin în 1918 şi au scos din provincie 
Puterile Centrale. 

După încheierea primului război mondial 
s-a constituit Regatul sârbilor, croaţilor şi 
slovenilor, unind astfel regiunea sârbă Kosovo cu 
regiunea Metohia din Muntenegru în cadrul 
regatului nou creat. 

Pentru Serbia avea să urmeze o perioadă 
destul de grea între 1915-1919 când din regiunea 
Kosovo s-a creat un exod uriaş al armatei sârbe iar 
teritoriul a fost ocupat de trupele celui de al treilea 
Ţarat Bulgar şi Austro-Ungaria. 

Au murit zeci de mii de soldaţi din cauza 
lipsei de hrană, a condiţiilor climaterice extreme şi 
a atacurilor albanezilor, restul armatei sârbe 
retrăgându-se în Corfu şi Salonic pierind peste 
100.000 de soldaţi. 

Intervenţia armatelor franceze şi italiene 
avea să refacă armata sârbă care în 1918 va scoate 
afară din teritoriu Puterile Centrale care la rândul 
lor comiseseră în zonă mari atrocităţi împotriva 
sârbilor şi albanezilor. 

Muntenegru a aderat la Regatul Serbiei 
întregind astfel regiunea Kosovo. 

În perioada 1919-1920 s-au încheiat tratate 
de pace care au stabilit un stat iugoslav numit 
Regatul Slovenilor, Croaţilor şi Sârbilor sau mai 
simplu Iugoslavia. 

Populaţia regatului era de 12 milioane 
locuitori din care un milion erau etnici albanezi. 

Provincia Kosovo va fi împărţită în patru 
zone distincte din care trei de partea Serbiei şi una 
de Muntenegru. 

În 1922 se va produce o reîmpărţire a 
regiunii Kosovo în trei domenii ale Regatului: 
Kosovo, Rascie şi Zeta. Acest regat nu va avea o 
îndelungă stabilitate deoarece în 1929 s-a 
transformat în Regatul Iugoslaviei şi teritoriul 
Kosovo a fost reîmpărţit alături de Zeta, Marave şi 
Vardar. 
           În 1921, etnicii albanezi din Kosovo au 
cerut unificarea cu Albania motivând uciderea a 
peste 12.000 de albanezi şi condamnarea a peste 
22.000 dintre ei creându-şi în acest timp o mişcare 
de înarmare a albanezilor. 
Sârbii au apreciat această mişcare ca fiind 
iredentistă şi subversivă împotriva constituţiei 

statale şi a recurs la represalii fiind estimate de 
către statele din zonă ca fiind vorba de emigrarea a 
90-150.000 de albanezi şi alţi musulmani din 
regiunea Kosovo. 

În aprilie 1941 Iugoslavia a fost cucerită de 
Puterile Axei şi împărţită între Italia şi 
Germania iar Kosovo a fost inclusă în zona 
italiană şi unită cu Albania fascistă între 1941-
1943. 

Regiunea Kosovo a fost alipită în mare 
parte Albaniei italiene în afara unei mici părţi din 
est care a revenit Bulgariei, partea nordică Serbiei 
ocupată de Germania nazistă. 

Puterile Axei au alipit provincia la 
Albania şi au expulzat etnicii sârbi şi 
muntenegreni. 

După ce Regatul Italiei s-a predat în 
septembrie 1943 forţele germane au preluat 
controlul regiunii Kosovo care în vara anului 1944 
avea să fie eliberată de către partizanii iugoslavi şi 
a devenit o provincie a Serbiei în Federaţia 
Democrată Iugoslavia. 

Etnicii albanezi s-au opus integrării 
provinciei în Serbia şi au urmat şase luni de lupte 
pentru pacificare, albanezii declarând legea 
marţială. 

În 1945 avea să fie formată pentru prima 
dată în istorie Regiunea Autonomă Kosovo-
Metohia pentru a fi protejate majorităţile albaneze 
din zonă. 

Iosif Broz Tito a iniţiat o nouă entitate 
internă mai mult formală neavând autonomie. 

În perioadele următoare după 1945 
Iugoslavia avea să se reorganizeze iniţial în 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia şi 
Serbia în Republica Socialistă Serbia în 1953. 

Kosovo va dobândi mult râvnita 
autonomie în 1960 astfel creându-se un stat 
constituţional autonom cu puteri şi conducere 
deplină la fel ca şi provincia Voievodina în cadrul 
Iugoslaviei.  

Începând cu anul 1970 în Kosovo s-a 
format o mişcare naţionalistă albaneză urmărind 
formarea unei republici Kosovo în cadrul 
federaţiei în timp ce altă fracţiune albaneză dorea 
o independenţă deplină. 

Ceea ce a urmat se ştie deja, lupte aprige 
între cele două naţionalităţi cu moartea sutelor de 
mii de oameni de fiecare parte şi intervenţia finală 
a ONU care a creat o pace de moment dar nu o 
situaţie stabilă. 

Vom reveni la partea introductivă a 
acestui material unde făceam referire la disputa 
primordialităţii etnice asupra acestei provincii 
pentru a stabili cine au fost primii în regiunea 
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Kosovo: albanezii sau sârbii, pentru că în dreptul 
privat al fiecărui stat este înscris principiul că cel 
care dovedeşte un act de proprietate mai vechi 
asupra bunului revendicat este considerat 
adevăratul şi legitimul proprietar. Principiu cu 
multe adnotări şi explicaţii suplimentare. 

Albania propriu-zisă nu are o istorie 
îndelungată dar putem aprecia că teritoriile 
ocupate de actualul stat albanez a ieşit din etapa 
preistorică cu 3000 de ani înainte de Hristos. 

Denumirile succesive ale teritoriului au 
provenit de la populaţiile de aici care timp 
îndelungat au fost ale ilirilor aşa cum le-a 
consemnat istoriografia greco-romană. 

Actualul teritoriu al Albaniei nu are 
echivalent în antichitate el provenind din 
provinciile romane Dalmaţia, Macedonia (Epirus ) 
şi Moesia Superior, teritoriu păstrat de Imperiul 
roman până în sec. V-VII când în zonă au venit 
Slavii care s-au aşezat aici iar în sec.IX a fost 
integrată în Imperiul Bulgar. 

Nucleul teritorial al statului albanez s-a 
format de abia în evul mediu când a devenit 
Regatul Albaniei ca ulterior să fie înglobat în 
Imperiul Otoman care-i va modifica structural 
componenţa etnică şi religioasă, islamică. 

Serbia ca stat naţional are o existenţă mai 
recentă în istoria teritoriului pe care îl ocupă, o 
istorie mai recentă chiar decât a Albaniei. 

Primii locuitori de pe teritoriul Serbiei au 
fost ilirii (în vest) şi tracii (în est). 

Începând cu sec.II î.H. regiunea este 
cucerită de romani iar în sec.V-VII sosesc aici 
triburile slave care se vor amesteca cu băştinaşii 
formând poporul sârb. 

După cum se poate observa diferenţa de 
vechime istorică a celor două state este evidentă 
dar între ele există această regiune Kosovo care nu 
are clarificată apartenenţa ei teritorială faţă de 
Albania sau Serbia şi astfel problema revendicării 
acestei regiuni rămâne greu de clarificat. 

Fiecare din cele două state au adepţi şi 
totodată oponenţi în a fi susţinute ca îndreptăţite la 
suveranitatea teritoriului cuprins în provincia 
Kosovo care în partea de nord Metohia are 
populaţie preponderent sârbă. 

De aceea am făcut o periegheză atât pe 
actualul teritoriu cât şi în istoria lui comparată cu 
istoria celor două state pretendente la alipirea 
provinciei Kosovo. 

Din istoria mai veche şi mai nouă a 
popoarelor s-a înregistrat un fel de a reacţiona 
unitar astfel că ultimii veniţi, ultimii migranţi, 
ultimii cuceritori (cotropitori) s-au manifestat 
agresiv şi revendicativ considerând că teritoriile pe 
care s-au aşezat după mii de kilometri de căutări, li 

se cuvin de drept şi ca fiind ale lor din toate 
timpurile iar populaţiile locale au fost 
desconsiderate, subjugate, persecutate şi asimilate. 

Din păcate, în unele cazuri nici opinia 
publică internaţională nu a fost tranşantă în 
situaţiile create iar organismele internaţionale 
create pentru a arbitra, au fost deseori subiective 
favorizând pe noii veniţi. 

Din zecile de exemple cel mai edificator 
este al Ciprului care de mii de ani a aparţinut 
Greciei şi era format din populaţie eminamente 
greacă până la venirea otomanilor în Europa care 
au cucerit şi stăpânit Grecia cu toate teritoriile ei 
din peninsulă, din Asia Mică şi din insulele Cipru, 
Creta etc. 

Turcii s-au considerat a fi titulari de drept 
internaţional asupra întregii insule, pretenţie care a 
creat o stare de conflict armat ce a durat sute de 
ani până ce s-a ajuns la impunerea unui 
compromis, în special pentru Grecia, de a accepta 
ca partea de nord a statului cipriot să fie a Turciei 
iar partea sudică a Greciei. 

Exemplele continuă cu invazia bulgarilor 
în teritoriile milenare ale tracilor pe care i-au 
dizolvat pur şi simplu scoţându-i definitiv din 
istorie, revendicând un drept titular asupra 
teritoriului respectiv la care nu admit controverse. 

Şi istoria bulgarilor a cunoscut perioade 
lungi de desfiinţare a statului lor de către otomani, 
dar otomanii au avut un alt comportament. 

Acest stat a fost rând pe rând când agresor 
când victimă. 

Chiar şi acum după 1300 de ani de la 
venirea bulgarilor în peninsula balcanică nu veţi 
găsi pe teritoriul acestui stat o singură localitate cu 
populaţie curat bulgărească. 

Exemplele pot continua cu Serbia care în 
sud a avut multe suferinţe şi pierderi omeneşti dar 
în nord au acaparat multe teritorii şi localităţi cu 
populaţie exclusiv românească. 

Atât bulgarii cât şi sârbii au interzis 
populaţiei de origine română să vorbească 
româneşte, să aibă şcoli şi biserici în limba 
română, procedând la o asimilare forţată ceea ce 
otomanii nu au pretins de la ei, dându-le libertatea 
de a supravieţui ca naţie. 

La cele trei exemple de mai sus putem 
adăuga ca state nou venite pe anumite teritorii şi 
care au pretenţii nelimitate de a fi considerate 
legitime în a stăpâni cum ar fi Ungaria asupra mai 
tuturor statelor cu care s-a învecinat şi în special 
cu România aici incluzându-i şi pe Secui. 

Elocventă este comportarea Rusiei faţă de 
multe state din Europa şi Asia dar în special asupra 
Basarabiei şi Bucovinei care sunt disputate şi de 
Ucraina. 
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Continuăm şirul exemplelor cu Anglia şi 
Franţa ca puteri coloniale, Spania şi Portugalia. 

Cel mai elocvent exemplu din cele de aici 
este al Angliei care se doreşte a fi pe veci stăpână 
în Gibraltar care este spaniol, în Australia, în 
Irlanda şi în Scoţia, şi insulele argentiniene 
Faukland şi în multe alte teritorii la care nu 
acceptă să renunţe şi să dea posibilitatea naţiunilor 
la autodeterminare cum ar fi chiar Canada. 

Olanda, fostă putere colonială îşi 
revendică drepturi de stăpânire asupra coloniilor, 
Spania la fel, Portugalia idem, Franţa nici nu vrea 
să accepte, China asupra Tibetului, India în zona ei 
asiatică. 

De remarcat poziţia paşnică a  Cehiei faţă 
de Slovacia, României faţă de Cadrilater şi 
teritoriile din nordul Bulgariei şi Serbiei, din estul 
Ungariei, din sudul şi vestul Ucrainei, din 
Basarabia şi Bucovina. 

Vezi Alsacia şi Lorena care şi-au găsit la 
fel o rezolvare paşnică. 

Italia împiedicată secole întregi de 
papalitate să se unifice de frica revendicărilor şi 
pierderii autorităţii asupra micilor republici. 
Austria care la un moment dat cuprinsese sub 
dominaţia ei multe teritorii europene, o perioadă 
împreună cu Ungaria şi care a fost nevoită să 
accepte retragerea lor în matca proprie chiar dacă 
pentru unguri această matcă este artificială. 

Ţările scandinave au fost secole la rând 
unite ca ulterior să se separe şi să convieţuiască 
paşnic şi ce bine le merge. 

Luxemburgul care a oscilat între Franţa şi 
Ţările de Jos, Belgia cu mari probleme interne de 
secesiune ca şi Anglia cu Scoţia şi Irlanda sau 
Spania cu bascii. 

Grecia care odinioară era foarte mare şi se 
intitula „Magna Grecia” întinzându-se până în 
extremul orient a fost înăbuşită de otomani chiar şi 
la ea acasă până acum 75 de ani, nemaiavând 
curajul de a revendica nimic, nici măcar Ciprul. 

În Balcani mereu a fost o stare de fapt 
deosebită datorită cuceririlor bizantine, bulgare, 
slave, romane, otomane. 

Până când şi Secuii sau Găgăuzii se 
revendică mai nou ca popoare europene de sine 
stătătoare şi titulare de teritorii ca să nu mai 
revenim la Kosovo care este de fapt o prelungire a 
Albaniei. 

Unde sunt tracii, ilirii şi grecii de altădată, 
dacii din Transilvania şi Moldova de astăzi, tribalii 
din nordul Bulgariei şi Serbiei ? 

Când se vor opri aceste revendicări 
agresive cu enorm de mari pierderi de vieţi 
omeneşti şi bunuri materiale ? 

Greu de dat un răspuns mai ales acum 
când pe planetă s-a instaurat un poliţist  agresiv, 
SUA, care atacă pe cine vrea şi când vrea, dând ca 
exemplu Serbia şi Irakul. 

Ţi se umezesc ochii atunci când îi asculţi 
pe unguri şi bulgari vorbind despre pământul lor 
strămoşesc de care afirmă că sunt foarte ataşaţi şi 
mândri. 

Te întrebi care o fi pământul lor 
strămoşesc ? 

Probabil cele 2-3 kg de pământ adus din 
stepele Rusiei în desagii de pe caii cu care au 
descins în aceste zone pentru că sub desagi aveau 
carne crudă de cal pusă la macerat ca fiind un 
deliciu culinar pentru ei în afara ierburilor şi 
lăstarilor vegetali care le constituiau hrana zilnică. 

De pâine nu auziseră până aici. 
Au ascuns sute de ani istoria popoarelor 

care au locuit pe teritoriile respective iar acum o 
scot la iveală pentru a şi-o însuşi şi a induce ideea 
existenţei lor milenare pe aceste teritorii. 

De aceea problema provinciei Kosovo este 
încă nerezolvată şi va exploda cândva pentru că 
sârbii se supun dar nu renunţă niciodată iar 
albanezii fiind musulmani au tenacitatea de a ataca 
mereu pentru cucerirea de noi teritorii, chiar şi 
paşnic cum se întâmplă mai nou când musulmanii 
de peste tot s-au extins în Europa, în Anglia, 
Franţa, Germania, Belgia care numai pure nu mai 
sunt din punct de vedere etnic, fiind cucerite 
sistematic de musulmani, africani şi asiatici. 

Situaţia dramatică, mai precis tragică, a 
acestei regiuni avea să cunoască un deznodământ 
nefericit prin arătarea muşchilor americani care au 
impus o stare de fapt în afara unei stări de drept. 

Aroganţa, infatuarea şi lăudăroşenia 
unchiului ”Sam” este binecunoscută şi atunci când 
eşti dotat cu putere ţi se aboleşte raţiunea şi impui 
o situaţie care îţi convine, procedezi ca un 
judecător abuziv şi atotputernic care pronunţă o 
sentinţă subiectivă ignorând probatoriul şi starea 
de fapt. 

O atare sentinţă va crea bucurie uneia din 
părţile litigante, de regulă neîndreptăţită la o 
asemenea rezolvare şi tragedie pentru cealaltă 
parte din litigiu. 

Dacă judecătorul ar fi solicitat probe, ar fi 
consultat şi unii specialişti care s-ar fi pronunţat 
prin expertize ar fi avut posibilitatea să pronunţe o 
sentinţă dreaptă indiferent că unei părţi nu i-ar fi 
căzut bine dar măcar ar fi fost dreaptă. 

Aceşti judecători se justifică spunând că în 
justiţie (a se citi tradus din latină în română 
justiţie= dreptate) o parte câştigă iar cealaltă parte 
pierde, aici nu se înregistrează scor egal ca în 
fotbal. 
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Din fericire şi aici se înregistrează scor 
egal atunci când părţile sunt bine mediate şi ajung 
la o tranzacţie sau judecătorul este corect şi 
pronunţă o soluţie care este acceptată de ambele 
părţi rezolvând conflictul mulţumitor. 

În cazul Kosovo, intervenţia americană a 
pus capăt genocidului creat de ambele părţi de sute 
de ani în decursul istoriei, dar problema rămâne în 
continuare nerezolvată, disputa se amorsează şi 
până la urmă tot va exploda. 

Este o chestiune de timp. 
Toate marile imperii din istoria omenirii 

au avut o creştere, un apogeu dar toate, absolut 
toate au avut un sfârşit dezolant. 

Exemplul edificator este imperiul sovietic 
ce se anunţa indestructibil dar a avut un sfârşit 
lamentabil. 

Nici imperiului american nu i-au ieşit 
analizele bune în urma crizei care se pare că nu se 
va termina curând. 

O dovadă a poziţiei de forţă americană a 
fost şi la noi la români când ne-au obligat să 
suportăm un preşedinte demis prin referendum, 
încălcând orice urmă de democraţie, tocmai ei care 
se consideră democraţii democraţilor. 

 
Nicu Vintilă-Sigibida 
 

 
Ion PETRESCU 

 
Visul lui Putin 

În ce lume trăim? Ucraina este puternic 
zdruncinată de mişcările separatiste, extrem de 
active la momentul redactării acestor rânduri-
gânduri.  
Iar la Bucureşti, iniţial, doar preşedintele a luat 
public o atitudine firească pentru un  stat membru 
al NATO, România beneficiind, din fericire, şi de 
Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale 
Americii, superputerea politică, militară şi 
economică a lumii. 
După ce premierul a pozat în liderul calm al 
societăţii româneşti, brusc a decis să suplimenteze 
bugetul armatei şi să solicite Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării o evaluare a riscurilor de 
securitate pentru România şi – bilă albă pentru 
Victor Ponta – pentru Republica Moldova.  
 

    
Temerile Ucrainei 

 
În spaţiul exprimării publice, mai apar voci ale 
unor foşti demnitari postdecembrişti – culmea 
ridicolului sau a adevărului abia acum devoalat -  
care încearcă să atenueze îngrijorările acelora care 
văd că Rusia sfidează, pur şi simplu, dreptul 
internaţional şi comunitatea mondială.  
În plus, în presa electronică abundă comentariile 
favorabile evident cotropirii de către Rusia a 
peninsulei Crimeea, mai nou fiind intense 
eforturile de alipire a sudului şi estului Ucrainei, 
areal numit de Vladimir Putin drept Noua Rusie.  
Dacă şi Noua Rusie, ca şi Crimeea, va deveni parte 
a Federaţiei Ruse, ne vom învecina cu euroasiaticii 
lui Vova, cum este alintat Putin de susţinătorii săi. 
Ceea ce este grav, condamnabil şi deloc de trecut 
cu vederea este efortul  susţinătorilor ofensivei 
imperiale a Kremlinului, de a susţine că 
fragmentarea Ucrainei nu este o chestiune care să 
privească şi România, dar mai ales NATO, din 
care ţara noastră, din fericire, face parte.  
 

       
Direcţiile de atac 

 
În traducere liberă, pe baza nostalgiei sale 
declarate, după URSS, Putin întâiul, ca ţar de 
modă nouă, are dreptul, de viaţă şi de moarte, 
asupra cetăţenilor din fostele state sovietice şi 
socialiste, precum, mai ieri Georgia, azi Ucraina, 
probabil mâine Republica Moldova. 
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Ar merita trecută în Cartea Enormităţilor, nu în 
aceea a recordurilor, pretenţia autorităţilor ruse că 
sancţiunile anunţate pe 29 aprilie, de SUA şi 
Uniunea Europeană, pot fi comparate cu o nouă 
Cortină de Fier. 
Adevărata Cortină de Fier este cea dorită de 
Vladimir Putin, care visează, cu ochii deschişi, la 
refacerea Uniunii Sovietice, sub forma Uniunii 
Euroasiatice, a cărei frontieră de vest să coincidă 
cu graniţa de est a NATO. 
Păi cum altfel? 
 

     
Raportul de forţe 

 
Realitatea din teren confirmă extinderea zonei 
controlate de separatiştii rusofoni, care exercită o 
presiune evidentă asupra guvernului de la Kiev.  
Nimeni nu se mai îndoieşte că prima ţintă este 
determinarea amânării alegerilor prezidenţiale, 
planificate pentru 25 mai.  
Deja, la Kiev, se vorbeşte de posibilitatea de a 
organiza secţii de votare numai în teritoriul 
controlat de administraţiile locale care nu doresc 
federalizarea Ucrainei şi nici noi acte de secesiune.  
Iar ruşii joacă la ofsaid.  
În cazul unei intervenţii militare ucrainene masive, 
pentru neutralizarea redutelor secesioniştilor din 
sudul şi estul Ucrainei, cei 40.000 de militari ruşi, 
aflaţi la graniţă, cu peste 700 de blindate şi 270 de 
avioane de luptă, vor da o ripostă care nu se va 
opri, iniţial, decât la Kiev, iar temporar la graniţa 
cu Republica Moldova.  
În acest caz, cei aproape 2000 de militari 
„pacificatori”, din Transnistria ar putea lovi, “pe la 
spate”, trupele de grăniceri ucraineni. 
Ucraina mai are şi neşansa de a avea, pe teritoriul 
său, ofiţeri din serviciul militar rus de informaţii, 
care au pregătit, instruit şi finanţat tineri echipaţi 
acum cu ţinute de campanie, la reverul cărora, pe 
epoleţi, sau la umăr se află bentiţa neagră-
portocalie, însemnul victoriei răsăritenilor.  
Clamata autonomie sporită este un pretext pentru 
nesupunerea faţă de autorităţile centrale de la 
Kiev, care, iniţial, au făcut greşeala să anuleze 

dreptul minorităţilor naţionale de a utiliza limba 
nativă în şcoli.  
Revenirea Ucrainei la ceea ce a fost înainte de 
începerea manifestaţiilor din centrul Kievului, nu 
mai este posibilă. 
Crimeea rămâne de facto sub cizma rusă. Ca şi 
Abhazia şi Osetia de Sud, în Georgia. Ca şi 
Transnistria, în Republica Moldova.  
Noua Rusie, cea clamată de Vladimir Putin dă 
semne serioase de desprindere de sub autoritatea 
Kievului. 
Cu 40 de oameni reţinuţi ostateci de rusofoni, 
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa, bătrâna OSCE îşi dovedeşte, din nou, 
impotenţa şi inutilitatea, în actuala stare de fapt, 
generată manu militari de Rusia.  
Cu un discurs mai degrabă tipic unui 
preşedinte republican, decât democrat, Barack 
Obama a afirmat în Malaezia, că Rusia trebuie 
să oprească acţiunile destabilizatoare în 
Ucraina. Intenţie onorabilă. Efect zero. 
Preşedintele Statelor Unite ale Americii este 
convins că noile sancţiuni vor consolida 
poziţia SUA şi a Europei, care, prin unitatea 
lor reiterată pot descuraja pe preşedintele 
Rusiei, determinându-l să nu mai 
minimalizeze gravitatea situaţiei reducând-o 
doar la un conflict americano-rus.   
Barack Obama a criticat poziţia oficialilor de 
la Moscova, care nu au ridicat niciun deget 
pentru a determina pe rebelii separatişti, din 
Ucraina – încurajaţi, instruiţi şi finanţaţi la 
ordinul Kremlinului - pentru a se conforma 
acordului internaţional formal, de la Geneva, 
cel vizând detensionarea situaţiei în zonele 
rusofone.   
Prima întrebare, de bun simţ, este: preşedintele 
american percepe realist efectul dorit 
imagologic al măsurilor anunţate? 
Respectiv, Casa Albă a mai pus şapte cetăţeni 
ruşi, pe lista celor cu interdicţie de intrare în 
SUA şi cu bunuri îngheţate peste Ocean.  
Toţi au funcţii importante la Moscova, iar doi 
sunt apropiaţi de preşedintele rus, precum Igor 
Secin , şeful companiei petroliere Rosneft, cea 
mai mare din Federaţia Rusă şi Viaceslav 
Volodin, primul şef adjunct al personalului 
administraţiei prezidenţiale, cu atribuţii vizând 
politica internă, mai nou şi în Crimeea, în 
viitor, probabil şi în Noua Rusie.   
La Kiev, ca şi la Bruxelles, o asemenea 
decizie nu valorează mai mult decât un nou 
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semnal politic, al Casei Albe către 
Kremlin.  Practic vorbind, deloc descurajant.   
Dar, într-adevăr, cu un impact major este 
decizia americană de a îngheţa activele la 17 
companii ruse, care vor rămâne cu ochii în 
soare şi la capitolul achiziţionării de licenţe 
americane.   
Obama a declarat că "Scopul (noilor) sancţiuni 
nu este acela de a viza pe domnul Putin 
personal. Scopul este de a schimba calculul 
său cu privire la modul în care acţiunile 
curente, la care el se angajează în Ucraina ar 
putea avea un impact negativ asupra 
economiei ruse pe termen lung ".   
Greu de crezut.   
Dacă nici acum Kremlinul nu diminuează 
presiunea politică, economică şi militară 
asupra Ucrainei, sancţiuni viitoare ar putea 
lovi serios zonele financiară şi energetică, ale 
Federaţiei Ruse.  Aşa speră Obama.   

