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NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XIV-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 moti-
vaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută 
şi recunoscută ca un merit. Prin urmare, o dată intraţi în acest 
an, al patruspreszecelea, 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 compa-
raţie de valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt. 

La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că în 
acest răstimp, cum-necum, publicaţia „Gândul Anonimului” a 
supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice început, la mai 
bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura colaboratorilor, majorita-
tea 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, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile pe 
seama cititorilor prezenţi şi viitori. 

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 14 ani (2003-
2016) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 trimestrial 
şi a ajuns, începând cu nr. 51-52, la 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 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 contempo-
raneitatea comunei Luna. Din cele 300 de exemplare, siste-
matic 100 de exemplare sunt transmise la Luna pentru distri-
buire cu titlu gratuit către colaboratori şi anumite instituţii 
religioase şi de cultură din zonă, precum şi către cetăţenii 
comunei care doresc să ne cunoască activitatea şi prin aceasta 
să îşi îmbogăţească nivelul de cultură şi informare. Distribuţia 
se realizează pe baza unei liste întocmite de Redacţie. 

Mulţumim pentru sprijinul constant primit din partea preo-
tului paroh Vasile Iura, care asigură distribuirea revistelor, 
domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de zile 
director al şcolii generale din Luna, poate în cea mai produc-
tivă şi strălucitoare perioadă a existenţei acesteia. 

Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la Luna 
Premiul redacţiei Gândul Anonimului, care se acordă celui mai 
bun absolvent al clasei a VIII-a din şcoala Generală de la Luna. 

Până în prezent  acest premiu a fost format din celei trei 
cărţi de istorie despre comună şi un număr al revistei: 

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 2013, acest premiu a fost înmânat din partea 

Redacţiei de către domnul colonel(r) Ion Mazere; de atunci, 
dată fiind vârsta înaintată, dumnealui nu a mai făcut 
deplasarea, premiul fiind înmânat de domnul profesor 
Nicolae Dan, colaborator al revistei. 

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schim-
bare 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 pentru 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-au 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 sunt 
publicate, la rubrica „Opinii”, 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 

 Scriitor Lucian Gruia 

 Scriitor Emil Lungeanu 
Pe principalii colaboratori mai puţin cunoscuţi publicului 

larg, 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, Gîju Dan, colonel, scriitor, 
Indre Gheorghe, dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura 
Vasile, preot paroh în com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, 
doctorand – cercetător la Arhivele Statului, Filiala Cluj, 
Lucian Gruia, poet, Marin Radu Mocanu, scriitor, Miron 
Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă 
Alexandru, scriitor, Milescu Victoria. poetă, Mazere Ion, col. 
(r) – membru fondator (a publicat în toate numerele), col. (r) 
Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu prof.dr.ing,.Nica 
Janet, profesor scriitor, Răduică Sever Constantin, scriitor,  
Rusu Constantin, poet, Scurtu Ioan, prof. univ. dr, Scutelnicu 
Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), 
Văduva 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, Marin 
Radu Mocanu.  

Dumnezu să îi odihnească în  împărăţia  Sa! 

Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se menţine activă prin altruismul 
colaboratorilor şi prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna, cărora le mulţumim anticipat. Răspunderea juridică aparţine 
semnatarilor articolelor. Se permite orice reproducere cu precizarea sursei. (Gh. INDRE) 
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Editorial 

 

 

Gheorghe INDRE 
 

 

NOI ŞI EUROPA 
 

 

După evenimentele din decembrie 1989, visul 

oferit poporului român de către politicieni a fost 

aderarea la UE, integrarea în EUROPA, perspec-

tiva de a deveni europeni cu acte în regulă ca şi 

cum am fi emigrat de undeva din afara Europei, 

din ţinuturi foarte îndepărtate sau dintr-o civili-

zaţie şi o istorie total diferite de cele ale acestui 

continent. De fapt ceea ce ni se oferea nou era 

perspectiva unei societăţi democratice, iluzia că 

prin alegeri poporul va putea influenţa şi deter-

mina evoluţia societăţii, progresul ei material şi 

spiritual. Ni se prezenta perspectiva eliminării unei 

birocraţii stufoase, a unui sistem politic bazat pe 

dominaţia unui partid unic cu peste 3 miloane de 

membri la o populaţie de peste 22 milioane de 

locuitori şi înlocuirii acestora cu o nouă birocraţie 

şi mai stufoasă, roasă permanent de viermele co-

rupţiei, şi alimentată de clientelismul unui număr 

mai mare de partide, cu programe şi promisiuni 

diferite, dar care în esenţă mizau pe acelaşi model 

de reformare a societăţii  bazat pe restructurarea 

economiei, privatizare şi diminuarea sau chiar 

eliminarea totală a rolului statului din economie. 