              
Ameninţările pe regiuni 

Afirmaţie bună pentru presă, dar dificil de 
anticipat dacă va fi chiar aşa, deoarece în 
tandemul euroatlantic, administraţia Obama 
doreşte să pareze criticile republicanilor, prin 
măsurile anunţate acum şi sancţiunile promise 
pentru viitor, dar Europa este împărţită în 
două.  
Cea răsăriteană, care simte că doar Unchiul 
Sam întreprinde ceva concret pentru protecţia 
aliaţilor de la frontiera răsăriteană a NATO.  
Şi cea occidentală, deloc entuziastă pe calea 
unei înăspriri viitoare a sancţiunilor posibile 
pentru Rusia.  
Occidentul este robul unor prejudecăţi, 
comparabile cu scuze pentru limitarea 
acţiunilor la declaraţii fără efect şi măsuri 
similare sforilor utilizate la teatrul de păpuşi.  
O iluzie este aceea că reducerea dependenţei 
economice a Rusiei de Uniunea Europeană, 
prin diminuarea sumelor de bani obţinute din 
vânzarea de petrol şi gaze, va afecta atât 
bugetul social, cât şi cel militar al guvernului 
de la Moscova.  

Dar China, Brazilia, India şi alte ţări deloc 
ostile preşedintelui Putin ar putea înlocui 
statele europene, care ar renunţa la comerţul 
menţionat cu Federaţia Rusă.  
Apoi, nici dacă trupele terestre ruse 
intervenţioniste şi agresoare intră, sub 
pretextul menţinerii păcii – diabolică, dar 
inteligentă etichetă găsită la Kremlin – pe 
teritoriul Ucrainei, opinia publică occidentală 
nu se va revolta, ci va agrea repetarea politicii 
unor state ce şi-au retras primele trupele lor 
din Afganistan.   
Mai concret vor prefera să asigure finanţarea 
unor structuri militare, sub stindardul Alianţei, 
precum Forţa de Răspuns a NATO, decât să 
trimită militari pe ceea am putea numi Frontul 
de Est.   
De altfel, cu Obama la Casa Albă şi Angela 
Merkel la Berlin, ruşii pot mărşălui liniştiţi, 
până la frontiera de est a NATO, deoarece 
nicio forţă aliată nu va interveni acolo, 
conform declaraţiilor de până acum.   
Iluzia descurajării, prin sancţiuni economice, a 
politicii expansive a Rusiei, ţine de credinţa că 
până în ultima clipă totul se poate negocia.   
Dar Vladimir Putin, credincios visului său, nu 
are nimic de negociat cu comunitatea 
euroatlantică, el dorind una euroasiatică.   
 
Ion Petrescu 
 

 
                                         

                               Victor Emanuel TOLAN  
 
Born in Cluj-Napoca, Romania in 1953. Presently lives with his wife 
and two children in Yorba Linda, California, USA since 1979. 
Studied in Colegiul Electroenergetic in Cluj   Studied in Technical 
University in Cluj with a degree in Civil Engineering.  Studied at 
California State University, Fullerton, graduating with a Master in 
Business Administration . After my studies in Romania I left the 
country moving to Paris, France in 1978. There I was hired by 
General Motors France (Genvilliers- north of Paris) where I worked 
as a Research and Development Engineer in the starter /cranking 
motor department. In 1979 I was sent for special studies to the GM  
Institute  and as a result I moved to the  USA. I was hired as a 
Research Engineer by Beckman Instruments in California to work on 
special materials. While working at Beckman , I enrolled in the MBA 
program at Cal State Fullerton. After graduating with the MBA, major 
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in marketing and international finance, I changed jobs within the 
same company , moving from Engineering to Marketing. In 1990 I 
left Beckman to join a division of ITT in Pomona California as the 
Director of International Sales and Marketing. In 1995 he left ITT in 
order to organize a management buyout of one of the other ITT 
divisions, its instrument division located in Annecy, France.  Being 
fluent in French, it helped. In 1996, in order to increase market share 
in the USA, together with a group of investors , I arranged the 
acquisition of B&K Precision Corporation located in Chicago from a 
Private Equity group . In 1997 I moved the company to California  
from Chicago and moved manufacturing to Taiwan to lower our 
production cost. From 1998 to 2012 we extended our operation from 
$12 MIL to over $75 Mil in sales, through mergers and acquisitions.  
As a result we now have modern factories in : Nanjing- China, 
Taipei- Taiwan, St Etienne- France and offices in Yorba Linda, CA . 
We maintain engineering teams in Romania, Israel and India that 
work on special well defined projects with our engineers in China, 
Taiwan, France and USA to develop new high performance products. 
Our worldwide work force is over 500 people and growing.Our goal 
is to reach $100 Million in sales profitably within the next 2 years. In 
my private life , together with my wife Dr. Alina Tolan PharmD. , we 
are heavily involved with charitable organizations that  focus 
especially on education.I am a lecturer in marketing at various 
business schools: California State University Fullerton, La Sierra 
University and University of California Riverside. We are also donors 
to these schools. Our major donations were the computer science 
building for La Sierra University  that exceeded $1 Million in 2005 
and over $500,000 over a period of 5 years  to Orangewood Academy 
where our children graduated from. 

 
Boston-Philadelphia- Washington DC 

May 15, 2014 
 

Intr-o zi superbă de mai, serbând  
Memorial Day, ziua veteranilor din toate 
războaiele americane, am găsit momentele 
necesare să organizez fotografiile făcute pe coasta 
de Est acum o săptămână. De mult nu am mai 
călătorit în interiorul Americii petrecând mai mult 
timp pe alte continente şi m-am bucurat când s-a 
ivit ocazia să revăd aceste locuri fascinante. S-au 
schimbat multe şi aş putea spune în bine în toate 
oraşele vizitate sau poate eu mi-am schimbat 
optica în ultimii ani. 

După şase ore de zbor din Los Angeles am 
aterizat pe Logan International Airport din Boston. 
Taxiul nu a făcut decât câteva minute pînă la 
hotelul Sheraton din Back Bay. Bostonul îşi are 
începutul în secolul al 17-lea când aşezământul de 
pe malul râului Charles a devenit un oraş 
important în coloniile de pe coastă. 

Azi este capitala statului Massachusetts şi 
un mare centru istoric şi cultural . Oraşul are mai 
multe locuri legate de revoluţia americană decât 
orice alt oraş. Majoritatea acestor puncte au fost 
unite între ele formând aşa numitul Freedom Trail. 
Am luat-o şi eu pe această cărare a libertăţii. Ce 
splendidă călătorie în timp am făcut parcurgând 
cei 4 km în spaţiu dar 250 de ani în timp ! 
Începând din parcul Boston Common unde am 
prins nişte poze superbe cu lalele, am luat-o pe 
Beacon Street , una din străzile renumite pentru 
luxul caselor (John Kerry , secretarul de stat 
locuieşte aici împreună cu soţia sa Heinz, regina « 

ketchupului »). Casele elegante în noul stil 
arhitectural federal a lui Charles Bulfinch se 
găsesc pe partea opusă a parcului. Ajuns in vârful 
dealului, văd splendida  Massachusetts State 
House, care a servit ca model mai tirziu 
Capitolului din Washington. Piatra de temelie a 
fost pusă chiar de Samuel Adams si Paul Revere in 
1795. Cupola aurită este la punctul zero al statului 
. Cobor la dreapta pe Park street unde la capătul 
străzii se găseşte biserica  Park Street de unde a 
pornit mişcarea de eliberare a sclavilor.  Cimitirul 
din grădina bisericii găzduieşte mormintele lui 
John Hancock si Paul Revere. O fac la stânga pe 
Tremont street si ajung la King’s Chapel, cea mai 
veche biserică a puritanilor din oraş. Fac câţiva 
paşi înapoi şi o iau pe stânga pe School street unde 
un mozaic pe trotuar marchează locul primei şcoli 
din oraş din 1635. 

Pe Washington Street pe colţ cu Milk Str. 
se găseşte Old South Meeting House, o biserică cu 
turla alba graţioasă şi cu zidurile din cărămidă 
roşie modelată după bisericile de la ţară din 
Anglia. Aici s-au strâns cei care protestau 
împotriva impozitelor britanice . Samuel Adams a 
dat semnul revoltei numite « Boston Tea Party » 
când s-a aruncat transportul de ceai în ocean, 
acţiune care a declanşat lupta cu britanicii in 1773. 
Nu departe de aici se găseşte Old State House cu 
turnul in stil clasic colonial construit in 1713 şi 
unde in 1776 de pe balcon s-a citit declaraţia de 
independenţă. Tot aici pe 5 Martie 1770, britanicii 
au masacrat  5 colonişti care protestau împotriva 
taxelor « fără reprezentanţă ». Am continuat pe 
Congress St şi traverând strada largă ajung la 
Fanuil Hall construită ca o piaţă de legume dar 
considerată ca adevăratul leagăn al libertăţii. 

Pe trotuar semnul roşu te îndrumă spre 
North End unde găsesc casa patriotului Paul 
Revere, una dintre cele mai vechi case care au mai 
rămas pe temelie. Aici ne găsim în mica Italie şi 
strada Hanover este plină de restaurante italiene. 
Nu departe mă opresc in Old North Church unde 
Paul Revere pusese lanternele ca semnal că 
britanicii avansau spre colonişti. Pe partea cealaltă 
a râului Charles se poate vizita corabia US 
Constitution, ultima corabie de război americană 
construită în 1797 şi care a participat in 42 de 
lupte ieşind victorioasă. A fost scoasă din serviciul 
activ în 1997 după 200 de ani de funcţionare. 
Incredibil ce rezistenţă a dovedit. Din  acest motiv 
purta numele de Iron Lady ( Doamna de Fier) . La 
câţiva paşi, locul primei bătălii crunte între 
britanici şi americani care a vut loc la 17 
Iunie1775 . Locul este marcat cu Monumentul 
Bunker Hill ce onorează pe cei  căzuţi. 
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Sunt multe alte locuri de vizitat in Boston 
şi ar fi multe de povestit mai ales despre muzeul 
de artă si universităţile faimoase Harvard, 
MIT(Massachuset Isntitute of Technology) şi 
Boston University din cartierul Cambridge.  

Dar acest  expres mă duce din Boston la 
Philadelphia. Ce păcat că nu avem aceste trenuri 
rapide si pe coasta de Vest. Companiile petroliere 
şi de automobile  au reuşit de minune să stopeze 
dezvoltarea transportului in public. Uneori 
capitalismul necontrolat nu este recomandabil.  

Un înger mă întreabă dacă cred în 
capitalism. Răspunsul meu este clar si categoric : 
Da. Las politica la o parte şi continui cu plimbarea 
mea.  Oraşul Philadelphia din statul Pennsylvania 
cunoscut ca si oraşul iubirii fraterne este locul de 
naştere a noi naţiuni americane şi a noului stat 
cunoscute ca Statele Unite ale Americii. În 1776, 
reprezentanţii din 13 colonii au semnat declaraţia 
de independenţă aici. Fiind pe malul riului 
Delaware, oraşul a primit cu braţele deschise sute 
de mii de imigranţi din toată lumea. Din nou 
istoria bogată, muzeele şi intituţiile de cultură şi 
artă, hotelurile elegante, restaurantele pentru toate 
gusturile , te fac sa iubeşti din primul moment 
acest oraş.  Au trecut mai mult de 15 ani de când 
am fost în Philadelphia. Eram curios să văd cum s-
a schimbat orasul “declarării Independentei “. 
Când trenul a ajuns in staţia  care se numeşte 30, 
taxiul m-a dus în mai puţin de zece minute în 
centrul oraîului lângă Primărie unde pe Arch street 
se găseşte hotelul Le Meridien. Lângă clădirea 
superbă a primăriei , o alta cladire impozantă este 
templul Masonilor în stilul unei catedrale  din 
Granada. Mă abţin să intru în lumea secretoasă a 
acestora si mă duc la culcare. 

Multe construcţii noi peste tot dar în multe 
locuri se văd incă vestigiile trecutului cu clădiri în 
paragină sau cu graffiti pe ele. Asta nu cred că mai 
surprinde pe nimeni. Din hotel mi-am făcut planul 
vizitei după întâlnirile de afaceri organizate, în aşa 
fel încât să pot să văd oraşul. Ultima oară când am 
fost aici, nu am văzut practic nimic, fiind fie in 
maşină, fie la întâlniri, fie la restaurant. 

Sunt multe locuri interesante de văzut în 
acest oraş important atât din punct de vedere 
istoric cât şi cultural. La ieşirea din hotel am luat-o 
la dreapta pînă în Benjamin Franklin St., numita şi 
strada drapelelor. Pe amândouă părţile ale 
bulevardului larg se găsesc steagurile statelor din 
lume. Pe dreapta de la piaţa  Logan  încep cu 
steagul Albaniei. Dar ciudat pe partea cealalta 
unde Wales (Tara Galilor) ar trebui sa fie ultima, 
găsim steagul Israelului. Curios aştept să mă întorc 
ca să aflu logica. Continui spre Muzeul de Artă. 

Trec de biserica St Peter and Paul care 
este impozantă în stilul  catedralelor mari din 
Europa. Piatra roşie dă un caracter aparte clădirii. 
Înăuntru vitralii superbe si o boltă pictată 
splendidă. O orgă imensă, care mă face să  îmi 
imaginez sunetul ce iese din tuburile ei. Este clar 
că melodiile sublime interpretate pe ea ajung la 
cer. 

Mai departe treci pe lingă biblioteca liberă 
si ajungi in dreptul muzeului Barnes care adună o 
colecţie bogată de artă impresionistă. Reuşesc sa 
găsesc bilet fără rezervare şi admir printre altele: 
Jucătorii de cărţi a lui Cezanne, Modele lui 
Geoarge Seurat si Poştaşul lui Vincent Van Gogh. 
Toţi impresioniştii sint prezenţi dar Dr. Barnes 
fondatorul muzeului (mare filantrop şi industriaş 
în industria farmaceutică) şi un colecţionar înfocat, 
prezintă operele de artă într-un fel nou şi inovativ 
combinând picturile cu lucrări din metal, sculpturi 
si artă decorativa in stiluri variate din perioade 
diferite.  Sunt expuse 180 de lucrări ale lui Renoir 
şi 69 de Cezanne.Toate sunt aranjate simetric pe 
perete.Clădirea modernă este înconjurată de 
castani în floare şi cu o fântână de apa. Castanii 
îmi aduc aminte de copilăria mea când mă 
plimbam prin parcul mare din Cluj. La nici 50 de 
m se găseşte un alt muzeu , Rodin care te 
întimpină cu “Gânditorul”. Înconjurat de atita 
frumusete, mă simt intr-un  paradis. Piesele expuse 
colecţionate şi donate de un alt mare filantrop 
(acesta este lucrul pe  care îl apreciez la americani 
cel mai mult) Jules Mastbaum care a strâns peste 
150 de opere ale sculptorului printre care cele mai 
cunoscute sunt  Negustorii din Calais, Primăvara 
Eternă si Porţile Iadului. Ziua cu soarele de mai 
prezintă statuille într-o lumină caldă ce le aduce 
parcă la viaţă. 

Trec de piaţa ovală Eakins şi în faţa mea 
se găseşte magnifica clădire a muzeului de artă. In 
faţa ei statuia lui George Washington in postura 
favorită de călăreţ încadrat  de patru figuri  la baza 
soclului. 

Clădirea muzeului de artă a fost construită 
pe locul fostului rezervor de apă. Se poate vedea 
excelenta amenajare hidraulica a oraşului pe malul 
râului Schuylkill cu rândul de case de bărci, azi 
ocupate de restaurante chic. 
Trec pe lingă statuia boxerului faimos Rocky 
Balboa, (mai ţineţi minte pe Stallone în film?)  şi o 
fac pe dreapta pe Fairmont Av., ţinta fiind Eastern 
State Penitenciary, fosta închisoare celebră care a 
avut ca “oaspete” pe celebrul Al Capone. Este 
ciudat că acesta a fost condamnat nu pentru 
crimele sale ci pentru evaziune fiscală. Cum mi-a 
spus amicul meu Clark Adams la sosirea mea în 
America acum 35 de ani: “Victore , în America 
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poţi face orice şi să devii oricine doreşti darul 
singur lucru pecare trebuie să îl ţii minte, este să-ţi 
platesti taxele in mode religios”. Am ţinut minte 
aceste cuvinte şi le repet la toţi noi veniţi pe 
pământul făgăduinţei. 

Iau masa la restaurantul opus închisorii, 
găzduită intr-o fosta staţie de pompieri. Ciudat cu 
tinerele din oraş, majoritatea au niste tatuaje 
uriaşe. O intreb pe chelneriţa mea dacă al ei este 
adevărat? Cu mândrie îmi spune “Absolut, eu sunt 
foarte încăpăţânată din fire”. Zâmbesc şi mă întreb 
în gând cum va arăta soimul gravat pe pieptul ei cu 
atâta mândrie când va trece de 50 de ani.?  Un 
înger îmi citeşte gândul şi oftează. 

Faimosul “Philly Steak Sandwich a fost 
inventat în acest oraş şi bineânţeles  trebuie 
încercat, chiar dacă va trebui să dublez doza de 
Lipitor. Gustul cu ceapă rumenită şi brânză topită 
îţi lasă gura apă. 

Mă gândesc de multe ori ce mult noroc am 
avut să fac ceea ce îmi place aşa de mult , să 
călătoresc prin lume şi pe deasupra să fiu şi plătit 
pentru asta..Mă uit la cer şi spun cu recunoştinţă – 
multumesc.  

Cobor pe 21 st Street până dau din nou în 
Arch. Trec prin mica Italie cu casele frumos 
îngrijite dar neasemănând cu stilul roman. Ajuns 
înapoi pe bulevardul cu steagurile,  după ce 
fotografiez steagul României, mă grăbesc să aflu 
misterul celui cu Israelul. Știam că oraşul are după 
New York cea mai mare populaţie de evrei din 
America şi ajuns în dreptul drapelului cu steaua lui 
David înţeleg motivul . Pe trotuar se găseste o 
statuie dedicată celor memoriei victimelor din 
lagărele naziste  lagarele de concentrare din 
Europa. O perioadă tristă din istoria umanităţii. 
Dar cu timpul toate se uită din păcate şi istoria se 
poate repeta. Anti semitismul este în creştere, mai 
ales in Europa. 

Trec din nou prin faţa hotelului, şi  în 
dreptul strazii 10, văd poarta tradiţională 
chinezească. Ca orice oraş care se respectş au şi 
aici un Chinatown. Cum s-ar putea altfel. Mirosul 
din jur şi prăvăliile, un pic de mizerie şi parcă eşti 
în centrul Chinei. Singura explicaţie pe care o 
găsesc este superioritatea creştinismului prin 
educaţia ei vis-à-vis de celelalte religii. Nu încerc 
să încep o polemică dar aceste diferenţe le studiez 
de mult. Trec repede mai departe spre Clădirea 
Independenţei.  Pe strada 9th o fac la dreapta şi trec 
pe lângă piaţa acoperită  «Reading Terminal 
Market » fosta gară, unde se găsesc de toate 
inclusiv o piaţă de produse agricole proaspete. La 
unele standuri femeile în haine simple tradiţionale 
Amish, (anabaptiştii din Elveţia care au venit în 
America în 1535) servesc micul dejun. Apoi pe 

Chesnut St. o  iau la dreapta din nou catre râul 
Delaware. 

In sfârşit pe dreapta străzii zăresc 
Independence Hall unde în seara lui 4 Iulie 1776, 
s-a citit declaraţia de independenţă. În aceeaşi 
cameră a fost redactată şi Constituţia în 1787. Ce 
emoţionant să vezi locurile care au schimbat 
istoria nu numai a Americii dar şi a lumii 
moderne. Multe tari folosesc constitutia americana 
ca un model. Vis a vis se gaseste Liberty Bell , 
clopotul care a bătut să anunţe acest moment 
solemn. Pe el este ingravat “ Proclaim liberty 
throughtout all the land” ( Proclamăm libertatea 
peste întreg teritoriul).  Mii de vizitatori  de toate 
naţiile şi religilei se fotografiază în faţa ei. 

Trec de a doua bancă a Americii construită 
în 1819 în stilul arhitecturii greceşti şi ajung pe 
malul râului la Penn’s Landing.  Pe partea cealalta 
este statul New Jersey. Acesta este locul faimoasei 
treceri a râului de Washington şi trupa lui de 
soldaţi imortalizatş în tabloul care se găseşte în 
toate cărţile de istorie. Pe Strada a doua urc în sus 
să văd una din cele mai vechi străzi din America şi 
pe stânga găsesc Christ Church, biserica unde 
Jefferson si Franklin se întâlneau duminica la un 
mic taifas plănuind noul stat. La câţiva paşi, 
Elfreth’s Alley, o alee strâmptă cu case zugrăvite 
în culorii vii. Incredibil, o maşină reuşeşte să 
treacă printre ele. Mă întorc înapoi, o fac la 
dreapta pe Arch şi  după câteva clădiri văd o casă 
mică cu un drapel American în faţa ei. Este casa 
unde a locuit Betsy Ross cea care a conceput 
steagul cu stele şi dungi “star spangled 
banner”..Sunt surprins să văd un grup mare de 
chinezi (am impresia că mă urmaresc peste tot) 
care aşteaptă să viziteze căsuţa. Merg mai departe 
şi pe stânga mă opresc la cimitirul unde este 
mormântul lui Benjamin Franklin acoperit cu 
monede aruncate de vizitatori în speranţa de a avea 
noroc în viată. Ironia soartei, pe mormânt se 
găsesc doar monezi , nici o hârtie din bacnota ce-i 
poarta faţa cunoscută în toată lumea. Mda, nu ar 
ramine mult timp pe mormânt o hârtie de 100 de 
dolari ! Dupa ce trec de US Mint, locul unde se 
tipăresc dolarii mă opresc la Muzeul Naţional al 
Constituţiei . Thomas Jefferson  a produs unul 
dintre cele mai citite, cotate si studiate documente 
din istoria lumii. Cu toate că el sustinea dreptul de 
libertate a individului, până la moarte deţinuse şi 
sclavi. Un pic de ipocrizie pe care o mai gaseşti si 
la alţi americani . Majoritatea însă au un simţ 
avansat al dreptăţii.. 

Ar mai fi multe locuri de văzut şi povestit 
şi despre acest oraş istoric  dar mi s-a făcut foame. 
Mă îndrept spre cartierul francez unde ca şi la 
Paris , cafenelele sunt pline si bucătăria este 
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autentic franţuzească. Surpriză mare. Găsesc şi 
favorita mea apă  minerală : Badoit.  
Trenul ajunge după mai puţin de două ore in 
Washington DC în Union Station.  Capitala celui 
mai puternic stat din lume (China mai are incă de 
făcut multe până îi egalează la produsul intern brut 
pe economie). Chiar şi faptul că acest oraş şi 
această  naţiune s-au dezvoltat şi au ajuns la 
conducerea lumii în mai puţin de 230 de ani ar 
trebui să pună pe gânduri pe cei ce  se grabesc să-i 
anunţe decesul.  La 30 de km de Casa Albă se 
găseşte Chesapeake Bay, cel mai productiv estuar 
iar spre vest se găsesc munţii Apalachian acoperiţi 
de păduri dese. Prima aşezare oficială a fost 
Jamestown in 1607. In 1791, George Washington 
împuternicit de Congresul american, a mutat 
capitala pe acest teritoriu federal numit District of 
Columbia. Oraşul ia amploare între anii 1880 si 
1930 cu bulevarde largi, clădiri neo clasice şi 
multe instituţii de stat şi muzee. 

Iau metroul, linia albastră de la Roslyn din 
Arlington şi cobor la McPhearson. Nu departe 
ajung pe Pennsylvania Av, unde la numarul 1600 
locuieşte cel mai puternic om din lume, în «micuta 
» casă albă. Imaginea acestei clădiri  îmi crează 
emoţii, gândindu-mă la toţi ocupanţii ei şi la 
dramele ce au avut loc aici. Îmi aduc aminte destul 
de bine de imaginile in alb negru cu familia 
Kennedy după asasinarea preşedintelui. Clădirea a 
fost concepută de arhitectul irlandez James Hoban. 
Primul ocupant a fost presedintele John Adams in 
1800. ….. 

Din păcate nu am timp să termin 
comentariile dar le voi face în viitorul apropiat.  
Victor Tolan 
  

         
 
      Gheorghe DIACONESCU 

 
Limba noastră-i o comoară!  (2) 
Vorbim din nou despre o problemă ce 

frământă pe românii cu sufletul curat, aceea de 
apărarea limbii materne de tendinţele nefaste de 
alterarea ei prin adoptarea în mod neadecvat a 

unor cuvinte şi expresii de provenienţă 
occidentală. 

De acord, suntem prooccidentali, am ales 
calea împlinirii idealurilor noastre alături de marile 
state europene, a căror experienţă avansată o 
împărtăşim în toate domeniile de activitate. 

Această apartenenţă însă, nu ne solicită în 
nici un fel să renunţăm la simbolurile naţionale 
care ne-au definit ca naţiune de-a lungul 
mileniilor. 

Fără tăgadă, se recunoaşte că principalul 
simbol naţional este limba maternă care ne-a 
susţinut îndelungata existenţă pe aceste meleaguri, 
fapt ce ne obligă să o apărăm cu sfinţenie. Această 
misiune revine în primul rând Academiei Române, 
prin Institutul de Lingvistică, dar este necesar ca 
toţi oamenii de cultură, cei care gândesc şi vorbesc 
româneşte să sprijine acest demers de salvarea 
limbii române. Nu mai avem un George Pruteanu, 
dar avem eminenţi dascăli şi scriitori precum N. 
Manoelscu, D.R. Popescu, Dinu Săraru, Emil 
Lungeanu şi mulţi tineri eminenţi care îşi pot uni 
eforturile pentru o acţiune organizată în scopul 
asanării limbajului românesc. Să sperăm că şi 
distinsul profesor de limbă şi literatura română 
Eugen Simion va onora idealurile nobile care l-au 
consacrat şi va contribui la corectarea erorilor 
strecurate în DEX ed. 2009. 

Nu este suficient numai să constatăm 
fenomenul, aşa cum o fac eu prin această scriere, 
fără a avea vreo putere de decizie ci, important 
este să şi acţionăm prin instituţiile abilitate în acest 
sens. De aceea am făcut apel la zece personalităţi 
politice şi oameni de cultură pentru a iniţia vreo 
acţiune, dar, se vede treaba că în această societate 
bulversată de puterea banului autorităţile nu găsesc 
de cuviinţă să se implice în activităţi culturale de 
interes naţional, care sunt lăsate pe ultimul plan, 
sau în afara oricărui plan. Singurul care mi-a dat 
un răspuns promiţător este marele om, cu suflet 
nobil, de român adevărat Domnul Academician 
Dinu C. Giurescu. 
Domnia sa dă asigurări că va lua atitudine dar 
recunoaşte că „problema este de amploare şi nu 
poate fi reglată decât printr-un efort susţinut şi 
concertat". 

Sper totuşi că se va găsi cineva care să 
iniţieze o reuniune a unor personalităţi din cultura 
românească, profesori renumiţi , scriitori, artişti, 
istorici, etc. pentru analiza acestor aspecte ce 
ameninţă limba naţională şi modul de a se acţiona 
pentru remedierea situaţiei. Este necesar a se 
stabili criterii şi reguli precise privind necesitatea 
preluării în vocabularul nostru a unor cuvinte 
străine, precum şi modul de adaptarea acestora la 
specificul fonetic al limbii române. Toate acestea 
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pot face obiectul unui regulament sau poate al unui 
proiect de lege, care să prevadă şi obligativitatea 
instituţiilor publice, a presei şi posturilor de radio 
şi televiziune de a nu folosi în materialele difuzate 
cuvinte neacceptate din punct de vedere literar. 

Asemenea acte normative există şi în alte 
state civilizate care îşi respectă şi protejează limba 
naţională. 
Este adevărat că progresul rapid al diverselor 
activităţi tehnico-economice şi sociale a generat 
noţiuni şi expresii noi pe care vrând-nevrând 
trebuie să le adoptăm ca termeni de specialitate. 
Această practică este uzuală peste tot în lume, în 
sensul că se folosesc termeni de specialitate 
proveniţi din altă limbă dar, cu pronunţia specifică 
limbii adoptive. Spre exemplu, ca peste tot, am 
preluat şi noi noţiunea Wat care exprimă unitatea 
de măsură a puterii electrice active, ce poartă 
numele celui ce a definit-o, dar pe care nu o 
pronunţăm Uat, ca la origine ci aşa cum se scrie. 
De asemenea peste tot a fost preluat şi termenul 
românesc Var, pe care neamţul îl pronunţă Far, 
care este dat unităţii de măsură pentru puterea 
electrică reactivă de către profesorul român 
Constantin Budeanu, care a demonstrat-o şi care 
din modestie nu i-a dat numele său, alegând o 
expresie simplă, sugestivă, uşor de pronunţat. 

Ca o paranteză, menţionăm că în DEX i se 
atribuie noţiunii Var provenienţă„fr. Engl.". Este o 
meteahnă a românilor de a-şi ignora propriile 
personalităţi. Dar asta este o altă problemă care 
merită atenţia cuvenită. 

Nu se poate impune ca regulă pronunţarea 
ca în limba de origine a cuvântului aşa cum ni se 
cere nouă prin DEX(şi DOOM). Englezul îi zice 
lui Ion al nostru Aiăn, iar francezul lui Michael 
Jakson îi spune Mişel Jacson, este treaba lor şi nu 
poţi să le reproşezi ceva. 

Să relevăm cum s-a ajuns la această 
situaţie de evoluţie anormală a limbajului 
românesc. După evenimentele din 1989, marcate 
în special de dorinţa de LIBERTATE mulţi dintre 
noi şi-au permis„libertate la orice". Astfel, unii 
tineri cu o cultură de nivel precar, folosind o 
vestimentaţie aiurită care permite etalarea 
indecentă a unor părţi ale corpului sau a tatuajului, 
dorind să demonstreze că ei se situează deasupra 
celorlalţi au început să folosească şi cuvinte 
străine, astfel că pornind de la OK şi SHOW au 
ajuns la un limbaj de jargon cu care ei se mândresc 
şi consideră că le justifică autodefinirea de Vedete, 
ducând în derizoriu această noţiune care exprimă o 
certă valoare în teatru şi cinematografie. 

Căzând sub influenţa acestui curent nociv, 
tinerii noştri lingvişti au găsit să amplifice 
fenomenul şi au trecut le o nouă redactare a 

dicţionarului explicativ al limbii române şi în loc 
de două trei sute de cuvinte noi legate de anumite 
domenii de specialitate menţionate în prefaţă, au 
„îmbogăţit", zic ei, limba română cu alte câteva 
mii de cuvinte străine. 

Această treabă s-a făcut fără a-şi propune 
anume criterii privind necesitatea preluării 
anumitor cuvinte, modul de preluare şi înregistrare 
respectând principiul fonetic, evitând pe cât posibil 
ca necesară indicaţia privind modul de pronunţare. 
Sunt înregistrate în dicţionar, fără să fie necesar, 
cuvinte pentru care avem termeni cu exact acelaşi 
înţeles, exemplu: SECOND HAND în loc de 
MÂNA DOUA, LOOK în loc de ASPECT, OK în 
loc de BINE etc. 

Pentru unele cuvinte preluate corect 
anterior se introduce în mod inexplicabil şi 
varianta în limba originală, ex: BLUEJEANS pe 
lângă BLUGI, SHAPING pe lângă ŞEPING etc. 

La cuvintele englezeşti, preluate ca atare, 
după ce se dă traducerea şi modul de pronunţare se 
face menţiunea „cuv. englezesc". Păi dacă este aşa  
ce caută în dicţionarul de cuvinte româneşti? 
Aplicându-i în mod bizar articolul românesc, de 
fapt nu mai este nici englezesc, nici românesc, ci 
un hibrid caraghios. 

Folosind asemenea procedee, lingviştii 
noştri au reuşit să redacteze un talmeş-balmeş nu 
un îndrumar corect pentru vorbitorii de limbă 
română, încurajându-se astfel fenomenul de 
„jargonizare"(cuvânt nou) al limbajului nostru. 

Practica de folosirea străinismelor s-a 
extins în diverse domenii ca mijloacele de 
informare sau activităţi comerciale. Prin 
televiziuni găseşti tot felul de expresii bizare cum 
ar fi emisiunea denumită „Q A" ce se pronunţă 
,,chiuendei"(!) sau BREAKING NEWS, 
BREAKING ALERT etc, pentru care se pot folosi 
corect cuvinte româneşti. De asemenea 
comercianţii se întrec în a-şi denumi firmele cu 
expresii străine. 

Dacă e firmă străină, precum 
KAUFLAND, n-ai ce zice, dar lui nea Popescu 
care îşi botează firma NUMBER ONE în loc de 
NUMĂRUL UNU poţi să-i spui: Să-i fie ruşine! 

Aş dori ca toţi acei ce vor recepta strigătul 
exprimat în aceste rânduri să-şi aducă în vreun fel 
contribuţia, implicându-se în acţiuni menite 
readucerii limbii naţionale pe făgaşul ei normal. 

Ca un popor care îşi respectă originea şi 
tradiţiile, să nu uităm sfatul străbunilor noştri: 

ÎMBRACĂ-TE PRECUM ŢI-E STRAIUL 
ŞI VORBEŞTE CUM ŢI-E GRAIUL! 
Gheorghe Diacoonescu,  Târgu Jiu Martie 
2014 
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Evocări istorice 

   
            Dr. Gelu NEAMŢU 
 
 Problema transilvană. Disputa 

teritorială româno-maghiară şi U.R.S.S. 
1940-1946 Documente din arhivele ruseşti, 
Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 552 p. + 
XXV. 

Sub redacţia Onufrie Vinţeler şi a 
fiicei sale Diana Tetean care a cules şi a 
revizuit textele impunătorului volum. 

Comentarii: O. Vinţeler 
Introducere şi selectarea 

documentelor: Tatiana Andreevna 
Pokivailova 

      
 Tofic Muslimovici Islamov 

 Traducători: Lovin Mihaela, Beuran 
Marta, Silaghi Cristina, Bivolaru Aliona, 
Albu Angela. 

 
              

 
 

 În actuala situaţie internaţională, 
sarcina redactorilor nu a fost una uşoară, dar 
nici aceea a celor ce au selecţionat 
documentele. 

 O dispută teritorială, vrei nu vrei, 
cere o implicare, şi oricât te-ai strădui să fi 
obiectiv ca istoric, trebuie să te hotărăşti 
până la urmă în care echipă joci. 

 Mai trebuie să cunoşti şi 
antecedentele „jocului”, transformările 
istorice ale societăţii, actorii principali, 
precum şi miza „jocului”. 

 De la bun început trebuie să spunem 
că Prof. univ. dr. Onufrie Vinţeler are 
antecedente serioase în studierea 
problemelor Transilvaniei. 

 În acest sens, menţionăm cartea d-
sale, La început a fost cuvântul Ardeal, Ed. 
Eikon, Cluj-Napoca, 2003, 303 p., o 
adevărată cercetare lingvistică serioasă care  
a spulberat aserţiunile aberante ale 
lingvisticii maghiare. 

 Tot în direcţia preocupărilor privind 
Transilvania se înscriu şi colaborările sale cu 
aceiaşi istorici ruşi T.A. Pokivailova şi T.M. 
Islamov la lucrarea: Din culisele luptelor 
pentru Ardeal, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 
2003, precum şi studiul intitulat: Şi totuşi 
Ardealul..., 2010, realizat împreună cu 
aceiaşi istorici ruşi. 

 Cartea apărută acum, Problema 
transilvană, prin mavitatea ei este 
indiscutabil o adevărată arhivă, din care, 
într-un moment de deschidere, s-au extras 
127 de documente, multe secrete şi 
importante pentru tema abordată. 

 În vremurile acestea tulburi, în 
pragul unui nou război rece care se 
prefigurează implacabil, e un adevărat 
miracol că apare o astfel de carte, care în 
ultimul moment, când deja „porţilor 
deschise” ale arhivelor ruseşti tocmai li se 
percep scârţâiturile balamalelor şi dinspre 
care, în cel mai scurt timp se va auzi şi 
zăngănitul lacătelor care se închid, aduce o 
frântură de adevăr istoric ireversibil şi 
indiscutabil. 
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 ADEVĂR negat şi contestat de 
istoriografia maghiară care nu a fost în stare 
să şi-l asume fiindcă nu-i era favorabil. 

 Cele 127 de documente sunt acum, 
pentru eternitate, tot atâtea obstacole în 
calea iredentismului şi revizionismului. 

 Istoriografia naţionalistă ungară care 
a avut grijă să nu demitizeze nimic, nu ca 
alţi fraieri, a primit totuşi o lovitură 
năucitoare căreia nu-i va putea răspunde nici 
dacă va fi susţinută de „Frontul 
Antiromânesc” din propria noastră ţară. 

 Singura metodă care o va putea 
adopta istoriografia maghiară, filomaghiară 
şi a cozilor noastre de topor este aceea a 
ignorării şi trecerii sub tăcere a acestei cărţi 
aşa cum de ceva vreme în urmă s-a procedat 
cu opera masivă a istoricului american Larry 
Watts. 

 Când totuşi „Fereşte-mă, Doamne, 
de prieteni...” a făcut valuri prea multe şi 
prea înalte, şi când n-a mai putut fi băgată 
sub preş, un oarecare Bădin, de la un canal 
TV, a spus că reputatul istoric care a scris 
numai pe bază de documente, minte. În acel 
moment a roşit ca un rac, vădit marcat şi 
stânjenit de inepţia, care i-a scăpat pe gură. 
O bună bucată de vreme nici n-a mai ieşit 
„pe sticlă” (probabil până s-a calculat că 
telespectatorii i-au uitat gafa). 

 Episodul a avut loc la o emisiune 
care trebuia să facă dintr-un material foarte 
moale, bici; adică dintr-un trădător, un erou. 
Spicherul spunea una şi Pacepa la telefon, cu 
totul altceva. A fost o misiune dar şi o 
emisiune cu totul lamentabilă. 

 Fiindcă pentru o succintă prezentare, 
spaţiul este totuşi foarte restrâns, aş dori să 
subliniez doar două aspecte esenţiale cu 
mesajele care se desprind din ele. 

 Mai întâi, faptul că în acapararea 
Transilvaniei de nord-vest, Horthy s-a bazat 
pe Hitler şi Mussolini, deci pe Germania 
nazistă şi Italia fascistă, punctând şi 
slugărnicia aceluiaşi Horthy faţă de Stalin 
atunci când Axa a fost înfrântă. 

 După aceea vrem să subliniem, 
pentru a se cunoaşte mai bine, rolul lui dr. 
Petru Groza în reîncorporarea Transilvaniei 
vremelnic ocupată, la Patria Mamă. 

 În timpul celor două arbitraje de la 
Viena, cu caracter de dictat, toată lumea ştie 
că Horthy s-a sprijinit pe Hitler şi Mussolini, 
iar după război când a văzut că a pierdut 
partida, a încercat cu disperare să-l 
aburească pe Stalin şi să-l convingă că [noi 
maghiarii] „niciodată nu am vrut să ocupăm 
nici un centimetru din ceea ce nu ne aparţine 
de drept” (scrisoarea lui Horthy Miklós către 
I.V. Stalin din septembrie 1944, documentul 
60, p. 298-300). 

 Marele istoric David Prodan, spunea 
despre „pierderile teritoriale” ale Ungariei, 
într-o formulă deosebit de plastică: 

  „Ungaria nu a pierdut nimic din 
ceea ce era al ei, ci numai din ceea ce a luat 
de la alţii...” 

 Cititorul care ştie cât de cât un strop 
de istorie, poate aprecia singur justeţea celor 
două puncte de vedere. 

 Scrisoarea lui Horthy se încheie ca a 
unui milog: „Vă rog să cruţaţi nefericita 
noastră ţară, care are meritele sale istorice, şi 
poporul care are atât de multe similitudini cu 
poporul rus”. [sb.ns.]. 

 Şi Horthy termină cu formula: 
„Folosesc acest prilej să vă asigur, 
mareşalule Stalin, de cel mai înalt respect. 
Cu sinceritate al Dvs., Horthy”. 

 Ironia istoriei face ca apariţia acestei 
cărţi să se fi produs exact într-un moment în 
care ruşii au ocupat Crimeea aşa cum 
ungurii au ocupat în 1940 nordul 
Transilvaniei. 

 Iată, deci că sub aspectul 
„similitudinilor”, Horthy nu a greşit deloc. 
Şi, culmea, acum în 2014, cine credeţi că se 
opune impunerii de sancţiuni economice 
Rusiei? 

 Aţi ghicit! Ungaria. Oare şi Viktor 
Orbán (Reuters. Apud Făclia, 4 aprilie 2014, 
p. 3) ar vrea astăzi să aplice aceeaşi tehnică 
pentru Transilvania ca şi aceea pe care a 
folosit-o Hitler în ocuparea regiunii 
Sudeţilor cu populaţie germană în 1938 când 
a răpit-o de la Cehoslovacia? 

 Merită să explicăm pe scurt 
mecanismul folosit de Hitler pentru că şi 
Horthy şi Putin au folosit aceeaşi metodă 
(primul în 1938, al doilea în 1940 şi al 
treilea în 2014) ceea ce demonstrează 
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indubitabil că de fapt istoria se repetă dacă 
nu înveţi nimic din ea. 

 În primul rând, toţi trei şefii de stat 
s-au bazat pe coloana cincea (adică pe o 
minoritate etnică foarte vocală, care să ceară 
„protectoratul” ţărilor interesate şi să 
destabilizeze statul în care se află). 

 Astfel, graniţele vor fi retrasate şi 
comunitatea internaţională, în interesul 
„păcii”, va închide ochii. 

 Sperând că cititorii au înţeles ce era 
de înţeles, să trecem tot pe scurt, la rolul 
esenţial pe care l-a avut dr. Petru Groza în 
revenirea Transilvaniei de nord-vest la 
Patria Mamă. 

 Toată lumea ştie că Stalin a promis 
reîncorporarea Transilvaniei la România, 
dacă la alegeri (1947) vor reuşi forţele de 
stânga în frunte cu apreciatul şi respectul dr. 
Petru Groza. 

 După 1989, victoria în alegeri a 
B.P.D. a fost extrem de controversată; şi 
parcă cei mai furibunzi au fost aceia care ar 
fi dorit ca Transilvania să fi fost anexată de 
Ungaria. Din 1989 şi până în 2014, „Frontul 
antiromânesc” al istoricilor, ziariştilor şi 
profitorilor s-a întărit şi a devenit chiar mai 
puternic decât cel al activiştilor de partid de 
dinainte de 1989. Rolul noului „Front” este 
acela de a susţine şi întări vocalitatea şi 
argumentele coloanei a cincea care cere 
„protectoratul” Ungariei pentru 
Transilvania. 

 Nimeni nu ne spune însă că înafara 
eforturilor extraordinare ale lui P. Groza în a 
încheia în favoarea României „Problema 
transilvană”, Stalin a dispus şi de nişte 
rapoarte extrem de inteligente şi obiective 
(deşi au fost şi multe rapoarte filomaghiare) 
dintre care o să-l citez pe cel al lui Suriţ (p. 
283-288). 

 Erau vehiculate patru variante de 
rezolvare a problemei Transilvaniei. Două 
dintre ele, spunea Suriţ sunt în mod evident 
inacceptabile pentru noi: „cedarea 
Transilvaniei Ungariei ar fi o încălcare 
flagrantă a intereselor majorităţii populaţiei 
din Transilvania, un act de recompensare 
nejustificată pentru unul dintre sateliţii cei 
mai zeloşi ai Germaniei [...]”. Şi după multe 
alte explicaţii, subliniază: „[...] cel mai 

potrivit ar fi să ne orientăm asupra cedării în 
viitor a Transilvaniei României. Această 
decizie ar fi facilitată înainte de toate de 
considerente de ordin etnic (nimeni, nici 
chiar ungurii, nu neagă faptul că românii 
sunt majoritari în Transilvania)”. 

 Un alt document „strict secret” care 
ne dezvăluie adevăratele sentimente 
patriotice ale prim ministrului Petru Groza 
este copia convorbirii lui cu colonelul 
Susaikov (p. 521-526-doc, 127). 
Convorbirea a avut loc în 7.V.1947, după 
întoarcerea lui P. Groza de la Budapesta. 

 P. Groza mărturiseşte: „Problema 
Transilvaniei a fost pentru mine obiectivul 
cel mai important al călătoriei”. 

 Pe primul loc se plasează dorinţa lui 
„De a obţine ca ungurii să recunoască de 
bună voie faptul consumării definitive a 
problemei Transilvaniei (în cadrul Tratatului 
de pace)”. 

 Efectul călătoriei şi al poziţiei lui P. 
Groza asupra guvernului ungar a fost 
copleşitor. Preşedintele Tildy a declarat în 
mod direct că el consideră, în numele 
poporului maghiar, problema Transilvaniei 
închisă şi benevol, chiar dacă cu durere în 
suflet” el acceptă hotărârile luate la Paris şi 
înregistrate în Tratatul de pace (p. 522). 

 Despre această călătorie a lui P. 
Groza ştiam şi de pe vremea când eram 
student la istorie şi mai auzisem şi despre o 
întâmplare care credeam însă că era o 
anecdotă. Se spunea că P. Groza a avut o 
convorbire cu reprezentantul Statelor Unite. 

 Din această carte însă, reiese că 
discuţia nu a fost o anecdotă ci un dialog 
real înregistrat şi de documente având 
următorul conţinut: «Puteţi să-i transmiteţi 
d-lui Truman, că eu realizez şi voi realiza o 
politică 100% aliniată la Uniunea Sovietică. 
Aceasta va fi o politică reală şi înţeleaptă, 
care ne va asigura realizarea intereselor. 
Voi, americanii, sunteţi foarte inventivi. 
Aveţi bomba atomică, cu care ameninţaţi că 
veţi răsturna toată lumea, dar nu o răsturnaţi 
deoarece vă este frică că o să vă distrugă şi 
pe voi. În caz că veţi arunca în aer o parte 
din Canada pentru a elibera locul acolo şi 
veţi transfera România în întregime, voi fi 
100% adeptul politicii voastre» (p. 524). 
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 Nu este de neglijat nici partea din 
convorbire în care P. Groza mărturiseşte că 
şi „comuniştii români au fost nemulţumiţi de 
plecarea mea [la Budapesta], deoarece, ca de 
obicei, au şi nu au încredere în mine. Altul 
în locul meu şi-ar pierde curajul, s-ar fi 
supărat pe comunişti. Însă eu nu am 
procedat astfel, deoarece am idealurile mele, 
servesc cauza noastră comună, realizez cu 
hotărâre una şi aceeaşi linie. Am fost sigur 
că plecarea mea în Ungaria va aduce numai 
avantaje”. 

 Şi unui astfel de român devotat şi 
credincios Ţării, nişte pigmei i-au demolat 
statuia. Dar am stat şi m-am gândit, şi 
presupunerea mea este că acest gest 
necugetat (şi am mai spus-o undeva) a fost 
de fapt expresia unei răzbunări iredentiste 
(bine gândite la Budapesta în 1989). Şi aşa 
cum se întâmplă adesea, ungurii iredentişti 
şi revizionişti îşi realizează planurile cu 
mâinile renegaţilor care „s-au săturat de 
România”, profitând de neştiinţa poporului 
nostru căruia de 24 de ani i se şterge 
memoria, iar tembelismul politicienilor 
noştri a fost împins spre cote inacceptabile. 

 În concluzie, noi ne distrugem 
simbolurile patrioţilor noştri şi ei ridică 
statui falşilor martiri care pe pământul 
nostru, în ţara noastră, sfidează românismul 
şi istoria acesti popor, aşa cum s-a întâmplat 
la Arad, la Cluj-Napoca şi în multe alte 
locuri. 

 Apropo de „anecdota” lui Petru 
Groza cu americanii, uite că, paradoxal (deşi 
nu prea), românii au devenit astăzi mari 
filoamericani, iar ungurii, din ce în ce mai 
mari filoruşi, vrând parcă să corecteze 
greşelile făcute după cel de al doilea Război 
Mondial... 

 Stimaţi cititori, dacă doriţi cu 
adevărat să aflaţi care dintre cele două părţi 
va câştiga pariul pe Transilvania, trebuie 
doar 1. Să cumpăraţi cartea. 2. Să cumpăraţi 
şi un marcator roşu sau portocaliu, şi 3. Cu 
el în mână, să o citiţi. 

 Şi atunci, contrar dictonului, veţi 
deveni profeţi în ţara dumneavoastră. 

 
Dr. Gelu Neamţu 

 

      
 
      Ioan BEMBEA 
 
Ioan  BEMBEA s-a născut în 2 ian. 

1935 în comuna Bucium Poieni, jud. Alba. 
Face şcoala primară în satul natal apoi 
gimnaziul şi şcoala pedagogică la Abrud, 
absolvent cu diplomă promoţia 1953. 
Învăţător doi ani la Scărişoara-Runc. După 
terminarea stagiului militar de trei ani la 
aviaţie-Craiova, învăţător apoi profesor în 
comuna Luna (1958-1966). Absolvent al 
Universităţii din Cluj, Facultatea de Limba 
şi Literatura Română, secţia fără frecvenţă. 
Din 1966 profesor şi director de şcoală în 
Turda  În 1992 i se cere, de către PUNR, să 
candideze pentru funcţia de primar al 
municipiului Turda. Câştigă detaşat 
alegerile. Primar până în iunie 1996. 
Perioadă dificilă cu inflaţie, dezorganizarea 
industriei şi agriculturii, sistarea investiţiilor, 
şomaj, greve, firme căpuşă pe lângă fiecare 
fabrică până la falimentare, consilii de 
administraţie cu membri incompetenţi, 
oameni politici trimişi de la Bucureşti 
(pentru cele 8 întreprinderi de interes 
republican).  Nu mai candidează pentru un 
nou mandat, deşi era convins că va fi reales, 
pentru a nu fi asociat cu  prăbuşirea totală a 
economiei turdene, cum se va şi întâmpla în 
anii următori. În calitate de primar lasă 
posterităţii un nou cartier de locuinţe cu 
aproape 500 parcele locuri de casă. 
Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice 
subfiliala Turda, autor al mai multor articole 
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de specialitate şi de psiho-pedagogie. A 
publicat volumele Preotul Ioan Opriş martir 
al neamului, Patriotul Emil Dandea şi 
vremurile în care a trăit, Glasul arhivelor, 
Normalişti la Abrud-dascăli pe Ape (2 vol. 
coautor cu R. Hădărean)  Şcoala „Avram 
Iancu” Turda - monografie (coautor cu I. 
Groza şi D. Nistea)   Este căsătorit, soţia, 
Silvia, profesoară de limba franceză, s-au 
cunoscut la Şcoala din Luna. Au două fiice 
şi patru nepoţi, locuiesc în Turda. 
ROMPRES l-a inclus pentru anii 1993 şi 
1994 în Personalităţile României 
contemporane. Este prezent şi în Dicţionar 
de personalităţi turdene. 

 
             Învăţământul din Ţara Moţilor 

        - Câteva aspecte – 
 
 Timp de 11 ani, între 1934-1944, 

învăţătorii din judeţul Turda-Arieş au editat, 
cu destulă regularitate, revista „Ogorul 
şcoalei”.1  Iniţial şi-au propus să o scoată 
lunar dar, din motive financiare (se 
autofinanţa), apărea trimestrial, uneori la 
două luni şi era editată în Turda la Casa 
Învăţătorului, clădire realizată prin 
contribuţia dascălilor de pe întregul cuprins 
al judeţului ce se întindea până la izvoarele 
Arieşului din comunele Avram Iancu şi  
Arieşeni. În paginile acestei reviste este 
oglindită sub cele mai felurite aspecte viaţa 
şcolii şi a dascălilor ce au trudit pe acest 
„ogor  pietros” al şcolii din Ţara Moţilor în 
perioada interbelică.  

După 1918 învăţământul românesc 
în fostul judeţ Turda-Arieş a cunoscut 
deosebiri majore de la o localitate la alta. 
Dacă în comunele bogate, cu pământ roditor, 
existau şcoli cu mai multe săli de clasă şi cu 
posturi de învăţători după numărul de copii 
recenzaţi, localităţi în care învăţământul era 
faptic obligatoriu (s.n.) şi nu existau 
analfabeţi, în schimb în alte localităţi, aşa 
cum rezultă din revista „Ogorul şcoalei”, 
apar situaţii aproape incredibile într-o 
Românie aşa-zis modernă. 

                                                 
1 Întreaga colecţie a revistei „Ogorul şcoalei” se 
găseşte la Fondul de documentare al Bibliotecii 
Municipale „Teodor Mureşanu” din Turda. 

 Inspectorul şcolar de la judeţul 
Turda-Arieş, Nicolae Nistor, afirma în 
revista „Ogorul şcoalei” nr.10 din iunie 
1944 că: „din lipsa localurilor de şcoală 
rămân extrem de mulţi analfabeţi. Iată 
câteva cifre concludente:” şi urmează tabelul 
statistic.

 
 Sigur, am extras situaţiile cele mai 

alarmante, mai dramatice, ca să se vadă până 
la ce limite s-a putut ajunge; la Gârda şi 
Scărişoara 85 % din copii rămâneau în afara 
şcolii! Nici vorbă de şcoli prin cătune unde 
se găseau puzderie de copii. În toate  
localităţile rămâneau mulţi copii 
neşcolarizaţi. 

 Nici în Turda, oraş reşedinţă de 
judeţ, situaţia învăţământului nu era cu mult 
mai bună. Iată ce scria inspectorul şcolar 
Vasile Iluţiu în 1938 cu ocazia unui bilanţ al 
învăţământului românesc după 20 de ani de 
la Unire: „Judeţul nostru nu ocupă un loc de 
frunte în ceea ce priveşte numărul ştiutorilor 
de carte. Cauza nu este numai situaţia 
şcolară din munţi; însuşi oraşul nostru stă 
cât se poate de rău în această privinţă…La 
Turda sunt recenzaţi peste 3.000 de copii 
obligaţi să urmeze şcoala. Din lipsa de 
localuri frecventează abia 1.400 şi desigur 
foarte mulţi copii au rămas nerecenzaţi.” ( 
„Ogorul şcoalei” nr. 6, Turda, 1938, pag. 
170-171). În acelaşi articol autorul mai arată 
că în cei 20 de ani de la Unire, într-un oraş 
industrial ca Turda nu s-a putut construi nici 
un local de şcoală şi că „Turda suportă 
ruşinea analfabetismului cu peste 1.500 de 
copii anual cari nu se pot bucura de lumina 
cărţii din lipsă de „prevederi bugetare”. 

 O altă situaţie statistică la nivelul 
judeţului Turda-Cluj (noua denumire a 
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judeţului după Dictatul de la Viena), 
incluzând atât satele cât şi oraşele, este la fel 
de concludentă; pentru anul şcolar 1942-
1943 din cei 42.182 copii  de vârstă şcolară 
recenzaţi frecventau şcoala doar 25.666 
reprezentând mai puţin de 61 %. 

Din nr.1/1934 al revistei aflăm că în 
26-27 august 1934 la Turda a avut loc 
Adunarea Generală şi Congresul 
Învăţătorilor din Ardeal, Crişana şi 
Maramureş. Iată ce spunea inspectorul 
şcolar şi redactorul revistei,  prof. Gabriel 
Brumă: Congresele noastre din cei 5 ani din 
urmă sunt caracterizate printr-o aprigă luptă 
contra celor ce urmăreau pur şi simplu 
desfiinţarea învăţământului. Glasuri de 
indignare, proteste şi disperare – iată ce erau 
congresele noastre. Salariu neplătit cu lunile, 
tentative de a trece şcoalele pe seama 
comunelor, 7.000 de învăţători tineri dornici 
de muncă şi aşteptaţi de milioane de copii 
analfabeţi, fără posturi, curbe de sacrificiu, 
drepturi răpite – erau necazurile noastre  
care au mobilizat toate forţele dăscăleşti 
într-o acţiune comună – care la un moment 
dat s-a dovedit fatală unor guvernări de 
pomină. 

 Politicienii vremii justificau cu 
cinism această situaţie prin „lipsa 
prevederilor bugetare” ca şi cum nu ei ar 
întocmi şi aproba cheltuirea bugetului! 

 Situaţia dezastruoasă a 
învăţământului din Ţara Moţilor era 
cunoscută în Parlamentul şi Guvernul 
României prin glasul hotărât al 
parlamentarilor de aici. Iată ce spunea 
senatorul din Abrud-Sat Ioan Rusu 
Abrudeanu într-o interpelare în Parlamentul 
României, în 11 februarie 1932: 

 „O stare tristă este şi cea a 
învăţătorilor din aceşti munţi. Nici ei nu şi-
au primit salariul de 6 luni de zile aşa că 
mulţi din ei n-au nici cu ce să-şi ducă traiul 
de toate zilele. Într-o comună s-a întâmplat 
următorul fapt dureros: învăţătorul local, 
care era din Vechiul Regat, văzând că nu 
mai are cu ce trăi, s-a hotărât să plece acasă 
la părinţi, unde zicea el, tot va găsi o bucată 
de mămăligă. Aflând locuitorii de intenţia 
învăţătorului lor, care era un om al datoriei 
şi foarte bun învăţător, s-au dus la dânsul şi 

l-au rugat să ni-i părăsească, oferindu-se ei 
ca în fiecare zi să-i dea masa, pe rând”.2 

 Despre situaţia extrem de gravă a 
învăţământului din Munţii Apuseni, despre 
lipsa şcolilor şi de numărul mare al 
neştiutorilor de carte  a vorbit în mai multe 
rânduri şi deputatul, originar din Bucium, dr. 
Emil Dandea, primul primar român al 
oraşului Târgu-Mureş de după Unire. El, în 
calitate de „Delegat ministerial pentru 
Munţii Apuseni” a întocmit un amplu 
document intitulat „Chestiunea  Moţilor” pe 
care îl prezintă Guvernului dar îl şi publică 
pentru a intra în atenţia opiniei publice 
româneşti. 

Politicienii vremii, factorii de 
decizie, făceau promisiuni solemne mai ales 
în campaniile electorale dar, ulterior, se 
dovedea că aveau cu totul alte interese. 

Cine era să-şi îndrepte privirea spre 
cei de jos? La Congresul al XV-lea al P.S.D. 
din 1933 se formulează aprecierea că „în 
ţara noastră toate partidele burgheze sunt în 
fond reacţionare şi întrebuinţează parole 
democratice doar pentru înşelarea 
maselor”.3      

      În cuvântarea la Congresul 
General al Învăţătorilor ţinut la Constanţa în 
4–5 sept. 1938 ministrul Armand Călinescu 
recunoaşte că învăţătorii depind în prea mare 
măsură de politicieni: „Din nefericire 
normalistul nu putea lua post dacă nu avea 
proptele; învăţătorul nu putea fi transferat 
dacă nu figura pe lista unui club al 
revizorului şi inspecţia specială [de grad] nu 
venea, dacă nu era delegat la secţia de 
votare.” (Rev. O.Ş. nr. 1-2, sept. – oct. 1938, 
pag. 31).  

La recensământul din 1930 
populaţia României era alcătuită din 80 % 
săteni şi 20 % urbani şi numai 4,8 % din 
                                                 
2 Arhivele Statului, Bucureşti, fond Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri, apud Traian Rus, Noi 
date privind situaţia moţilor în perioada 
interbelică, în Apulum, arheologie – istorie – 
etnografie, XVIII, Alba Iulia, MCMLXXX, pag. 
546.  
3 „Lumea nouă” din 14 martie 1933, apud 
Nicolae Jurca, Social democraţia în România 
1918-1944, Editura Herman, Sibiu 1993, pag. 
133. 
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copiii din mediul rural erau înscrişi în 
învăţământul secundar pe care mulţi îl 
abandonau înainte de absolvire din cauza 
taxelor şcolare apăsătoare. Nu era folosit 
decât într-o foarte mică măsură potenţialul 
de inteligenţă a copiilor de la sate.  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
Amintiri din alte vremuri. Până prin 

1945 şcolarii din clasa I scriau numai pe 
tăbliţă cu stil. Pe o parte erau trasate linii, pe 
cealaltă pătrăţele.             

Dascălii au întreţinut în rândul 
populaţiei spiritul naţional şi cultul pentru 
eroi. Este semnificativ în acest sens articolul  
O realizare învăţătorească  semnat de G. 
Brumă în care se arată că dascălii din jurul 
Albacului, după străduinţi de mai mulţi ani, 
au adunat suma de 25.000 lei cu ajutorul 
căreia au ridicat în satul Fericet un 
monument închinat eroului Horea. La 
inaugurarea din 21 mai 1937 au participat 
3.000 de moţi, 16 preoţi din împrejurimi şi 
multe autorităţi. Iniţiatorul şi principalul 
realizator a fost învăţătorul Nicodim Costea 
din Albac. (O.Ş., nr.9-10, 1937, p. 241). 

Tot pe această idee de varietate a 
subiectelor abordate de revistă, emoţionante 
sunt ştirile sosite de pe front cu listele 
nominale şi cu portrete a zeci de învăţători 
„căzuţi eroic la datorie pentru Rege şi Ţară” 
la Odesa sau pe câmpiile îndepărtate ale 
Rusiei. Mai multe pagini sunt dedicate lui 
Iustin Coroiu, fiul distinsului învăţător, 
dirijor de cor din Bistra, căzut la Sevastopol 
în 24 iunie 1942. După moarte erau avansaţi 
în grad şi li se acordau decoraţii… „post 
mortem”. Într-o Dare de seamă  la 
deschiderea expoziţiei regionale de lucrări 
practice şi pomicole ce a avut loc în 14 iunie 
1943 la Alba Iulia în prezenţa  Ministrului 
Instrucţiunii Publice se afirma că din acea 
„regiune” (2-3 judeţe ?) sunt mobilizaţi pe 

front 1.600 de învăţători bărbaţi. Cu 
siguranţă, puţini s-au mai întors acasă şi la 
şcolile unde îi aşteptat copiii… 

      Un alt neajuns al învăţământului 
din acea vreme, semnalat de revistă, consta 
în slaba pregătire a elevilor din şcolile 
normale sau a lipsei de concordanţă între 
nivelul de pregătire a învăţătorilor şi 
cerinţele exagerat de mari ale programelor 
pentru examenul de definitivat. Astfel la 
examenul din 1938 la comisia de la centrul 
Cluj din cei 249 candidaţi, la teza scrisă 
(eliminatorie) au reuşit doar 118 (47%). 
Numărul celor reuşiţi la toate probele a fost 
de numai 84, adică 33%. Din judeţul Turda, 
care s-au prezentat la comisia de la Cluj, din 
54 candidaţi au reuşit doar 9, reprezentând 
16%. Învăţătorii cu diplomă care nu reuşeau 
să-şi ia definitivatul erau îndepărtaţi din 
învăţământ în ciuda faptului că multe şcoli 
erau închise din lipsa învăţătorilor iar la 
altele erau încadraţi, prin susţinere politică, 
persoane total necalificate. Raţiunea acestei 
politici consta în… „economii la buget”. Nu 
e greu de imaginat prin ce traume şi umilinţe 
au trecut bieţii învăţători în acei ani.  

 O situaţie asemănătoare, aceea de a 
bara ascensiunea tinerilor spre trepte mai 
înalte de cultură şi implicit de statut social, 
se manifesta cu ocazia examenului de 
bacalaureat şi a celui de „capacitate” sau 
licenţă, după terminarea unei facultăţi, unde 
promovarea era extrem de redusă. O 
mărturie în acest sens ne-a lăsat profesorul 
turdean Nicolae Hristea în lucrarea sa 
„Aspecte din viaţa şi activitatea unui dascăl 
ardelean” tipărită în 1998 prin Editura 
Tiposoft SRL Turda. Fiind absolvent al 
Universităţii din Cernăuţi, promoţia 1932, 
relatează următoarele: „[ În 1935] m-am 
prezentat la examenul de capacitate care se 
ţinea din trei în trei ani. ( s.n.) Examenul s-a 
ţinut la Bucureşti şi a reprezentat o foarte 
severă verificare la toate materiile de 
învăţământ. Ne-am prezentat pentru acest 
examen la Ştiinţele Naturale 138 de 
candidaţi şi am reuşit 28. A fost cel mai greu 
examen din viaţa mea, a durat cinci-şase 
săptămâni cu numeroase probe orale, scrise 
şi practice.”(pag. 31-32) Au promovat 
examenul puţin peste 20% din candidaţi, 
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adică  unu din cinci. Era în vigoare şi se 
aplica draconic, ca exigenţă faţă de elevi, 
Legea Învăţământului din 1924, dar aceeaşi 
Lege a Învăţământului mai prevedea pentru 
toţi copii obligativitatea şi gratuitatea 
învăţământului de şapte clase. Vorbe de 
politicieni, nu fapte. La acest capitol era 
corigent însuşi Statul Român. Nu s-au creat 
condiţiile materiale şi nici resursele umane 
necesare pentru aplicarea legii. 

Şcoli comunale cu numai una sau 
două săli de clasă pentru sute de copii 
răspândiţi prin multe sate, o groază de adulţi 
analfabeţi, lipsa de învăţători, erau probleme 
majore  ce îşi aşteptau rezolvarea prin 
Reforma Învăţământului din 1948. 

Pentru Ţara Moţilor, pentru Ţara 
Zarandului cât şi pentru un spaţiu geografic 
mult mai larg, Şcoala Pedagogică din Abrud 
prin numeroasele promoţii de fete şi băieţi, 
învăţători plini de entuziasm, eroi anonimi, a 
contribuit într-un mod hotărâtor la ridicarea 
culturală a  zonei.  Tineri absolvenţi, 
adolescenţi încă în uniformă de elevi, au fost 
repartizaţi la şcoli nou înfiinţate, 
improvizate în case modeste, şcoli de care 
nimeni nu auzise vreodată, ca să ajungă la 
copiii ce îi aşteptau în cele mai ascunse 
cătune dintre stâncile şi pădurile Apusenilor. 
În scurtă vreme nici un copil nu a mai rămas 
în afara şcolii iar seara sălile de clasă erau 
pline de adulţii ce învăţau şi ei să scrie, să 
citească şi să socotească. 

Noi, dascălii de atunci, în 
entuziasmul nostru, eram convinşi că 
lichidarea analfabetismului este şi va fi un 
fenomen ireversibil… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Noiembrie 1953. La şcoală seara 
cursuri de alfabetizare cu adulţii la 
lumina lămpii 

Revenind la revista „Ogorul şcoalei” 
abonamentele se făceau pe un întreg an iar 
numele cadrelor didactice abonate erau 
publicate într-un număr al revistei . Era un 
prilej de a se cunoaşte între ei, măcar după 
nume,  dascălii din întregul judeţ. Iată 
numele celor abonaţi, cuprinşi în revista din 
iunie 1940. Poate că mulţi dintre cititori vor 
da de numele foştilor lor  învăţători sau, 
oricum merită şi ei să le menţionăm 
existenţa, fiindcă au trudit  din greu pe 
„ogorul şcoalei”. 

      „Circumscripţia Câmpeni: 
Nicolae Petrea, Ana Todea, Maria Trentea, 
Remus Todea, Maria Baciu, Nicodim 
Costea, Samson Gaiţă, Elana Ilucă, Traian 
Nicola, Balan Gavril, Valeria Banu, Ioan 
Popa, Petruţa Căpruciu, Ioan Iancu, Vasile 
Mateş, Valeria Oprea, Gheorghe Radu, Ioan 
Gavra, Mihail Nistor, Emilia Todea, Gh. 
Sevestreanu, Vasile Porumbel, Iuliu Coroiu, 
Silvia Gligor, Maria Selagea, Alex. Goia, 
Ioan Hudriciu, Octavia Bologh, Vasile 
Barstan, Teodor Căprioară, Maria Teoc, 
Maria Mihon, Nic. Oneţiu, Maria Palade, 
Ioan Palade, Ioan Marcu, Gheorghe Dima, 
Vasile Buzan, Elena Butur, D-tru Trifa, 
Gabriela Tomozei, Ioan Andor, Vasile 
Chiriţă, Corbea Pop, Marta Scrob, Letiţia 
Sabău, Gavrilă Nicolae, Ioan Grama, Goidea 
Gheorghina, Victor Albu, Paul Diţescu, 
Silviu Vulcu, Ilie Giurgiu, Agripina Resiga, 
Rovin Corcheş, Ioan Coman, Maria Jeflea, 
Ana Boncuţiu, Ana Miron. – Total 3540 lei. 

      Circ. Baia de Arieş: C-tin Goia, 
Amalia Timbuş, Mircea Giurgiu, Gavril 
Câmpeanu, Gheorghe Ţaica, Ioan Praţa, Ana 
Istrate, Marin Ghergu, Aurelia Bedelean, 
Filip Martoma, Vasile Popa, Vasile Băţagă, 
Pamfil Albu, Pamfil Turcu, Vasile Oprea, 
Ana Burz, Teodor Selu, Sabin Bocşa, Alex. 
Popa, Alex. Câmpeanu, Dumitru Rotar, Iosif 
Boncea, Maria Ioaniciu, Alex. Rujdea, Ioan 
Roşa, Nicolae Dicu, Iulian Herlea, Ilarie 
Mâţu, Gheorghe Drugă, Teodor Andreica, 
Vasile Catană, Vasilt Tătar, Mircea Teodor, 
Ludovic Todea, Ovtavian Tăuţan, Ilarie 
Marcu, Alexe Gheran, Teodor Vârtan. – 
Total 2280 lei. 

      Circ. Turda urban: Teodor Oţel, 
Aurel Oltean, Vasile Roşca, Silvia Sabău, 
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Pavel Cismaşiu, Gavril Coroiu, Gabriel 
Brumă, Gabriela Cacoveanu, Nicolae Iacob, 
Ioan Cenan, Victor Deac, Valeria Dumitriu, 
Roza Koloszvary, Maria Baciu, Maria 
Pintea, Samoil Şereşter, Iuliu Bologa, Ioan 
Varga, Ştefan Gligor, Maria Dumitreanu, 
Carol Molnar, Gregoriu Dordai, Valeria 
Oniga, Elvira Foica, Virgil Rancea, Titu 
Gomboşiu, Laurenţiu Ardelean, Ioan 
Păcurar, Rezso Izsak, Traian Florea, Ilie 
Lupaşcu, Augustin Ionescu, Silvia Iepure, 
Ioan Chişiu, Ioan Cramba, Victoria 
Mureşan, Valeria Pop, Hort. Avramescu, 
Ersilia Pascu, Letiţia Meran, Ana Nicoară, 
Elena Gherman, Alexandru Pop, Aurora 
Comes, Victor Şandru. Total 2760 lei.” 

Circ. Câmpia Turzii: Nicolae 
Mănescu, Maria Neamţu, Ioan Perde, Otilia 
Giurgiu, Rozalia Szalay, Victoria Popa, 
Constantin Pantelimon, Virginia Tătar, 
Eugenia Ciungan, Alexandru Suciu, 
Paraschiva David, Teodor Vasile, Pavel 
Grigoeârescu, Gizela Rozanday, Maria 
Boancă, Maria Hagău, Şandru I. Eugenia, 
Ioan Geambaşu, Iosif Valentini, Sofia Micu, 
Liviu Raita, Petre Rusu, Maria Ioaneti, 
Eremie Hişu, Constantin Barta, Constantin 

Reteşan, Maria Faur, Cocan Coriolan, 
Emilia Deac, Ana Todor, Aurelia Lupşa, 
Ioan Bocşa, Gheorghe Basarab, Samiolă 
Gabor, Margareta Iancu, Ferdinand Martini, 
Ilie Labă, Emil Deac, Leonte Canja, Ileana 
Varga, Nicolae oltean, Vasile Coroiu, Ana 
Dumitrescu, Viorica Câmpeanu, Maria 
Vârtan. – Total 2700 lei. 

      Am extras numele abonaţilor 
doar din patru „circumscripţii” 
(pedagogice), cele mai apropiate şi mai 
mari. Iată şi numele celorlalte centre 
pedagogice din judeţul Turda - Cluj, (din 
mai 1943): Iara, Mihai Viteazul, Călăţele, 
Sărmaş, Suatu, Feleac, Săvădisla, Dileul 
Vechi, Căpuş, Luduş, Unirea,  Turda rural, 
Inspectoratul şcolar.   

Ioan Bembea Turda, 14 ian. 2014   
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Eveniment 
 

 
Aniversarea a 90 de ani de viaţă pentru colonelul 

Ion Mazere  Luneanu 
Pentru economia de fapte şi întâmplări petrecute 
în prima jumătate a acestui an din punctul de 
vedere al Redacţiei publicaţiei noastre, unul din 
cele mai importante evenimente a fost, fără nici 
o îndoială, aniversarea a 90 de ani de viaţă 
petrecuţi de domnul colonel în rezervă Ion 
Mazere Luneanu, părintele revistei Gândul 
Anonimului. Un asemenea moment fericit nu 
putea trece necelebrat de colaboratorii mai noi 
sau mai vechi şi de prietenii de o viaţă ai 
domnului colonel. Aşa se face că, în cea mai 
geroasă şi autentic de iarnă zi a lunii ianuarie, în 
sâmbăta de 25 ianuarie 2014 am trăit cu mare 
emoţie şi mare bucurie acest eveniment deosebit  
pe care îl ilustrăm în rândurile care urmează aşa 
cum l-a perceput şi l-au marcat domnul colonel 
şi cei care am fost alături de dumnealui. Îi urăm 
şi pe această cale un călduros La mulţi ani cu 
sănătate şi cât mai multe pagini feremecătoare, 
scrise aşa cum numai dumnealui ştie şi poate să 
o facă! 
Gheorghe INDRE 
 

Întoarcere în timp (XI) 
  
Vremuri şi oameni 

 
       Intimităţi 
                                                                               

Motto: 
                                                              

„Simple umbre în hăţişul pădurii 
               Am fi putut rămâne 
               Sau lacrimi adunate în mare 

  De râuri fără nume 
              În coapsa bornelor străbune” 

                                                                            
(Ion Mazere-Luneanu) 

 
Ce repede trec anii...aud des căinţa multora mai 
în etate, deşi ei nu măsoară trecerea  oamenilor 
prin viaţă cu ale lor zbateri reuşite ori nu, după 

rolul şi capacitatea fiecăruia în diverse ocazii, 
multe neprevăzute. După cum şi eu, fără să 
bănuiesc, cu ani în urmă, eveniment recent trăit, 
trecerea de la aşa-zisa poziţie de „rezervă” nu 
totală, la vitala şi experimentata grupă a 
nonagenarilor, o stare, ca să fiu sincer, nici nu 
ştiu cum s-o calific: şansă, întâmplare, noroc... 
care, în general nu depinde de mine ci mai 
degrabă de destinul moştenit, la care au 
contribuit şi alţi factori sociali, care au presupus 
şi anumite renunţări pe traseul vieţii la ceea ce 
am gândit şi dorit la un moment dat. Amintiri 
care, în puţinul timp rămas la venerabila etate, 
mă preocup să nu le ocolesc pe cât posibil. 
Totodată amintesc, se destăinuie „Luneanu” la 
momentul comemorativ din 25.01.2014, alături 
de principalii colaboratori la revista „Gândul 
anonimului”: dr. Ing. Gheorghe Indre, redactor 
şef adjunct, cu soţia; Gl. Mr. (rez) Gheorghe 
Văduva, scriitor, Gl. Lt. Cu 3 stele Ioan Bălăei, 
colaborator la revista amintită, Col activ Dan 
Gâju, scriitor, cu soţia (după câteva ore de la 
cununia civilă, nu de trecut cu vederea); Col. 
(rez.) Ion Petrescu, colaborator la revista; 
Lucian Gruia scriitor, membru titular al uniunii 
Scriitorilor din România, George Canache, poet 
şi ziarist; Gabriel I. Năstase, scriitor, ziarist, 
membru al Uniunii Ziariştilor din România. Am 
prezentat colaboratorii invitaţi cu funcţiile şi 
îndeletniciri creative, ca să pot susţine credibil 
că discuţiile purtate, propuneri, angajamente ca 
şi conţinutul celor două texte oferite 
sărbătoritului depăşesc cu mult cele gândite 
iniţial, asupra cărora o să revenim.  
O realitate care de fapt mă stimulează a gândi şi 
exprima, oarecum şi altfel cele trăite şi realizate 
pe plan personal şi social, cu experienţa martor 
pentru comparaţii a multor încercări în cei 90 de 
ani trecuţi cu bine. Apreciere probabil pripită, 
deoarece din anii parcurşi până în prezent, 
mulţi, probabil prea mulţi, au fost prădaţi pe 
altar la „zei”. Şi chiar dacă ar face cu 
îngăduinţă, obiectul unei retrospective, cum se 
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mai practică, eu am o reţinere, să nu se alunece 
pe panta bagatelizării vieţii cu comodele ei 
inerente. Nu ne referim la faptul că în asemenea 
împrejurări se poate ajunge şi la stări euforice, 
ce nu e rău, ci dimpotrivă, mai cu seamă în 
ultimul timp, motive în plus. 
Să nu se neglijeze că intraţi în UE şi NATO am 
sperat o şansă mai bună pe plan economic şi o 
siguranţă statală mai mare; economic însă am 
ajuns să importăm 70% produse agricole, noi, 
ţară agrară recunoscută. Iar în ce priveşte 
securitatea statală, populaţia maghiară 
organizată în tabere para-militare, conduse de 
personalităţi sosite din Ungaria, se manifestă 
agresiv şi cer autonomia ţinutului secuiesc, la 
joc şi exerciţii cu arme de foc, în poligoane 
improvizate pentru tragere la ţinte (prezentate la 
TV), fără o poziţie fermă din partea autorităţilor  
româneşti, iar ale UE, la fel. Concomitent, 
partea din armata română „rezolvă probleme” 
prin Afganistan, timp în care în Ucraina, vecină  
cu România, se produce ceea ce se ştie, care 
încurajează pe maghiari, crezând că se poate 
obţine ceea ce doresc ei. 
Şi să nu uităm de tragedia din vara anului 1940, 
când Ungaria, după manifestări şi demonstraţii 
asemănătoare zilelor noastre, în cârdăşie cu 
Germania nazistă, prin Dicktatul de la Viena 
obţine Ardealul de Nord, pe care statul român îl 
pierde sau îl cedează fără a se trage un singur 
foc de armă. Ciudată situaţie atunci. Dar acum... 
Tocmai acum când constatăm cu destulă tristeţe 
că între caliatatea morală şi complexitatea 
faptelor ca efet dorit – că aici vrem să ajungem 
– micile noastre semnalări prin ziare, reviste şi 
cărţi pe diferite teme ale oamenilor de bine, au o 
rezonanţă prea discretă ca să nu spun precară în 
informarea reală a populaţiei, rol care depinde 
de mulţi factori, iar noi ne aflăm într-un vacum 
critic de redare şi dezorientare. 
Amintesc totuşi „factorul bani”, care în prezenta 
epocă stabilesc valoarea şi ritmul lunar prin 
salarii şi pensii extrem de diferite pentru nevoile 
uzuale ale majorităţii populaţiei, de la prea puţin 
majorităţii pensionarilor la prea mult altora în 
diverse poziţii sociale sau comerciale, fără de 
care nimic nu e posibil. Întrucât preceptul 
anecdotic din trecut – banul e ochiul dracului – 
a devenit o realitate crudă pentru majoritatea 
populaţiei. Concomitent cu acceptul preotului – 

de nu eşti văzut s-au prins când doseşti ceva ce 
nu-ţi aparţine eşti om cinstit, că te vede cel de 
sus, nu mai funcţionează.  
Din morala credinţei a mai rămas recunoscut şi 
sigur – banul mortului pentru lumea de apoi, 
după datină. Când omului îi vine sfârşitul să 
treacă Stixul mitologic, fiind nevoie de bani, 
mai puţini cei drept, să-i plătească lui Caron, 
luntraşul la trecere pe malul opus, în lumea 
drepţilor. Dacă nu rămâne pe malul nimănui. 
Ciudat şi această realitate care încă rămâne şi se 
plăteşte măcar pentru viaţa de apoi. 
Din exemplul amintit nu e greu să deducem pe 
un alt plan că pericolul uitării, voite ori nu, a 
fost şi este în prezent o ameninţare vădită pentru 
noi cu preocupări păguboase, moral şi istoric, să 
rămânem pe pustiul real neconvingător al 
indiferenţei nedorite. 
Ca să fiu mai convingător, nu mă dau la o parte 
în ce mă priveşte cum sunt, ca să fiu alături de 
voi, autori de renume, apreciez eu, am apărut 
mai târziu cu cea ce pot şi fac, alături cu trăiri 
interne, ziceri şi contraziceri nu prea regizate, 
unele consemnate fugar, mărturii a unor stări 
sufleteşti la un moment dat.  În speranţa că vom 
depăşi împreună cu „Gândul anonimului” limita 
limitelor noastre. Ca să constatăm acum cu 
satisfacţie că „Gândul anonimului”, cu istoria 
comunei Luna, cerut anul trecut 2013, a ajuns în 
biblioteca oraşului Műnchen din Germania, ca 
şi în biblioteca Academiei Române.... şi în 
comuna Luna natală. O realitate ce e de reţinut. 
După un trecut şi o viaţă austeră, cu preocupări 
şi dorinţe opuse. Nu întâmplător doresc acum, 
în puţinul timp rămas, să recuperez ce mai pot 
din ceea ce destinul mi-a rezervat, dar hazardul 
vieţii intime m-a plasat pe făgaşe opuse. A 
paşilor pierduţi în beznă, noroi, praf şi arşiţă, să 
strâng centura, să execut ordine... fără prea 
multe întrebări cu referinţe la graniţa care 
delimitează moşia neamului şi interesele 
poporului românesc. Trecut de care nu mă 
dezic, deoarece m-a format ca om, fizic şi 
moral, hotărât să înfrunt greutăţi inerente fără 
comentarii, nu şi posibilitatea de a-mi exprima 
unele gânduri intime, mai ales în diverse 
momente, cum încerc acum, cu eforturi 
mari.Convins că viaţa şi gândul omului sunt 
mult mai complexe, iar prea târziu regretul nu 
mai face doi bani. 
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În acest context provocator pentru mine, mai 
simt nevoia să apelez la câteva, alt gen de 
intimităţi în sprijin, pentru a mă putea vindeca, 
la etatea împlinită, de răul iluziilor deşarte. Că 
aşa e omul, în general mai satisfăcut când vede 
paiul din ochiul altuia decât bârna... Şi la urma 
urmei, ce aş mai putea pierde decât regretul 
multora, poate cu reţinere, însăilate pe scurt, 
mai jos. 
Că în viaţă, pe care hazardul m-a plasat, am fost 
şi am rămas un orbete. Repet, un orbete cu ochii 
orbecăind prea mult timp, pătimaş, mulţi ani, cu 
puţine resurse şi şanse oferite pe un câmp imens 
cu foarte multe repere naturale şi social-istorice, 
pentru a le pătrunde esenţa. Unele repere slab 
vizibile şi înţelese istoric, altele necunoscute, să 
mă pot orienta mai bine pe calea destinului 
hărăzit. De unde şi insatisfacţia unor neîmpliniri 
este pe măsură. 
Că sunt un mare neîmpăcat cu mine, afirm fără 
resentimente, din moment ce fac ce cred şi 
exprim cum pot, ceea ce nu prea convinge pe 
mulţi, deşi mă „spovedesc” des cum fac şi 
acum. Probabil, la mijloc să fie printre altele şi 
carenţa că am neglijat „împărtăşania” ca scopul 
spovedaniei să fie atins, aici mai este vorba şi 
de altele şi alţii... 
Că sunt probabil prea „rău” cu mine în primul 
rând şi cu alţii la nevoie, ca o pornire instinctivă 
de auto apărare, nu pentru altceva. Uneori mă 
gândesc cum ar fi dacă aş apare prea bun la 
figurat. Mă tem că aş fi prea devorat de 
prădători, care atât aşteaptă. Chiar şi aşa, 
instinctul de haită, la unii lătrăi scăpaţi din 
ograda bunului simţ, îi simt cu jenă cum dau 
târcoale. De n-ar fi oameni.. .    
Că sunt un singuratic într-o mulţime de semeni, 
prin ceea ce sunt, cred şi fac cum pot, purtând 
sigiliul propriului meu cod genetic. Şi sunt 
convins că aş face cea mai mare eroare dacă nu 
mi-aş trăi şi exterioriza propria singurătate, 
respectiv personalitate. Chiar şi în condiţii când 
caut să fiu cât mai aproape de cunoscuţi şi 
prieteni, paradoxal îmi dau seama cum mă 
îndepărtez, nu în dialog, ci cu diversitatea 
abordărilor, care nu mă deranjează. 
Poate cine ştie, clonarea să ducă la ştergerea 
limitelor între individualităţi, ceea ce nu cred. 
Dar aceasta e o altă problemă ce nu mă 
preocupă decât facultativ. 

Că sunt un nebotezat, un fel de proscris şi 
probabil cu această patalama o să-mi dau ortul 
popii. Las la o parte botezul primit la câteva 
săptămâni de la naştere pentru iertarea păcatului 
strămoşesc. Aici e vorba de botezul la 
maturitate, conştient de ceea ce fac sau nu fac 
pentru a primi un nume de referinţă să-mi pot 
omologa propriile mele convingeri abordate 
ocazional... 
Că am întâlnit şi iubesc comna Luna-Cluj  
natală, mai mult decât Bucureştiul unde 
probabil voi sfârşi, pentru că locul naşteriii este 
singura propriettate dovedită cu act ce-mi 
aparţine şi după moarte, de preferinţă şi pentru 
odihna veşnică dorită. 
Că sunt mai nu ştiu ce… spuneţi 
dumneavoastră, iubiţi colaboratori, cu siguranţă 
un ANONIM al revistei “Gândul anonimului” 
de care mi-am legat ultima parte a vieţii… Mă 
opresc la atât. 
În concluzie, reproducem fără rezervă, ca parte 
integrantă conţinutul celor două scrisori 
amintite, care au menirea să întregească 
intimităţile reţinute şi să exprime opinia 
participanţilor la comemorarea în discuţie. 
Prima scrisoare a fost înmânată de domnul 
Lucian Gruia şi reprezintă pagina revistei  pe 
INTERNET Armonii Culturale  în 25 ianuarie 
2014 în care a fost publicat la cererea 
dumnealui Testamentul meu literar. 
„Sâmbătă, 25 Ianuarie 2014 03:30 

 
Ion Mazere Luneanul, va împlini la 

25.01.2014 frumoasa vârstă de 90 de ani. 
Sărbătoritul nostru, a înfiinţat, împreună cu 
Gheorghe Indre (amândoi născuţi în comuna Luna, 
jud. Cluj) revista şi cenaclul Gândul anonimului. La 
început, şedinţele cenaclului se ţineau la subsolul 
blocului unde locuieşte Ion Mazere, încăpere 
denumită cu umor „sala coloanelor” din cauza 
reţelei de ţevi care o stăbat, de unde numele 
antologiilor creaţiilor membrilor cenaclului: Sala 
Coloanelor I, II, III (2004,2005,2007) 
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Ion Mazere Luneanul şi-a dedicat întreaga 
viaţă promovării localităţii natare în ţara noastră şi 
în Europa (înfrăţind comuna Luna cu o localitatea 
Port-en-Bessin din Franţa). Din acest motiv a scris 
cărţile: 

Ion Mazere Luneanul, Gelu Neamţu –
 Masacrul de la Luna, septembrie 1848, 2008; 

2. Ion Mazere Luneanul – Prof. Mazăre 
Nicolae – un destin asumat, cuvânt înainte Dan 
Gâju; 

3. Ion Mazere Luneanul – Istoria comunei 
Luna – trăinicie şi adevăr pe Valea 
Arieşului, cuvânt înainte Gheorghe Indre, 2008. 

În prezent lucrează la volumul Şapte 
săptămâni pe front în uniformă civilă. 

  
La Mulţi Ani cu sănătate, putere de muncă, 

împlinirea tuturor dorinţelor! 
  
                       Membrii cenaclului şi 

colaboratorii revistei Gândul anonimului... 

                                  TESTAMENT 

Eu, Col (r) MAZERE ION, întreg la minte şi 
la trup, după deces las moştenitorilor direcţi şi 
indirecţi, următoarele: 

1).  Consătenilor vă las OMENIA moştenire 
de la părinţi, alături de nume pentru a rămâne în veci 
alături de voi şi Istoria Comunei Luna, în care v-am 
imortalizat zbuciumatul trecut pentru a rămâne ceea 
ce sunteţi, Români neaoşi... 

2). Manuscrisul Oameni ca 
oameni  „indezirabil” să fie introdus în sicriu ca 
pernă la căpătâi. Un crâmpei din lucrare îl las 
prietenilor. „Flori de câmp cernite trist/ Înflorite în 
rana mea de vis/ Mi-am săpat în voi dureri adânc/ 
Cu o daltă – caldă lacrimă de plâns/ Pe o piatră rece 
de mormânt/ Să sorb pururi răsărit şi apus/ Ca să mă 
înalţ prin voi în sus.” 

3). Costumul de haine, ceva mai bun, rămas 
din tinereţe îl las lui Sandu. Om al nimănui, fără 
familie, urmaşi, domiciliu şi identitate dovedită; 
decât prin numele de Sandu la care răspundea dacă 
cineva se îndura să-l miluiască cu ceva. Câtva timp, 
a fost ocrotit în spălătoria blocului. Apoi a plecat 
nici unde, afectat de micimea sufletească a unora 
care preţuiesc mai mult un câine decât un pm la 
nevoie. 

4). Lucrarea Un colţ de bornă o las Tr. De 
Grăniceri, arma în care m-am format ca om. 

5). Bastonul, cumpărat ca suvenir la Slănicul 
Moldovei, îl las lui Patâng Vasi din satul Ologi, să-l 
folosească de se va mai scula din patul în care e 

ţintuit. 
6). Stiloul secat de cerneală îl las vecinului 

Dobre, apropiat mie, pentru a continua să scrie, de 
consideră util ceea ce nu am reuşit eu să pun în 
evidenţă despre Oameni ca oameni. 

7). Câteva răvaşe şi însemnări pe care nu mă 
încumet să le distrug, le las lui Mozin Cezar să le 
folosească cum apreciază... 

8). Libertatea nr. 1, primul cotidian apărut în 
22.12.1989 printre revoluţionari la RD. Îl las Col 
(r)  Creţu Gheorghe, ca simbol al preţuirii calităţii de 
ziarist şi specialist în teoria spaţiului militar. 

9). As. Bl. B9 unde am activat în conducere 
15 ani, din care 11 ca preşedinte, îi las OSÂNDA. 
Textul, un ciudat vis nerăstălmăcit încă, care rămâne 
ca bun pentru păstrat după icoana Sf. Gheorghe 
călare care omoară cu suliţa balaurul. Simbol al 
răului. De fapt, el însuşi căzut victimă a răutăţilor 
omeneşti... 

10). Tuturor din Bl., individual, le las tristeţea 
mea. O stare pe care, deşi am dorit s-o transform în 
bucurie, nu am reuşit. Ea pare a fi obiect de inventar 
după manifestarea unora... 

11). Valiza veche, cu puţine însemnări 
pământeşti şi încercări literare nefinisate, să fie arse 
în faţa Bl. ca ofrandă simbolică adusă sărăciei şi 
neîmplinirilor mele într-o lume în care mistificările 
şi lipsa de virtute sunt mai periculoase decât glonţul. 
Anunţul cade în sarcina Toboşarului. 

12). Tuturor oamenilor de bine. „Vă las din 
ce-am agonisit un dor/ Păstrat cu greu în inima ce nu 
mai tună/ Copilărosul chip cândva, acuma nins de 
brumă/ Cu pleoapa înţepenită scrutând a vieţii 
furtună.” 

13). Altă avere mişcătoare şi nemişcătoare 
sigură nu am, precum nici datorii faţă de nimeni, iar 
datorii altora, morale şi materiale, le declar nule şi îi 
iert pe toţi pentru ca liniştea mea sufletească, măcar 
pe lumea cealaltă, să fie deplină. 

 
Scris şi semnat cu propria mână, 

                                                                          
Ion Mazere  
NOTĂ: Textul testamentului ţine loc de necrolog 
OSÂNDA – text va fi înmânată proprietarilor din 
Bl. În loc de ţipău şi pomană.” 
 

A doua scrisoare semnată de Col (r) Ion 
Petrescu pentru a consemna evenimentul sărbătoririi 
vârstei de 90 de ani într-o geroasă zi de iarnă. 
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Cine ne trece prin Infernul Generalului Iarnă 
 

 
 

În mod paradoxal, imaginea aleasă pentru 
coperta unei publicaţii aparte, redă o situaţie pe 
care o trăim de când ne mirăm de forţa 
generalului Iarnă, cea exercitată asupra celor 
care vor să ne treacă peste lacul imagologic al 
Infernului posibil în absenţa mentalităţii de 
învingător. Înlocuită triumfalist, cu sintagma 
"comanda unică". 
 
Pictura inserată mai sus, realizată de Eugène 
Delacroix, în 1822, este probabil cea mai bună 
imagine a modului în care suntem nevoiţi să 
vieţuim, într-o societate marcată de neîncredere, 
amărăciune, lipsă de speranţă, disperare, dar şi de 
spectacole publice transmise live, în care totul pare a 
fi sub control, inclusiv vântul, viscolul, ninsoarea... 
Aceeaşi imagine constituie coperta noului număr al 
unei publicaţii independente de cultură şi informare, 
ai cărei membri fondatori, la formatul nou, sunt Ion 
Mazere, Gheorghe Indre şi Gheorghe Văduva. 
Ei bine, Ion Mazere, la locuinţa căruia am ajuns 
printre nămeţii ce mai sfidează buldogii metalici ai 
Primăriei Capitalei, a împlinit frumoasa vârstă de 90 
de ani. Un nonagenar anonim, pentru unii. Cu o 
modestie exemplară, pentru alţii.  
Dar tocmai pentru că îşi ştie locul şi rostul, în 
comunitatea care îi preţuieşte strădania de a afirma 
adevăruri ignorate, colonelul în rezervă Ion Mazere 
a iniţiat revista Gândul anonimului. 
La aniversarea sa, una pregătită de energica sa soţie, 
Maria, au venit conaţionali care pun preţ pe cuvântul 
dat, pe cel bine scris, pe acela care exprimă un gând 
luminos, o stare de spirit trăită şi de alţi semeni, dar 
redată cu har doar de cei hirotonisiţi cu forţa de a 
reinterpreta lumea de azi.  
Am privit cu atenţie pe cei care au dorit să treacă 
pragul casei familiei Ion şi Maria Mazere, la 
frumoasa aniversare. 

Ioan Bălăei, general în rezervă, cu trei stele, un 
compatriot care nu se uită la trecut cu mânie, ci cu o 
detaşare de om liber de orice spaime, având acum 
drept arme doar ironia bine ţintită şi confesiunea 
suprinzătoare, precum următoarea mărturisire: 
"Odată, în pădure, căutând ciuperci am găsit sub 
stratul de frunze uscate o scândură, dintr-o 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 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."  
Lângă generalul Bălăei se afla George Canache, 
senior editor la "Cronica Fundaţiilor", cel care i-a 
dedicat lui Gheorghe Zamfir poemul Te iubesc, 
România!: "Ţara mea-culmile,/ pe alocuri colorate 
de case,/ de acei copaci risipiţi / precum eroii / pe 
câmpul de luptă, dar mai ales, / Stelele..."  
Scriitorul Canache oferindu-mi spre lectură  şi 
numărul 3/ 2014, un număr omagial, de colecţie, al 
revistei editate de Fundaţia Internaţională "Mihai 
Eminescu", ca urmare a eforturilor unor inimoşi 
precum Ioan Curtean de Hondol, Doru Dinu Glăvan, 
Mădălina Corina Diaconu, Rodica Subţirelu şi 
Mihaela Rusu.  
Apoi l-am cunoscut pe surâzătorul, deloc defensiv în 
intervenţiile sale punctuale, scriitorul Gabriel I. 
Năstase, un inginer mecanic, devenit apoi 
economist, cu doctorate succesive în ştiinţe tehnice, 
în economie, în ştiinţe militare şi informaţii. Dar 
rămas cu picioarele pe pământul realităţilor 
societăţii în care trăim. În care descurcăreţii, nu 
competenţii au prioritate.  
În celălalt cap al mesei, Gheorghe Indre, în viaţa cea 
de toate zilele un manager de proiect, era încă sub 
impresia dialogului său cu scriitorul Emil Lungeanu, 
sintetizat într-un interviu publicat în noul număr al 
revistei iniţiate de Ion Mazere, cu sugestivul 
titlu:"Fără ordin de serviciu, cu ştampila 
Parnasului, eşti fie veleitar, fie plagiator, fie 
postmodernist". Din care reproduc, parţial, 



Gândul Anonimului nr.53-54 Anul XII /15 iunie 2014 

 57

răspunsul dat de Emil Lungeanu, lui Gheorghe 
Indre, la întrebarea: 
"- Ce resorturi interioare, ce mecanisme şi procese 
se angrenează şi se declanşează pentru a alege 
soluţia optimă? 
- 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 
bâzdoc de paradox." 
Mai aproape de mine, pe aceeaşi parte a mesei, 
scriitorul, poetul, eseistul, editorialistul Gheorghe 
Văduva, general în rezervă, care a condus presa 
militară în primii ani după evenimentele din 
decembrie 1989, un romancier care şi azi este greu 
de oprit din alocuţiunile sale, marcate de forţa 
îndoielii, precum în rândurile intitulate "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 într-un flux care face ce vrea el. Şi cu mine, 
dar şi cu 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." 
Iar în dreapta mea, dar în capul mesei, lângă - în 
curând - şi ea aniversata Maria, jumătatea vieţii sale, 
Ion Mazere se bucura pentru clipele în care prietenii 
l-au ascultat recitând poemul lui dedicat mamei. 
Colonelul, acum în rezervă, Mazere fiind convins 
că: 
"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". 
Gânduri ale unui nonagenar. A cărui mentalitate de 
învingător a marcat cariera sa de om al armelor, al 
cuvintelor jurământului militar, un simplu colonel 
salutat şi azi, cu respect, de cei care, precum 
generalul Ioan Bălăei, i-au fost cândva subordonaţi, 
coechipieri, camarazi.  
Un semen ce a pus în barca pictată de Eugène 
Delacroix şi Gândul anonimului.  
Mai ninge şi cu gânduri bune...taman când cei 
îngenunchiaţi de generalul Iarnă redescoperă, pe 
micul ecran, utilitatea armatei naţionale. 
 
 Ion PETRESCU, publicat în Adevărul.ro , 27 
ianuarie 2014 

 
În încheiere mă gândesc ce îţi e şi cu amintirile 
acestea, ele îl urmează pe om sau el le caută.....  

                                                                            
Col (rez) Ion Mazere-Luneanu 

 
 
 
 

 

 

De la stâga la dreapta: grl.(r) Ioan Bălăei, 
col.(r) Ioan Mazere, Col.(r) Ion petrescu și 

scritorul Lucian Gruia          

Col . (r) Ion Mazere la 90 de ani 
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POEZIE 
 
Gheorghe VĂDUVA 
 
Deşert lângă-un izvor… 
 
Când viaţa mă sugrumă, eu încă vieţuiesc, 
Când moartea-mi dă târcoale, eu încă mai 
trăiesc,  
Când cerul nu mă vede, eu încă-l mai privesc, 
Când ura mă striveşte, eu încă mai iubesc…  
 
Când soarta mă loveşte, n-o pot lovi şi eu, 
Când şansa m-ocoleşte, mă-înjug din nou la 
greu,  
Când am trudit degeaba, am dat ce-a fost al 
meu, 
Când am să ies din ploaie, voi fi doar 
curcubeu.   
 
Când am s-ajung la capăt, o iau de la-început, 
Când am să cad pe gânduri, voi fi un gând 
tăcut,   
Când voi afla ce-i gândul, voi şti de ce-am 
căzut, 
Când altul o să-mi vină, voi şti ce n-am ştiut.  
 
Când poate-mi va fi bine, voi fi un bun 
străbun…,   
Când am s-ajung în zdrenţe, voi fi ce-mi sunt 
acum, 
Când voi aprinde focul, mă voi zidi din fum,  
Când mă va arde viaţa, voi fi tăciuni şi scrum.  
 
Când îmi va trece vremea, mă voi sui pe-un 
nor,  
Când voi privi la stele, voi şti c-am să cobor, 
Când voi sosi din ceruri, am fost un meteor  
Ajuns la mine-acasă, deşert lângă-un izvor...  
 
 Gheorghe Văduva, 
Bucureşti, 07 martie 2014 
 
Nori 
 
Nu vrem să fie nori, dar norii-înseamnă ploaie, 
Port-ape, sus, pe cer, căci ceru-i rai cu apă, 
Din care viaţa lumii-n zori de zi se-adapă 
Ca verdele din frunze, ca vinul din butoaie. 
 

Cu cât sunt mai urâţi, cu-atât sunt mai daţi 
dracul,  
Se fulgeră-între ei, se bat, smintiţi, pe cer, 
Cu săbii-îmbârligate, cu ancore de ger, 
Sunt negrii-n cerul gurii, c-atât îi duce capul.  
 
Sunt nori de vreme rea şi nori pe vreme bună,  
Sunt nori de uragane şi nori goliţi de ploi, 
Sunt nori purtaţi de viaţă şi nori pătrunşi în 
noi, 
Cuminţi, când sunt de gardă, şi răi, când ţes 
furtună.  
 
Trăim mereu sub nori, căci norii ne dau viaţă, 
Din ei coboară apa ce iese din pământ, 
Dar norii cei mai grei sunt norii de pe gând, 
Când gândul, nins de vorbe, devine sloi de 
gheaţă.  
 
Gheorghe Văduva, 
Bucureşti, 22 martie 2014 
                          
 

 
   
                  Viorel CREȚU 

 
Eu nu sunt… 
 

Eu nu sunt mintea şi nici gândul, 
De mii de ani pribeag cutreier tot Pământul. 
Sunt ploaia care plânge, samânţa o-nfioară 
Cu fiecare verde răsărit de primăvară. 
 
Eu nu sunt cel ce astăzi vă  vorbeşte, 
De mii de ani un nufăr alb in inimă imi creşte. 
Sunt vântul care printre crengi suspină 
Cu fiecare vis născut in drumul spre Lumină. 
 
Eu nu sunt cel pe care-l vezi acum, 
De mii de ani privesc la timpul ca un fum. 
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Sunt boarea-n cetini, plutind in munte la izvor 
Cu fiecare bob de rouă ce picură a dor. 
 
Eu nu sunt bun şi cred că niciodată n-am fost rău, 
De mii de ani mă plimb prin cer cu Dumnezeu. 
Sunt prieten doar cu ingerii de lângă voi 
Cu fiecare urmă-n Univers a pasului in doi. 
  Viorel Creţu 
 

OMULUI 
 
Neghina de grăunte atunci trebuia s-alegi 
Şi-al “Cinei cea de taină” misterul să-l deslegi. 
N-ai vrut pe drumul crucii deloc să-L înţelegi, 
Ucis-ai fără milă, nesocotind a lumii sfinte legi. 
 
L-ai condamnat inconştient atunci la moarte 
N-ai inţeles în nici un fel povaţa scripturilor din 
Carte. 
Te-ai încrezut şi-ai fost orbit de vorbele deşarte 
A celor care mint spunând că vor dreptate. 
 
Povara omenirii – o noapte lungă, rece ce sufletu – 
I apasă,  
Când apă ţi-a cerut, umil te-ai ferecat în casă.  
În zi de Paşte te-ai aşezat cu toţi ai tăi la masă, 
Sărbătorind cu vin şi pască de nimeni nu – ţi mai 
pasă. 
 
Ai rupt din pâinea albă a negrului Pământ 
Bucăţi ai împărţit din trupul Lui cel Sfânt 
Te-ai bucurat uitând de vechiul legământ 
Şi n-ai văzut Lumina ce naşte din mormânt. 
   
 A – ngenunchiat atunci plângând tot Cerul şi 
Pământul,  
S – a revoltat de – atâta ură Oceanul şi cu Vântul. 
Tu n – ai crezut sărmane Om că-ţi va veni şi ţie 
rândul 
Să dai socoată că nu ţi-ai respectat nicicând 
cuvântul. 
 
De mii de ani încoace te rogi la Dumnezeu 
Să ai o clipă pace – să poţi muri la fel ca Fiul Său, 
Însă blestemul nemuririi te va urma mereu, 
În veci nu vei cuprinde: ce caţi AICI şi unde - i 
rostul tău. 

 
Dar poate  într-o zi vei învăţa iubind să mori 
Să te topeşti pe - o rază şi să renaşti în zori 
O floare de cristal în Universul plin de Sori 
O lacrimă de stea ce tremură uşor sub cerul fără 
nori. 

 
În Lumea Nouă care va să vină 
Vom fi cu toţii Lumina inviată din Lumină, 

Domni - va pacea şi dragostea divină 
În Lumea Nouă care va să vină. 
 
Viorel Cretu - iasi 

 
 

 
        Cornel BALABAN 

LA JUDECATA DE APOI 

             CRONICĂ 

Generalul Basta 
Declară asta : 
-Pus-am să-l taie 
Pe Mihai 
Că era musai – 
Dar nu eu, numai – 
Mai dinainte 
I-aţineau un dinte 
Boierii hicleni 
La Călugăreni, 
Turcii în istov 
La pod pe Neajlov 
Aruncaţi din sfârcuri 
De tăiş în smârcuri, 
Toţi bătuţii-măr 
Lângă Selimbăr, 
Când porni atacul 
Cu Baba Novacul, 
Cei loviţi rău 
Lângă Gorăslău, 
 
Cei trântiţi din şa 
La Jajcea, 
Toţi craii răsturnaţi 
În pulbere 
Ori scăpaţi înot 
Prin apa tulbure, 
De spaimă, 
Când Mihai trecea iureş 
În Maramureş 
De la Istru 
Și din Banat la Nistru 
Faima lui zburând 
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Ca un gând 
Până în Bretania 
Și Hispania... 
Că au rămas de snoave 
În hrisoave 
Și cum îl mai puteam răbda 
Pe Mihai ? 
Când Măria Sa 
Feodor, Tarul – 
I-a recunoscut hotarul ? 
Pentru că îndrăznise 
Și reuşise 
Să facă punţi 
Peste munţi 
Ducându-le în salbă 
Din Valahia 
Și Moldavia 
La Alba – 
În Ardeal 
Unindu-le 
Și stăpânindu-le 
Cu dreptul 
Lui Decebal 
Că păliră 
Și tresăriră 
Coroana lui Arpad – 
Crucea lui Ștefan cel Sfânt – în mormânt 
Dacă i-am dat 
Osânda – 
Nu numai eu 
I-am fost 
Gâde 
La Turda 
Chem martor pe Iuda ! 
Care l-a vândut 
Mai demult 
La Stambul. 
În Lehia, 
La Praga, 
La Viena 
Și Buda ! 
Cu mine 
Au lucrat, 
Au trădat 
Și l-au tăiat 
Toţi care în pământul transilvan 
Vroiau crai unguresc 
Ori nemţesc 
Nu os domnesc 
Oltean, neam de opincă 
Peste nemeşi vlădică 
 
Toţi 
I-am adus năpasta ! 
Semnează 

BASTA. 

 

         
 
            Sorica  PACIOGA 

 
ADUNARE ELECTORALĂ Nr. 130 
 
În pădure la răcoare 
Adunare – zarvă mare... 
Mese-ntinse, difuzoare, 
Televiziuni locale.... 
Cu principii liberale, 
Meşteră în osanale, 
Candidată ideală, 
Vulpea îşi prezintă astăzi 
Platforma electorală. 
 
Chipeşă la-nfăţişare, 
Vicleană, curtenitoare, 
Făcând baie de mulţime, 
Trece pe la fiecare, 
Călduros le-ntinde laba, 
Îi salută zâmbitoare 
Le dă poză ”souvenire” 
Și împarte calendare. 
 
În aplauze, slogane, 
Urcă apoi la tribună, 
Îi cuprinde cu privirea 
Și începe să le spună: 
- Dragi, distinşi compădureni, 
”Nu există în natură 
Pădure fără uscătură” 
Chiar de sunt printre noi hoţi, 
Nu vreau să-i stigmatizez, 
Jur, că vă stimez pe toţi! 
 
Am venit la adunare 
Cu planuri măreţe, clare... 
În profesii liberale, 
Concurenţa este mare, 
Bătălia-i câştigată 
În final, de cel mai tare! 
Exemple avem destule 
Printre oameni şi-n pădure. 
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Astăzi trăim vremuri grele... 
Vreţi ca să scăpaţi de ele? 
Bizuiţi-vă pe mine! 
Pentru supravieţuire, 
Am soluţii salutare 
Și metode de succes.. 
Niciodată nu dau greş! 
Dacă mă  votaţi pe mine, 
Vă promit ”Să trăiţi bine!” 
 
Vom da iama în judeţe, 
La baroni şi interlopi, 
Că şi ei s-au îmbuibat 
Ca şi noi – tot din furat! 
Voi fi lângă voi mereu 
Și la bine şi la greu! 
Doresc să vă ocrotesc.. 
Parol! Nu vă păcălesc! 
(şi îşi aminti şireata 
cum şi-a pierdut ursul coada). 
 
Vreau ca să fim protejate, 
Să trăim în libertate 
Și să nu mai fim vânate! 
Am în proiect legi severe 
Prin care se pedepseşte 
Vânătoarea de plăcere- 
”Hobby-ul” pe a noastră piele 
Ce-o pun unii la vânzare 
Pe pieţe occidentale. 
 
Onorată adunare, 
Voi propune-n Parlament 
Legi pentru emancipare 
Și fără discriminare 
Între om şi animale!- 
Să avem drepturi egale! 
 
Nu vreau să mai lungesc vorba! 
Asta-s eu  – asta-i platforma! 
Vă las timp să meditaţi, 
Și vă rog să mă votaţi! 
După această prezentare 
S-a încins o horă mare 
Ca în zi de sărbătoare! 
Lupul se prinde în horă 
Lângă juna Căprioară, 
Iepurele ţine pasul 
Cu Vulpea şi cu Ogarul; 
 
Pe post de observator, 
(cândva şef pe nu ştiu unde)... 
Ursul pofticios cum este, 
Lângă el cu o găleată 

Plină cu miere curată 
(pe care-a primit-o-n dar), 
Stă la masă, îi priveşte 
Și se-nfruptă împărăteşte 
Cu mici, bere şi cu peşte. 
Bursucul cam amărât, 
(zice-se că-i implicat 
într-un lobby necurat) 
Stă şi-i ţine de urât. 
 
Bairamul e în toi! 
Unii s-au cam cherchelit... 
Vulpea a surprins momentul 
Și-a strigat: - Începe votul! 
 
Atunci, întreaga suflare 
Prezentă la adunare, 
În urale şi fanfare, 
Artificii şi baloane, 
Toţi! în ”unanimitate”, 
Încântaţi de-aşa proiect, 
Au votat şi-au trimis Vulpea, 
Deputată-n Parlament. 
 
Metoda-i molipsitoare! 
Pentru un ciolan mai mare, 
Se rotesc la guvernare, 
Șmecherii cu ”ciocul mare” – 
Cei care păcălesc gloata – 
Cu mici, bere sau găleata! 
Și mai nou Electorata. 
 
Sorica Pacioga 

 

                
     Cornelia Violeta POPESCu 
Cornelia Violeta Popescu, născută Remeş, inginer, 
absolventă a Facultăţii de Electrotehnică din U.P.B. , 
secţia Acţionări electrice, cercetător ştiinţific principal 
III şi  şef departament marketing la ICPE ACTEL 
Bucureşti, secretar al CT 36 - ASRO  şi  preşedinte al 
CT 130 - ASRO, autor al unei invenţii, coautor al SR 
nr. 13547-3:2012 “Model de dezvoltare a afacerii prin 
inovare. Partea 3 Transfer tehnologic, Principii generale 
şi linii directoare”; Preocupări literare din 1995, 
redactor al revistei Inforenergetica (2000-2007), 
membru al Cenaclui literar susţinut de pictoriţa Angela 
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Paşca (2000-2001), membru al Cenaclului literar 
„Liting” al AGIR şi redactor al suplimentului literar 
„Literar ing” al revistei „Univers ingineresc” editată de 
AGIR (2013 – prezent).   
 

Norii 
La început, norii erau doar 
bucăţi din vată pufoasă de zahăr, 
rupte din cerul plin cu destine,  
să se joace d-ascunselea cu mine. 
 
Apoi, luau forme de păsări arheopterix, 
dragoni cu guri care scapără foc, 
mari de tot, cât să mă-nghită pe loc. 
Erau când albi, când gri ori negri,  
jucăuşi şi hoinari telegari, 
mânaţi pe cer de Sfântul Ilie, 
s-aducă ploi peste noi, cei ştrengari, 
să creştem chiar şi un pic mai mari. 
 
Mai târziu, norii au devenit mai înţelepţi: 
Mi-au descoperit răsăritul de Soare,  
Pe care l-am aşteptat într-o noapte albă  
Să răsară … dintr-o Mare Neagră. 
 
Ce vrajă divină a agregat din vapori 
Chipuri de îngeri  plutind printre nori ? 
2005, Cornelia Violeta Popescu 
 

Dragoste de frate 
    
Dragostea de frate este sfântă.  
La început, copilăria ne-o încântă  
Cu jocurile dintre năzdrăvani,  
Şi apoi ne însoţeşte printre ani. 
 
Dragostea de frate împarte totul: 
Părinţii, amintirile,  chiar şi tortul, 
Lacrimi, bucurii şi micile secrete 
Păstrate-n jurămintele discrete. 
 
Dragostea de frate inima îţi frânge 
Când vezi c-aproapele tău plânge. 
O îmbrăţişare şterge lacrima amară 
Şi atunci durerea începe să dispară. 
 
Dragostea de frate te judecă uneori, 
Apoi te iartă, te ajută, îţi aduce flori. 
Este într-adevăr prima prietenie  
Care înfloreşte prin fiecare bucurie. 
 
Dragostea de frate este dăruită 
Fără ca s-aştepte să fie răsplătită. 
Cu ea, o inima de mamă pe Pământ 
Veghează şi-n cer un Frate sfânt. 
 

Cornelia Violeta Popescu, 15 august 2013 

 
Alexandru PACIOGA 

 
Cântec de iubire 
         Soţiei mele Sorica Pacioga 
Eşti fiinţa pentru care scriu 
Și-mbrăţişarea ţi-o ador 
Cu sufletul purtat de dor 
Și vise dragi de viitor. 
 
Răscolind abil gândirea 
Lumina noastră vie, 
S-o purtăm ca pe-o făclie 
Trăind din plin iubirea! 

 
Iubirea de la Dumnezeu, 
Pentru viaţă şi credinţă, 
Ce ne-a condus ca un ecou – 
Chemare sfântă şi dorinţă. 

 
Să cântăm cu bucurie 
Și slove calde, elevate, 
Mesaje sfinte, pozitive, 
Refrene pro eternitate! 

 
Azi, pentru noi e sărbătoare, 
De suflet şi legământ, 
Că porţi nume de la Soare 
Și harul de la Duhul Sfânt! 

 
Să cântăm toţi pentru tine, 
Pentru timpul care vine, 
Cu vise dragi înaripate 
Și cu gânduri luminate. 

 
Refren cu graţie divină 
Și evocare creştină – 
Să-l cântăm din nou cu toţii: 
Soţul, copiii şi nepoţii! 

 
La mulţi ani cu sănătate 
Și cu gânduri luminate 
Alexandru Pacioga 
Bucureşti 12.05.2
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Actualitate şi trecut la LUNA

 

 
 
Vasile LECHINȚAN 
 
Martiri români  din Luna şi din jur la 1848 

La 31 ianuarie 1850, protopopul greco-
catolic al Boianului (azi com. Ceanu Mare, 
CJ), Georgie Lazăr, scria din Iacobeni (azi 
com. Ceanu Mare, CJ) Consistoriului de la 
Blaj că trimite în anexă „Specificarea 
orfanilor şi a văduvelor prin insurgenţii 
maghiari în timpul resbelului trecut la cea mai 
mare mişălătate [sǎrǎcie] aduşi, din Districtul 
Protopopesc al Beiului [Boianului], şi a 
invalizilor”. 

 

Preotul rǎspundea de fapt la porunca 
„Mǎritului Consistoriu” din Blaj, care a 
solicitat aceastǎ situaţie conform Decretulului 
guvernatorului Transilvaniei, feldmareşalul 
Ludovic von Wohlgemuth, cu nr. 851 din 15 
octombrie 1849, dat în Sibiu, decret tradus în 
limba română şi trimis protopopilor de 
Consistoriul greco-catolic din Blaj. În înaltul 
ordin se spunea cǎ „Mulţi oameni din 
Naţiunea Romană prea inaltei Dinastii şi 
cauzei drepte credincioasă, in incurgerea 
săvarşitei de curand bătăi a revoluţiei prin 
insurgenţi, parte s-au omorat, parte s-au 
chilăvit, şi invalizi s-au făcut”. Pentru 
ajutorarea lor s-au cerut situaţii cu starea 
văduvelor, orfanilor şi invalizilor, din toatǎ 
Transilvania. Datorǎm cercetǎtoarei Elena 
Mihu din Târgu Mureş descoperirea şi 
publicarea a numeroase rǎspunsuri ale 
preoţilor greco-catolici transilvani, inclusiv 
raportul protopopului Boianului, care înscrie 
şi situaţia acestor urmaşi ai martirilor din Luna 
Arieşului şi care urmau sǎ fie despǎgubiţi din 
vistieria ţării. Aceşti urmaşi erau „de toate 
scăpătaţi [şi] nu mai sunt harnici de a-şi 
susţine viaţa”- scrie protopopul. În raportul 
protopopul Boianului sunt trecuţi cei 25 morţi 
şi 1 rănit din satele Grindeni, Hădăreni,           

Gligoreşti, Luna, Sâncrai, Câmpia Turzii 
(Ghiriş), Urca şi Luncani. Şase dintre ei au 
fost împuşcaţi în Luna, la 11 septembrie 1848, 
pentru că s-au opus recrutării tinerilor români 
în armata maghiară. Cazul este cunoscu din 
lucrarea dedicatǎ masacrului de la Luna 
semnatǎ de istoricii Gelu Neamţu şi Ioan 
Mazere. Aflǎm cǎ preotul Lazar Todor din 
Luncani a fost împuşcat la Noşlac, la 
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„începutul lunii octombrie 1848”, fiind în 
legiunea lui Axente Sever; ceilalţi cinci au fost 
arestaţi în primǎvara anului 1849, duşi în 
temniţa din Turda, unde şi-au găsit sfârşitul 
din cauza torturilor la care au fost supuşi.  

Iuon Fetiţia din Luna s-a întors acasă 
invalid, rănit în iulie 1849 în luptele de la 
Szeged, unde a fost dus „cătană”.  

În Luna au rǎmas „trei prunci mici” ai 
lui Filip Nicuşan, „mort în Turda în robie”, în 
iunie 1849, copiii nu au mamǎ şi „avere 
nimica”.  
  Soţul Iulianei Hada din Luna a fost 
„puşcat in Luna” în  septemvrie 1848. Vǎduva 
a rǎmas „cu trei prunci” şi „avere nimica”.  

Exact în aceeaşi situaţie a rǎmas 
Maria Tulai din Luna, soţul fiindu-i „puşcat 
în Poiana [la] 24 decembrie 1849”.  

Ana Dondos din Luna, orfanǎ,  
ţigancǎ, a rǎmas singurǎ, la vârsta de 7 ani, 
„avere nimica”, tatǎl ei a fost ucis la Grindeni, 
în martie 1849. 
  Sunt doar câteva aspecte emoţionante 
ale vieţii româneşti dintr-un sat din bazinul 
Arieşului din  perioada imediat urmǎtoare 
Revoluţiei paşoptiste, care se adaugǎ istoriei 
acestei demne obşti rurale atât de încercate de 
secolele întunecate ale Transilvaniei.  
 
Vasile Lechinţan , Jan 27  

 
 
 

 
Portrete de luneni

  

  
 
                                                      
 
       Dispariţia  unui  model uman meritoriu 
 
La mijlocul verii anului 1957, pe 11 iulie în 
comuna Luna de pe mirifica vale a Arieşului, a 
văzut lumina zilei Traian, cel de al 8-lea copil din 
cei 10 câţi au avut Maria şi Gheorghe Indre, 
oameni harnici, modeşti şi înzestraţi, care şi-au 
iubit copiii ca lumina ochilor şi pentru care au 
trudit ca ei să devină oameni integri şi de valoare, 
să facă şcoală, să-şi dobîndească profesii 
onorabile, să-şi întemeieze la rândul lor familii 
frumoase şi trainice peste timp. Traian se năştea la 
exact 2 ani după sora imediat mai mare, Cornelia, 
născută tot pe 11 iulie în 1955, coincidenţă despre 
care tatăl lor vorbea ca despre un semn 
Dumnezeiesc de protejare a viitorului copiilor lui; 
semn care s-a repetat doi ani mai târziu când, la 5 

mai 1959, s-a născut Iulia - următoarea soră mai 
mică a lui Traian, născută în aceeaşi zi a anului cu 
fratele lui mai mare, Gheorghe, care a văzut 
lumina zilei cu exact 6 ani înainte pe 5 mai 1953, 
întărindu-i astfel tatălui lor credinţa că familia lui 
se află sub semnul protecţiei divine şi 
determinându-l să  sporească rugăciunile de slavă 
şi mulţumire, de ajutor şi sprijin.  
Traian a fost un copil  vesel, plin de energie şi 
viaţă, prietenos şi devotat prietenilor săi de joacă, 
atitudine care s-a confirmat toată viaţa lui  în 
relaţiile cu oamenii cu care a lucrat sau colaborat, 
în relaţiile cu familia  şi rudele, cu vecinii  cu 
colegii şi cu toţi cei care l-au cunoscut. 
Copilăria lui Traian s-a derulat în atmosfera de 
pace şi linişte a vremii, marcată însă de greutăţi şi 
lipsuri materiale care necesitau un efort de 
cumpătare şi o strădanie permanentă a tuturor 
membrilor familiei de a contribui la completarea 
modestelor venituri din care trăiau. Copil cuminte 
şi ascultător, Traian a înţeles rugăminţile mamei 
de a răspunde cererilor ei de a merge zilnic  cu 
mâncarea de prânz la câmp pentru vecinul Aurel, 
mai înstărit, serviciu recunoscut şi recompensat în 
variate feluri de lelea Maria, soţia lui Aurel.  Mai 
târziu Florentin, poştaşul satului care era şi croitor 
de meserie, l-a descoperit pe Traian, copil ager şi 
serios şi a început să îi încredinţeze misiunea de a 
distribui o parte din poşta fără valoare finaciară, 
scrisorile, ziarele şi revistele abonaţilor, sarcină nu 
uşoară, pe care Traian o îndeplinea în perioada 
vacanţelor cu entuziasm şi mândrie dar şi cu o 
neaşteptată maturitate şi seriozitate, Florentin 

Traian Indre 
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rămânând mereu surprins de corectitudinea şi 
eleganţa cu care acest copil  îl ajuta în schimbul 
unei modeste plăţi. Începută în anii de şcoală 
generală această preocupare a fost continuată şi în 
anii cursurilor liceale urmate în Câmpia Turzii, cu 
deosebirea că dintr-o ocupaţie de vacanţă ea 
adevenit una permanentă, derulată în paralel cu 
obligaţiile şcolare, cu un efort admirabil şi aproape 
incredibil date fiind rezultatele remarcabile pe care 
reuşea să le obţină şi la şcoală. Traian povestea, 
uneori oftând,  cum de la şcoală mergea la oficiul 
poştal unde prelua şi tria corespondenţa şi presa 
cotidiană de împărţit în faţa poştaşului, care privea 
uluit şi fascinat, neînţelegînd criteriile după care el 
făcea trierile, ştiind doar că ani de zile nu a primit 
nicio reclamaţie din partea nimănui. Într-una din 
zile, intrigat, l-a întrebat nedumerit cum face. A 
aflat spre surprinderea lui că Traian îşi făcuse o 
reţea de colaboratori din colegii lui de clasă şi din 
prietenii din anii mai mici sau mai mari care, ştiind 
problemele materiale cu care se confrunta acest 
harnic şi inimos coleg al lor, îl ajutau distribuind 
materialele pe străzile şi în zonele în care locuiau. 
Aşa se face că în una din zile, pentru a se amuza, 
unul din colegii lui i-a luat materiale de poştă din 
servietă şi a umplut cu ele catedra înainte de 
începutul orei cu cel mai sever profesor: un inginer 
din uzină care ţinea mult la ordine şi disciplină, 
ingredinte esenţiale pentru activitatea unui viitor 
muncitor sau inginer în cadrul uzinei pe lângă care 
funcţiona liceul industrial din Câmpia Turzii. 
Enervat de mulţimea de scrisori răspândite pe 
masă, îngrijorat de apariţia lor acolo,  aceste 
documente având caracter confidenţial şi neputând 
fi manipulate şi gestionate decât în mod riguros 
conform exigenţelor legii, inginerul a întrebat 
autoritar: 
- Cui aparţin? Cine îşi permite o asemenea 
obrăznicie şi impertinenţă? Trist, cu faţa înroşită 
de emoţie şi de supărare şi cu un acut sentiment al 
vinovăţiei, jenat pentru nesocotinţa infantilă a 
colegului său, aproape cu lacrimi în ochi, Traian 
şi-a cerut scuze mărturisind că sunt ale lui, 
spunându-i motivul şi procedând cu mare iuţime la 
strîngerea acestora şi la eliberarea catedrei. Ca 
reacţie profesorul l-a scos la tablă, l-a ascultat, i-a 
dat şi o problemă de rezolvat. A rămas plăcut 
surprins de corectitudinea răspunsurilor şi de 
calitatea pregătirii lui şi i-a dat nota maximă. S-a 
adresat apoi cu severitate şi asprime colegilor lui 
de clasă vorbindu-le despre puterea exemplului şi 
cultul muncii făcută cu efort  si seriozitate, pe care 
Traian, colegul lor modest din Luna, le ilustra în 
acel moment mai grăitor, mai convingător şi mai 
frumos ca nimeni altul. 

După absolvirea liceului, Traian a trecut un 
concurs de admitere sever în vara anului 1977 
intrând la Facultatea Energetica din Cadrul IPB. 
Ca student, Traian Indre şi-a probat o dată în plus 
calităţile lui de om serios, bun şi generos. S-a 
angajat într-un efort de învăţare şi pregătire pentru 
profesia de inginer energetician, efort pe care l-a 
continuat până în ultimele zile ale activităţii sale 
dată fiind continua înnoire a tehnicii, schimbarea 
rapidă a soluţiilor şi tehnologiilor. În anii aceia de 
zbor al viselor, de împliniri şi progrese în planul 
cunoaşterii şi al formării sale ca om, Traian a 
cunoscut-o pe Maria Lazăr din Treznea, studentă 
la ingineria biochimiei, de care s-a îndrăgostit pe 
viaţă şi alături de care au întemeiat o minunată şi 
exemplară familie. Au înfruntat cu curaj şi 
solidaritate toate problemele nu puţine şi nu uşoare 
cu care s-au confruntat în cei peste 30 de ani de 
căsnicie, probleme materiale, probleme  de 
sănătate, probleme induse de despărţirile inerente 
de cei dragi, dar au reuşit să dea viaţă, să crească, 
să formeze şi să îndrume doi copii minunaţi: pe 
Raluca şi pe Marius, oameni maturi, având astăzi 
propriile lor familii, recunoscuţi, apreciaţi şi 
preţuiţi pentru valoarea lor profesională şi pentru 
înalta şi impresionanta calitate umană. 
Harnic, cinstit, modest şi aşa cum am spus mai 
înainte dăruit de mic copil muncii, după absolvirea 
facultăţii Traian a lucrat ca inginer de exploatare şi 
mai apoi ca şef de atelier timp de 17 ani în CET 
Zalău. Erau ani grei, în care tinerii ingineri din 
centrală au reuşit prin competenţă, dăruire şi 
eforturi remarcabile să asigure alimentarea cu 
căldură a oraşului Zalău şi producerea de energie 
electrică pentru uzinele din platforma industrială a 
municipiului. Pentru Traian au fost ani în care a 
acumulat multă experienţă; în calitatea sa de şef al 
atelierului electric, a contribuit la formarea unor 
echipe calificate, la instaurarea unui climat de 
disciplină şi ordine în gestionarea instalaţiilor şi 
echipamentelor, la reducerea semnificativă a 
costurilor de întreţinere şi exploatare. A iubit şi 
apreciat oamenii cu care a lucrat şi la rândul lui s-a 
bucurat de preţuirea şi admiraţia lor atât ca inginer 
cât şi ca om. 
Începând cu anul 2000, folosindu-şi cunoştinţele 
dobândite, s-a transferat în domeniul exploatării şi 
întreţinerii reţelelor electrice de transport din 
cadrul Companiei Naţionale Transelectrica. Din 
2006 a fost promovat ca şef  la  Centrul de 
exploatare  din Zalău,  Sucursala de Transport Cluj 
a Companiei Transelectrica. Și aici a muncit cu 
aceeaşi pasiune şi a reuşit să ducă la bun sfârşit 
amplul proiect de retehnologizare a staţiei electrice 
de transformare Sălaj şi să modernizeze instalaţiile 
de alimentare cu apă ale staţiei de conexiuni şi 
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transformare Tihău. Parcursul său profesional şi 
existenţial a fost din nefericire curmat de o boală 
necruţătoare  care l-a obligat să se pensioneze 
înainte de vreme. 
Ca om, Traian Indre a fost un soţ şi un tată 
extraordinar, eforturile făcute de el şi de soţia sa 
Mia Indre i-au ajutat şi sprijinit substanţial pe 
Marius şi pe Raluca să îşi finalizeze studiile la 
Paris cu rezultate strălucite, Raluca dobândind 
titlul de doctor inginer în telecomunicaţii şi 
lucrând ca inginer cecetător în Paris în cadrul 
Companiei Orange, iar Marius - absolvent al École 
de Mines, ca inginer de sisteme de automatizare în 
cadrul Societăţii Naţionale de Motoare de avion 
din Franţa. 
Cu misiunea pământească îndeplinită 
impresionant, regretat şi iubit, Traian ne-a părăsit  
pentru a-şi dormi somnul de veci în pământul de la 
Treznea, pământ sfânt pentru neamul românesc, 
înnobilat de sângele martirilor şi îmbogăţit şi 
înfrumuseţat în continuu de oamenii locurilor 
alături de care şi-a trăit cei mai frumoşi ani ai 
vieţii şi pe care el i-a iubit cu dragoste filială şi 
frăţească. 
      Gheorghe Indre, Treznea,  22 aprilie 2014  
 

        

 Mă numesc Căluşer Mihaela-Cristiana şi 
sunt absolventă a clasei a VIII-a a Şcolii 
Gimnaziale Luna. 
 La festivitatea de premiere a sfârşitului de 
an şcolar, am primit cu emoţie şi bucurie  un 
premiu special înmânat de domnul profesor Dan 
Nicolae, oferit de redactorii revistei „Gândul 
Anonimului”, domnii Ion Mazere şi Gheorghe 
Indre. Acest premiu  a constat în 3 cărţi foarte 
importante pentru istoria satului Luna. Acestea 
sunt „Masacrul de la Luna”, „Comuna Luna 
Istorie, Tradiţie şi Adevăr pe Valea Arieşului” şi 
„Profesorul Nicolae Mazăre. Un destin asumat”.  
 Sunt mândră că m-am născut şi locuiesc 
aici, în satul Luna, un sat frumos, încărcat de 
istorie şi tradiţii, un sat cu renume, din inima 
Transilvaniei, cu oameni harnici şi curajoşi. De 
aici, din satul nostru, au plecat oameni importanţi, 
care acum sunt renumiţi şi duc cu mândrie numele 
satului nostru mai departe, dovedind că oamenii de 
la sat nu sunt mai prejos decât cei de la oraş.  
 Vreau să  mulţumesc redacţiei revistei 
„Gândul Anonimului” pentru revistele trimise, în 
special domnului colonel(r) Ion Mazere, pentru  
valoroaselor cărţi despre istoria comunei noastre , 
scrise şi publicate de dumnealui,  cărţi, pe care le 
recomand tuturor celor care sunt interesaţi de 
istoria Comunei Luna 
 
Mihaela-Cristiana Căluşer 
 

 
 

Femei din Luna de azi pe banca, intr-o zi de sarbatoare, urmasele Sofiei 
Hetea care a strigat cu glas inalt si hotarat:  ”Nu ne dăm copiii in oastea 

domnilor”, marcând inceputul revoltei din Septembrie 1848, care s-a sfârit 
eroic și dureros cu Masacrul de la Luna la 12 septembrie 1848. 

             
Auguste Rodin Mâinile 

Muzeul Rodin din Filadelfia 
 

Mihaela –Cristiana CĂLUȘER 

 



Gândul Anonimului nr.53-54 Anul XII /15 iunie 2014 

 67

Recenzii şi cărţi primite la redacţie 

 
 

Emil Lungeanu – Manifestul ludic, 
formule extreme în critica literară 

 

 
Am în faţă trei volume surprinzătoare de 

critică literară, semnate de Emil Lungeanu. 
Primul, Călător în Parnas, odiseea literară a lui 
Florentin Popescu– istorie literară în versuri /1/, 
al doilea, Omul exotic, odiseea literară a Hannei 
Bota – studiu critic în cinci tablori mitologice /2/ 
şi al treilea, Raport la congresul al XV-lea. Rolul 
criticii şi autocriticii în literatura contemporana. 
Eliza Roha „un Cezar Petrescu feminin” al 
romanului de azi /3/. Ele au fost reunite în 
Manifestul ludic, formule extreme în critica 
literară /4/. 

 Am mai citit proză ritmată dar critică 
literară în versuri, dialoguri dramatice şi ca raport 
la un congres comunist, mai va. După ştiinţa mea, 
aceste cărţi constituie fapte de pionierat în 
litaratura română şi nu numai. În primele două, 
criticul inovator face apel copios la mitologia 
greacă întrucât  zeităţile olimpiene aveau 
antecedente serioase de imixtiune frecventă în 
viaţa muritorilor, ba chiar se cuplau uneori cu 
aeştia, dând naştere semizeilor, iar în al treilea, pe 
alocuri la limbajul de lemn.. 

Imaginaţia criticului fiind surprinzătoare şi 
copleşitoare, musai să încep abordarea cărţilor 
menţionate în aceeaşi manieră, dar nu mitologică 
ci ştiinţifică, recurgând la un eveniment 
revoluţionar din istoria fizicii. 

Curentele literare, chiar şi 
postmodernismul s-au clasicizat, canoanele 
anchilozându-se în bună parte. Clasicizarea 
echivalează cu transformarea acestora în 
mecanisme newtoniene cu roţi dinţate, 
desfăşurarea evenimentelor epice şi lirice 

devenind previzibile. Ceea ce a făcut Emil 
Lungeanu în critica literară seamănă cu 
relativitatea eisteiniană, în care timpul şi spaţiul se 
contractă sau se dilată în funţie de viteza 
inventarierii evenimentelor povestite.   

Ştim că în literatură, timpul este subiectiv 
şi urmează altă curgere. În general, eroii sau 
naratorul fac incusiuni în trecut, iar în carţile SF 
chiar în viitor. La Emil Lungeanu zeii mitologiei 
greceşti sunt aduşi în contemporaneitate, 
comportându-se omeneşte, utilizând tehnologiile 
moderne: telefoane fixe şi mobile, calculatoare etc. 
Limbajul e şi el uman, hazos, plin de savoare, 
umor, uneori argotic dar foarte potrivit contextelor 
şugubeţe. Evenimentele petrecute în cele două 
odiseei sunt atât de concentrate încât par că se 
desfăşoară cu viteze apropiate de a luminii şi 
timpul narativ se dilată. 

În odiseeile lui Emil Lngeanu, din cauza 
vitezei de desfăşurare a evenimentelor, spaţiul se 
dilată, Florentin Popescu, zboară călare pe pegas 
din Munţii Buzăului în Parnasul, Hanna Bota 
călătoreşte în versurile ei prin România, Polinesia 
şi India. În Raport la congresul al XV-lea..., în 
romanele Elizei Roha, timpul se precipită sau se 
dilată, după caz. De pildă, în romanul  Zodia 
proscrişilor în mahalaua unde nu se întâmplă 
nimic, timpul pare că s-a oprit: „Pomi desfrunziţi, 
tufe de toate felurile, d eun maroniu trist, trandafiri 
îmbrăcaţi în ziare, câteva orătănii ce scăpau mereu 
din împrejmuirea din sârmă şi cotcodăceau 
enervant, nelipsitul guiţat al porcului crescut 
pentru Ignat, cotineaţa cu porumbei căţărată în 
vârful unui prepeleac sub care se albise pământul 
de găinaţ, constituiau tabloul dezolant al locului 
din care pornea în fiecare dimineaţă iubita lui.” În 
schimb, în romanul Locul de lângă icoană, 
multiplele tragedii determină o curgere rapidă a 
timpului: „Timpul zbură ca ţâşnit din praştie” 
Dilatarea s eproduce din cauza densităţii 
povestirii, aşa cum subliniază şi criticul: Dacă 
luăm ca reper, să zicem îmbolnăvirea şi moartea 
Miţei, constatăm că un an întreg se scurge în 
numai zece pagini, adică într-un ritm de două ori şi 
jumătate mai accelerat faţă de tempo-ul mediu al 
întregii naraţiuni,...” 

În romanul Teodora alternează cele două 
moduri de curgere a  timpului, rapid, în epoca 
totalitară, fiind preocupaţi de grija zilei de mâine, 
lent în clipele de dragoste, dilatându-se odată cu 
fericirea protagoniştilor. 
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Călător în Parnas, odiseea literară a lui 
Florentin Popescu cuprinde paisprezece cânturi, 
primul, începe desigur cu invocarea muzei, prilej 
pentru a trece în revistă genurile literare în care s-a 
exprimat până în prezent Florentin Popescu: 
versuri, proză, eseistică, monografii, critică 
literară, cercetare mitologică etc. În celelalte 
cânturi sunt trimiteri la versuri ale autorului şi la 
referinţele criticilor care s-au exprimat despre 
opera epopeizatului. Se fac remarci asupra 
peregrinărilor autorului prin zona natală 
(buzoiană), adevărat Parnas în care se petrec 
întâlniri scriitoriceşti. Ultimul cânt reprezintă un 
Cuvânt către cititori. 

Remarcabil este faptul că observaţiile 
critice emise de Emil Lungeanu sunt 
pertinente şi prezentate cu umor cuceritor, de 
pildă în această îmbinare de comentariu 
umoristic lungeanian cu versuri ale poetului 
desprinse dintr-un volum liric: „tu nu mai ai 
nici după ce apă să bei/ iar bardului îi arde de 
Flăcări şi porumbei,/ pe tine te roade la 
epigastru - / dânsul te-ndeamnă „să priveşti 
cerul albastru,/ să stai vertical în aşteptare/ 
încât „o buburuză încet să se urce/ pe braţul, 
pe umărul tău, rampă de lansare,/ şi geaba la 
ştiri se dau alarme de ţsunami cu spume -/ el 
nimic, un pitpalac îţi dă veste că-i linişte în 
lume,”  

Omul exotic, odiseea literară a Hannei 
Bota – studiu critic în cinci tablori mitologice, 
ne prezintă o poetă care a trăit aventuri 
senzaţionale, în mijlocul unor triburi ieşite din 
canibalism ori în India  

În tablorile I, II, III şi V, prin 
comportamentul lor omenesc, zeii Greciei 
Antice desacralizează mitologia, iar în tabloul 
IV, prin comentariile acestora şi ale criticului 
este desacralizată religia creştină. Abordarea 
nu este întru-totul postmodernistă 
demolatoare ci urmează o linie umoristică 
înţelegătoare. Toate evenimentele cercetate 
conţin o virulentă critică a imoralităţii 
contemporanilor care ne guvernează. 

Raport la congresul al XV-lea. Rolul 
criticii şi autocriticii în literatura contemporana. 
Eliza Roha „un Cezar Petrescu feminin” al 
romanului de azi, autorul analizează pertinent 
stilul narativ al Elizei Roha, autoare a 15 romane 
publicate numai în perioada 2000-2013. Între 
observaţii critice la adresa societăţii noastre de 
astăzi, de tipul: „societatea noastră multilateral 
subdezvoltată” „apatia societăţii româneşti 
postdecembriste, în prezent aflată în concediu de 
odihnă de veci după epuizantele decenii de muncă 
patriotică, de producţii record la hectar şi vizite de 

lucru” şi lozinci: „Onoare muncii!”, „Pa-ce-pa-ce-
pa...!”; criticul remarcă minuţiozitatea descrierilor 
de interioare din paginile epice, empatia autoarei 
cu dramele descrise, eleganţa stilistică.   

Revenind la trilogia critică, remarcăm 
faptul că eroii acestora sunt trei scriitori 
animaţi de înalte idealuri umaniste, ceea ce 
permite ca abordarea lor postmodernistă să 
atingă cote umoristice nebănuite. Florentin 
Popescu scrie senin, mioritic, urmărind 
armonia dintre om şi natură, omul fiind văzut 
ca parte a întregului cosmic; Hanna  Bota 
descoperă specificul bun al primitivilor, semn 
că omul poate evolua după ideea platoniciană 
a binelui, Elza Roha se înduioşează de 
condiţia oamenilor săraci şi anonimi.  

Citind fascinanta trilogie critico-ludică 
elaborată de Emil Lungeanu, rostim împreună cu  
Faust din opera lui Goethe: „Clipă opreştete!”   

                                                                                              
Lucian Gruia 

 
Note: 
1 Emil Lungeanu – Călător în Parnas, odiseea 
literară a lui Florentin Popescu – istorie literară 
în versuri (Ed. RAWEXCOMS, Bucureşti, 2012) 
2. Emil Lungeanu – Omul exotic, odiseea literară 
a Hannei Bota – studiu critic în cinci tablori 
mitologice (Ed. Bettta, Bucureşti, 2013) 
3. Emil Lungeanu – Raport la congresul al XV-
lea. Rolul criticii şi autocriticii în literatura 
contemporana. Eliza Roha „un Cezar Petrescu 
feminin” al romanului de azi (Ed. Betta, 
Bucureşti, 2013) 
      4. Emil Lungeanu - Manifestul ludic, formule 
extreme în critica literară ( Ed. Betta,       
Bucureşti, 2014)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
George Canache, Ioan Balaei,  Maria 
Mazere, Ion Mazere, ion Petrescu si Gruia 
Lucian 
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Maria Calciu – Dimineaţă fără 
Noapte 

 

 
 
După ce am cititi volumul de versuri al 

Eugeniei Ţarălungă - Mici unităţi de percepţie 
(Editura Muzeul Literaturii Române, 2002), cu 
care a obţinut premiul de debut al USR, mi s-a 
revelat cu acuitate faptul că la unii poeţi latura 
gnoseologică este atât de puternică încât la 
aceştia se poate detecta chiar o viziune destul 
de închegată asupra lumii. M-am hotărât să 
cercetez această temă, în viitoarea mea carte, 
intitulată Interiorul liricii, o cercetare 
gnoseologică a poeziei române din mileniul 
III. 

În acest sens, am elaborat următoarea 
metodologie unitară de abordare, bazată pe 
nivele de profunzime  gnoseologică. Din acest 
punct de vedere, oprea unui poet se poate 
situa: în aparenţă (plină de locuri comune), în 
esenţă (cu întrebări şi răspunsuri privind 
sensul existenţei) sau în imaginaţie pură 
(ludică, implicând reveria, visul, referinţele 
mitologice ori fantezia neîngrădită). Poetul 
poate privi, sau chiar trece de pe un nivel pe 
altul. 

Unde s-ar situa Maria Calciu, autoare a 
13 volume de versuri,  în această schemă? 

Vom  cerceta poezia cognitivă a 
autoarei, utilizând versuri din recentul volum 
publicat,  Dimineaţă fără Noapte  (Ed. Tracus 
Arte, Bucureşti, 2014). Cartea cuprinde 28 de 
poeme dedicate memoriei mamei sale Elena, 
trecută în nefiinţă după 28 de ani şi 28 de zile 
de la plecarea în cealalată lume a tatălui 
poetei, Alexandru.  

Remarcăm întâi afirmaţiile autoarei 
despre propria-i poezie, adică arta ei poetică: 

„În norul ca o poartă// (...)// atât demulte vise 
ce nu ştiau să zboare/ atât de multe păsări ce 
încă mai visau/ cum să viseze visul ce încă n-a 
visat” (Visul ce se visa visat). Şi iată mai clar, 
o frumoasă definiţie a poeziie ca stare de vis:   
„...să leg de/ două pagini rupte câte un strop 
de vis/ spre a putea să crească pe litere/ o 
frunză”(Tăcerea-chip de mamă). 

Aşadar, poezia, pentru Maria Calciu 
reprezintă satrea de vis,  domeniu care nu 
corespunde aparenţei banale întrucât implică 
amalgamarea în procesele onirice a unor 
obsesii venite din străfundul fiinţei, din 
inconştient sau subconştient.  În concluzie, 
poezia autoarei acoperă două paliere, 
imaginarul, visul uşor, dematerializat şi   
esenţele, grele, profunzimile fiinţei.  Între ele 
există nişte scări rulante pe care urcă 
simbolurile din inconştient şi subconştient, în 
conştient, pentru a se elibera în starea lirică de 
reverie. Pe măsura urcării, simbolurile îşi 
pierd greutatea pentru a nu rupe plasa visului 
în care se încadrează. Fiecare simbol poartă o 
semnificaţie principală şi o pletoră de 
conotaţii secundare. În jurul fiecărui simbol se 
ţese o strofă de poezie. Pe măsură ce trecem 
de la o strofă la alta (de la un simbol la altul), 
parcurgem şi zona de conotaţiile îmtreţesute  
ale acestor simboluri. 

Cele mai frecvente simboluri, ceeea ce 
le conferă statutul de simboluri de bază, sunt  
drumurile, umbrele, pragurile, porţile, 
ferestrele, scara (reprezentată pe coperta 
cărţii) şi oglinzile. Drumurile alcătuiesc o 
reţea labirintică şi simbolizează momentele 
existenţei (evenimentele vieţii), de cele mai 
multe ori acestea se parcurg în gând şi revin 
deseori  în memorie:   „Îţi auzeam amintirile// 
(...)// Căci tu erai acolo/ Dincolo de pasul 
dintre mine şi mine/ Orizont de nesomn/ 
Aşteptându-mă// (...)// ...pentru că dintr-o dată/ 
ai plecat atât de departe încât/ am devenit 
anotimp/ Timp fără trup/ Timp fără tine/ Şi nu 
ţi-am mai auzit amintirile/ Orizont/ 
aşteptându-mă/ oricând şi oriunde/ aş fi putut 
să vin” (Timp fără trup) 

Desprinderea umbrei de trup reprezintă 
o stare de dezechilibru, de alterare a unităţii 
fiinţei: „Când nu-mi găseam nici umbra/ căci 
şi ea/ dezlipită/ plecase tot departe/ să-mi 
plângă/ plânsul/ cu spatele spre mine/ crezând 
că nu o văd” (O silabă din nume)  
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Pragurile, porţile, ferestrele, scările 
reprezintă simboluri de trecere a lumilor. Cu 
aceste simboluri ajungem la esenţa cărţii, 
dedicată morţii mamei. În bună tradiţie 
românească, între viaţa de aici şi de dincolo nu 
există ruptură, ambele aparţin aceleaşi 
existenţe: „Treceam prin tine des/ prin câte 
două iar uneori prin trei/ sau chiar prin câte 
patru/ praguri/ deodată//(...)// Treceam prin 
tine des/ însă mereu desculţă sau încălţată-n 
Alb/ încet şi doar pe vârfuri/ căci tălpile 
fiindu-mi reci// (...)// Prin plânsul ce a plâns 
atât cât trebuia/ ca nici măcar o urmă/ din el/ 
să nu mai doară/ să nu mai vrea să plângă// ca 
astfel eu să pot/ să plâng doar urma ta/ rămasă 
lângă mine/ În mine lângă/ Alb” (Clipa 
închisă)” 

Poeta ar vrea să-şi însoţească mama pe 
drumul spre cealaltă lume, pentru a nu o lăsa 
singură în marea călătorie: „Dar eu îţi tot 
spuneam/ că te voi însoţi acolo unde/ încă/ 
ştiam deja demult că nimeni nu era/ şi nimeni 
nu venea/ până când prima zare de dincolo de 
drum/ nu revenea în alb// (...)// Să trecem 
împreună prin cercul fără prag/ În clipa 
netăiată ce mirosea a nou// (...)// O altă Clipă-
prag/ Umplută doar cu foc”  (Ultimul pătrat) 

Cuvântul extincţie nu este pomenit, ci 
simbolizat aluziv, emoţionant şi liric. Iată 
premoniţia plecării: „vedeam cum talpa 
dreaptă/ îţi tot aluneca pe/ pietrele de apă/ 
ieşindu-ţi din umbră” (Scara de drum); sau: 
„Modul acela unic/ în care îţi atingeai 
degetele/ aproape de durere/ cu mult mai 
înainte ca eu să fi plecat/ de parcă repetai/ cum 
să îmi spui zâmbind/ apoi/ - La revedere-” 
(Gânduri dinspre noapte) 

Instaurarea morţii este însoţită de 
cenuşiul plumbului bacovian: „Îmi era din ce 
în ce mai greu să înţeleg/ ce fel de ceaţă/ gri 
către plumb// îţi tot creştea pe umeri/ de parcă 
te-ar fi îmbrăcat/ de parcă ar fi trebuit gata să 
fii/ mereu să pleci către un/ pol necunoscut” 
(Fum şi pol necunoscut) 

Moartea e o dimineaţă fără noapte 
pentru că sufletul ajunge în lumină. Drumul 
are acum un singur sens. Omul viu se poate 
întoarce pe acelaşi drum, cel plecat în 
veşnicie, nu: „Ştiu că n-ai vrut/ că ţi-a fost 
greu să pleci pe drumul care/ singur/ avea un 
singur sens cu nume nevăzut/ şi singurul pe 

care n-ai fi putut vreodată/ să mergi numai un 
pas/ pentru ca mai apoi/ din el să te întorci// 
Fiind singurul din care sau dinspre care eu/ n-
aş fi putut să-ţi ies în cale niciodată// (...)// 
Ştiu cât de mult ţi-ai fi dorit atunci/ să fi 
rămas/ un drum cu două sau trei sensuri/ mai 
departe/de urma şi de semnul/ drumului din 
drumul ce nu avea în el/ decât un sens de 
mers/ dar şi acela numai cu sens de/ înainte” 
(Dimineaţa fără noapte). 

Extincţia şterge paşii parcuşi pe 
drumurile vieţii: „Nu puteam să mă mai întorc 
şi/ întorcându-mă/ să trec iar prin mijlocul 
porţii de apă/ închisă/ cu cheia de brumă din 
umbre de fum/ dincolo de care tu numărai/ 
cândva/ zilele rămase în ele fără paşi” (Drum 
fără pas) 

Conform superstiţiilor populare, 
oglinzile trebuie acoperite în prezenţa morţii 
pentru a nu contamina vii din preajmă: 
„acopeream oglinzile toate/ cu râuri/ ca nu 
cumva să ies prin una dintre ele” (Visul ce se 
visa visat) 

Palma mamei reprezintă pentru fiică 
centrul ocrotitor al existenţei, locul în care se 
regăsea pe sine şi putea visa: „Dar de fiecare 
dată când/ mă întorcean în mijlocul ei/ în 
singura mare păzită de ea/ căci numai acolo 
puteam să visez/ acelaşi vis/ de cel puţin trei 
ori” (Vânt, foc şi tăcere) 

După plecarea mamei n-a mai rămas 
nici măcar tăcerea mângâietoare şi este 
admonestat tandru însuşi Dumnezeu:  
„Doamne/ pe/ Tine/ Te întreb// Unde ai dus 
prin clipa din focul/ plin cu ger/ care pleca din 
August/ în grabă şi/ în taină// Tăcerea-
mângâiere/ cu chipul plin de/ mama/ ce nu 
putea să plângă/ De teamă să nu doară în 
mine/ în oricine/ în cineva/ Vreodată” 
(Tăcerea-chip de mamă) 

Încărcată de nostalgie, poezia Mariei 
Calciu din volumul Dimineaţă fără Noapte 
cuprinde o simbolistică bogată care se cere 
descifrată hermeneutic.    

După această prezentare sper că v-am 
convins ca Maria Calciu trebuie să figureze în 
viitoarea mea carte, Interiorul liricii, o 
cercetare gnoseologică a poeziei româneşti 
din mileniul III.  

Lucian Gruia 
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Ecouri în presă şi aprecieri ale cititorilor

 
CITIND « Gândul Anonimului » nr. 51 – 52. 

IMPRESII şi TRAIRI 
 

            
     
                     Dragoş GABOR 
 
Gabor Dragoş s-a născut în 14.08.1931 în com. 
Botoşana jud. Suceava din părinţi învăţători. Şi-a 
petrecut copilăria în Basarabia de unde familia lui s-a 
refugiat în România în 1940 şi în 1944. A absolvit 
liceul în Piteşti (1950) şi Institutul Politehnic din 
Bucureşti  fac. Energetică secţia Hidroenergetică 
(1955). A lucrat în sistemul energetic (ing. şef adj. la 
CTE Paroşeni, ing. şef Trust Energomontaj) până în 
1970, după care a trecut în energetica nucleară unde a 
fost 18 ani director al întreprinderii beneficiare pentru 
prima centrala nuclearoelectrică din ţară din care 10 ani 
pe şantierul CNE Cernavoda. După pensionare (1997) a 
mai lucrat în sectorul privat în activităţi legate de 
domeniul energetic nuclear, până în 2010. Este 
căsătorit, are 3 copii şi acum 4 nepoţi.      
 
Sunt un nou venit în lumea plină de istorie, de 
trăiri intense, amintiri, acte de cultură, judecăţi de 
valoare pe care o cuprinde minunata revistă 
« Gândul Anonimului » ; numărul 51-52 / 
decembrie 2013 este primul ei număr pe care l-am 
citit, din bunăvoinţa prietenului meu inginerul 
Indre Gheorghe. A fost o încântare s-o citesc de la 
un capăt la celălat. 
În primul rând m-a impresionat legătura revistei şi 
a multora din cei care o scriu, cu un spaţiu 
geografic şi de suflet, comuna Luna. E uimitor câţi 
oameni cu har de povestitori dar şi de analişti ai 
sufletului  naţiunii şi al generaţiilor noastre, a 
putut produce acel colţ de ţară ! Dragostea de 
locurile copilăriei care transpare din rândurile 
scrise de ei mi-a trezit o durere în suflet, întrucât,  
eu fiind născut în Bucovina,  trăindu-mi copilăria 
în Basarabia (de unde familia mea s-a refugiat de 
două ori) am fost  adoptat de plaiurile Ţării 

Româneşti (cu excepţia unui interval de 10 ani în 
care profesia m-a dus pe tărâmuri dobrogene) aşa  
că mă simt ca un om frustrat de lipsa unui loc al 
copilăriei în care se te poţi întoarce din când în 
când  pentru a te regăsi. 
 Multe din articolele citite au găsit ecou în 
gândurile şi trăirile mele. « Cuvântul de aducere 
aminte » rostit de dl. Indre Gh cu ocazia 
aniversarii a 40 ani de la absolvirea promotiei 
1973 a Liceului Industrial Energetic din Cluj –
Napoca descifrează faptele de viaţă trăite de 
generaţiile care şi-au început activitatea în anii 
1960-1970, epocă  de dezvoltare economică şi şi-
au continuat-o în perioada de după 1990 când 
confruntarea cu legile dure ale pieţei libere şi ale 
capitalismului sălbatec au distrus multe din 
realizările lor aducând insatisfacţia şi frustrarea. 
Fără  îndoială că serialul « Rezultatele Reformei » 
va descifra multe din cauzele prăbuşirii economiei 
noastre naţionale de după 1990, dar, referindu-mă 
şi la episodul din acest număr al revistei, respectiv  
« Politicianul », cred că ar trebui  făcut efortul de a 
identifica şi « mugurii vieţii noi », cum se spunea 
pe vremuri, adică elementele care ne pot da 
speranţa normalităţii. Cred că trebuie să fim 
conştienţi de faptul că sistemul democraţiei 
dezvoltat de occidentul european nu este lipsit de 
defecte şi inconveniente dar este singurul care s-a 
dovedit până acum capabil să asigure simultan 
libertatea şi creşterea nivelului de trai al 
societăţilor care l-au aplicat. 
Am fost impresionat de ţinuta înaltă a articolelor 
dedicate diverselor aspect ale vieţii  culturale. 
Interviul cu pictorul Radu Dărângă mi-a trezit 
interesul pentru curentul « autohtonismului etnic, 
luminat de spiritualitatea ortodoxă » ca fiind o cale 
de redresare prin artă a fiinţei morale a neamului 
nostru. Este cuceritor peisajul cultural care se 
desprinde din interviul cu scriitorul Emil 
Lungeanu, condus cu o competenţă la care nu te-ai 
fi aşteptat din partea unui inginer, decât în cazul că 
acesta  s-ar numi Gh. Indre. A fost pentru mine o 
revelaţie desvăluirea unor valenţe ale personalităţii 
„poetului naţional”, bănuite de fiecare dintre noi, 
dar nici o dată cuprise într-o prezentare 
cuprinzătoare şi convigătoare ca aceea din 
articolul „Mihail Eminescu şi ... ştiinţele exacte” a 
dlui Ovidiu Ţuţuianu.  
Este remarcabilă preocuparea revistei pentru 
problemele actuale de politică contemporană. Aş 
dori să citesc continuarea la articolul „La care 
...escu ne vom opri” scris de dl. Ion Petrescu, care 
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să inglobeze şi ultimele evenimente respectiv 
episodul „Crimeea” şi celelalte care ar putea urma. 
Este zguduitor strigătul de alarmă din articolul dlui 
dr. Gelu Nemţu „Încercări de resuscitare a 
<Transilvanismului> pentru destructurarea 
României”. El este cu atât mai actual astăzi când 
asistăm la eşecul unei coaliţii politice dintre două 
partide politice româneşti, provocat nu de conflicte 
ideologice ci de orgolii personale, urmat prin 
logica aritmeticii parlamentare de o alianţă care se 
va deconta din capitolul interesului naţional. Să 
avem în minte cutremurătoarele cuvinte ale 
academicianului Dan Berindei  redate în articolul 
citat: „Nu mai avem patrioţi!  Nu mai avem 
conştiinţă colectivă şi nici un fel de educaţie 
naţională. Ţara se risipeşte!” şi să ne comportăm 
astfel ca să le contrazicem, aşa cum şi-ar dori-o şi 
cel care le-a pronunţat. 

* 
Citirea acestei reviste este un moment de încântare 
şi de îmbogăţire sufletească. Sincere felicitări şi 
mulţumiri celor care fac posibilă apariţia ei şi celor 
care o îmbogăţesc cu gândurile lor. 
 
Dragos Gabor 
 
Ștefania Berczeller  
Dec 25, 2013 
Draga Gheorghe 
  
Am citit cu atentie exemplarul din revista ta trimis 
prin e-mail. M-a interesat in mod deosebit articolul 
dlui Inginer Daiconescu Gheorghe. Ca si  dansul, 
sunt si eu revoltata de schimbarile intervenite in 
graiul romanesc. Din acest motiv nu urmaresc prea 
mult emisiunile TV transmise la noi pnetru ca nu 
suport felul de a vorbi al crainicilor si al 
invitatilor, abuzul de neologisme si tot felul de 
expresii. Limba romana s-a creat de a lungul 
secolelor si nu poate fi schimbata de  cativa 
amatori lipsiti de cunostiinte lingvistice si literare. 
In 1997 cand am fost la Dej la intalnirea de liceu a 
sotului meu ( 50 de ani ) colegii lui erau uimiti de 
felul in care vorbeam limba desi in acesti 40 de ani 
nu prea am vorbit, in afara de sora mea si de o 
prietena. Cu sotul vorbim in casa maghiara ca asa 
e obisnuit el si ebraica. Dar cred ca am pastrat 
frumosul grai romanesc. De asemenea m-a 
impresionat articolul tau despre liceul nostru si 
despre absolventii lui. Eu am stiut de la bun 
inceput ca voi ati fost alesi prin examene grele si 
ca erati aproape cu totii elevi excelenti si de aceea 
mi-am permis sa va predau in mod mai avansat 

fata de programa ceruta. Ma mandresc si acum cu 
rezultatele voastre in viata, cu succcesele voastre 
si reusitele in ciuda vietii nu prea usoare pe care 
ati avut-o in acei ani. Dar voi ati venit cu dorinta 
de a studia si de a inainta si de aceea ati reusit 
"malgre tout" cum spun francezii. Si cuvantarea ta 
la intalnirea colegiala a fost foarte adevarata si ma 
bucur ca te-au ales pe tine sa vorbesti. 
Iti doresc in continuare mult succes in toate 
activitatile tale 
 
Cu mult drag  Stefania 

1.  

Alexandru Mihaila posted to  
Gheorghe Indre  
 
Gheorghe Indre, inainte de a fi un autor daruit din 
plin cu talent, este un facator de publicatii, un 
infocat sustinator al fenomenului cultural 
romanesc, un roman adevarat, din legendara 
comuna Luna, pentru care recursul la istorie a 
devenit un exercitiu de patriotism. I-am purtat si-i 
port admiratie si recunostinta pentru merituoasa sa 
activitate. 

Semnal Observatorul Militar nr. 7 19-25 
februarie  2014 

 
                                      
 
 

 

 
 

 
 

În cel mai recent număr al publicației 
(51-52) Gheorghe Indre aduce în atenție 
un interviu foarte bun cu scriitorulEmil 
Lungeanu- ”Fără ordin de serviciu cu 
ștampila Parnasului ești fie veleitar, fie 
plagiator  fie postmodernist!. Revista 
păstrează semnăturile cunoscute 
(Gheorghe Văduva, Ioan Bălăei, Dan 
Gâju) și continuă să spună povestea unui  
romănism curat prin ochii unor oameni 
deosebiți. De remarcat , Gândul 
Anonimului  a intrat în al XII-lea an de 
existență deși ete gestionat și susținut 
finaciar de numai doi pasionați:  
Ion Mazere Luneanu și Gheorghe Indre. 
(C.P.) 



Gândul Anonimului nr.53-54 Anul XII /15 iunie 2014 

 73

Incursiune în lumea artelor plastice 
Cristian Bădescu 
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           Cristian Bădescu  
19 Decembrie 1957 - Bucuresti  
Absolvent al Institutului de Arte Plastice 
"Nicolae Grigorescu" - Bucuresti 1983 
Incepand cu anul 1983 participa la 
expozitii colective in Romania si in 
strainatate  
 
Expozitii Personale:  
1991 - Bucuresti - Galeria "Caminul 
Artei" 
1995 - Bucuresti - Galeria "Orizont" 
1996 - Bucuresti - Galeria " Simeza" 
2000 - Constanta - Muzeul de Arta 
2002 - Bucuresti - Galeria "Apollo" 
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   Incursiune în lumea artelor plastice 
Cristian Bădescu 

 
 
 
 
 
 
                         
 
 

                                    

         
                                   Cristian Badescu  
Expozitii Nationale: 
1982 - 1985 - Expozitie Nationala de Design - Bucuresti; 
1985 - "Mail art" - Bucuresti; 
1985 - "Colajul" - Bucuresti;  
1983 - 1988 - Expozitii de moda si accesorii - Bucuresti;  
1992 - Expoztie de pictura si grafica - Bucuresti;  
1993, 1994 - Expozitie de grafica si pictura - Bucuresti; 
1998, 1999, 2000 - Expozitii de pictura si grafica - 
Bucuresti; 
2004 - Expozitie de pictura - Muzeul de Arta Craiova; 
2006 - Expozitie Nationala de Arta Plastica - Bucuresti; 
2005 - "Obiectele Luminii" - Expozitie de Design - 
Caminul Artei - Bucuresti; 
2006 - "Obiectele Luminii" - Expozitie de Design - 
Caminul Artei - Bucuresti; 
2007 - Expozitie de pictura si grafica - Busteni; 
2008 - Expozitie - Saloanele Moldovei; 
2008 - Expozitie colectiva - Muzeul de Arta - Constanta 
2008 - Expozitie colectiva - Muzeul de Arta -  Tulcea  
2009 - Expozitie " Calatori in timp si spatiu " - Muzeul de 
Arta Constanta  
2009 - Expozitie " Calatori in timp si spatiu " -  Galeria " 
Orizont " - Bucuresti  
2010 - Expozitie " De Semne , de Floare " - Galeria 
Piliuta - Bucuresti  
2010 - Salonul de Iarna - Muzeul Sutu - Bucuresti  
2011 - Salonul National de Arta Contemporana - 
Ramnicu Valce 
2011 - ARTE ÎN BUCURESTI - Galeria Caminul Artei - 
Bucuresti 
2011 - Salonul de Iarna - Muzeul Sutu - Bucuresti 
2011 - Expozitie colectiva de Grafica - Muzeul de Arta 
Galati  
2012 - Salonul Mic de Arta - Galeria Caminul Artei - 
Bucuresti  
 

   

” Picturile lui Cristian Bădescu 
surprind de la început prin construcţie 
şi culoare, de data aceasta elevoluând 
în registrul albastru-gri-negru, la 
prima vedere nuanţe reci, dar 
paradoxal, departe de a slei ochiul 
vizitatorului, poate datorită 
imaginaţiei debordante ce domină 
construcţiile abstracte, poate şi din 
cauza prezenţei ici-colo, a unor siluete 
umane sublimate la un contur sau la o 
simplă umbră, ce însufleţeşte peisajul, 
ce adesea poate trimite la un răsărit de 
soare marţian sau la ilustraţia unui 
roman al lui Stanislav Lem cum este 
de exemplu ”Solaris” . Elementele 
cosmogonice sau de geneză, abstracţia 
poetizată ne dezvăluie existenţa unor 
relaţii personale cu lumea 
înconjurătoare din care pictorul 
extrage semne şi simboluri pe care le 
transpune personal în imagine, care 
privită atent poate duce la decriptarea 
multora dintre ele, într-o tentativă de 
free-art.”  
Victor Gavrilă Loghin  
 

 

 
 

”Metafora „scrie în vârful peniţei „ i se 
potriveşte de minune , nu exclusiv , lui 
Cristian Bădescu. Gradul de originalitate pe 
care afirmaţia îl implică ţine de 
discernământul  şi subiectivitatea 
preferenţială a privitorului. Artistul are 
vocaţia graficii, a desenului şi implicit a 
gravurii, a tot ce ţine de manualitatea 
dexteră a condeiului. Aici aş aminti, nu în 
ultimul rând, excelentele realizări în 
domeniul design-ului. Abia atinge hârtia 
ceea ce cu peniţa este mult mai greu decât 
cu creionul, neexcluzând computerul, dar şi 
pictura propriu-zisă, acuarela, uleiul sau 
acrilicul, vocaţia peniţei rămâne suverană 
nu numai în structura lăuntrică a imaginii 
dar, mai ales atunci (mai ales pentru că 
presupun că este infinit mai greu) când 
apelează la culoare sau ulei, peniţa apare ca 
principalul instrument vizionar, care 
asigură coerenţa stilistică a construcţiei 
imaginare statuată în însăşi punctul de 
plecare al operei. Când face ilustraţie de 
carte, artistul nu are superstiţia 
capodoperelor. Predilecţia de gust nu 
exclude hazardul opţiunilor, este suverană, 
artistul se inventează pe sine în celălalt. 
Cristian Bădescu abordează, cu egală 
competenţă şi inventivitate stilistică  şi de 
concepţie multiplele direcţii ţinând de 
discipline artistice ale picturii, graficii, 
gravurii şi  nu în ultimul rând, design-ul sau 
instalaţiile de orice fel pe care fluctuaţiile 
modei le vântură pe toate căile. Ilustraţia de 
carte, mai bine zis construcţia imaginară a 
cărţii se constituie într-un fel de corolar. 
Depăşind ilustraţia de carte propriu-zisă, 
unde realizează adevărate capodopere de 
inventivitate, artistul se afirmă cu 
precădere, mai recent în design şi 
construcţia de obiect artistic în cadrul 
căreia a fost recent şi laureat”  
 
Octavian Barbosa 
 

 