Se propunea o atomizare a deciziilor privind 

dezvoltarea economică a României, introducerea 

hazardului privind viitorul dezvoltării şi bazarea 

viitorului nostru pe oportunităţile de realizare a 

profitului de către investitori, indiferent de nevoile 

şi aşteptările votanţilor care işi împuterniceau 

aleşii să aibă grija de ziua de mâine şi de apărarea 

avuţiei naţionale şi valorificarea acesteia în inte-

resul şi spre binele României şi a poporului român. 

De fapt, era vorba de însărcinarea lupilor să 

păzească oile, situaţie nepercepută în adevăratele 

ei dimensiuni decât de cei care ştiau că a venit 

vremea îmbogăţirii prin  minciună, jaf, înşelătorie 

şi manipulare a maselor. 

La mai bine de 25 de ani de la acest început 

de vis eliberator, România, devenită ţară membră a 

UE cu drepturi depline, teoretic stat suveran şi 

independent, se prezintă la apelul observatorului 

lucid şi de bună credinţă cu o economie extrem de 

firavă, dezindustrializată, cu o agricultură total 

dependentă de capriciile vremii, cu rezultatele 

producţiilor roditorului pământ românesc însuşite 

în mare parte de străinii care au pus mâna la  

preţuri de nimic pe cele mai productive suprafeţe 

agricole, care scot grâul din ţară pentru a ni-l 

revinde la preţuri de speculă, cu circa 90% din 

capital deţinut de străini, cu o infrastructură de 

transporturi în mare suferinţă, fără flota comercială 

de altădată şi fără flota de pescuit oceanic, cu un 

sistem de căi ferate total neperformant şi aproape 

abandonat, fără  locomotive (din cele câteva mii 

existente în 1989 mai sunt câteva sute, restul tăiate 

pentru fier vechi), trenuri de marfă ale căror 

vagoane au fost tăiate de asemenea la fier vechi de 

firme clientelare ale integral decidenţilor politici, 

fără trenuri de personal ale căror vagoane au avut 

în mare parte acelaş destin distructiv, cu o reţea 

rutieră care, deşi s-au cheltuit  miliarde de euro, nu 

prezintă decât fragmente de autostrăzi, cu copii  

abandonaţi de părinţii nevoiti să pribegească în 

Europa pentru un loc de muncă, cu sate îmbătrâ-

nite şi fără speranţă, în care fânul şi furajele nu 

mai au căutare, iar numărul de animale domestice 

a devenit aproape simbolic, cu un mare număr de 

analfabeţi şi cu un procent incredibil de abandon 

şcolar, cu tineri care caută cu disperare un loc de 

muncă înnotând în apa tulbure a ajutorului de 

şomaj, fără cercetare ştiinţifică şi cu un număr de 

doctori şi spitale mult sub necesar, o lume în care a 

crescut mulţimea de cerşetori pe străzi, cu pensio-

nari care după o viaţă de muncă îngroaşă rândurile 

la cozile la care se distribuie ajutoare sociale 

primite de la UE, dar şi cu zone luxoase în care 

strălucesc, de regulă în spatele unor împrejmuiri 

cu garduri de zid ce par ziduri de cetăţi, vile şi 

uneori adevărate palate cu grădini proiectate de 

arhitecţi peisagişti şi întreţinute de servitori cu 

calificare de horticultori, cu automobile scumpe, 

ale unor proprietari cu conturi grase şi afaceri 

foarte prospere pentru ei şi familiile lor. 
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Societatea s-a polarizat, au renăscut aroganţa, 

dispreţul pentru oamenii de rând, categorie denu-

mită de unul din apologeţii şi beneficiarii noilor 

vremuri  „prostimea”, atitudini provenite mai ales 

din partea elitelor de politicieni şi îmbogăţiţi ai 

unei nesfârşite tranziţii – spre ce, nimeni nu ştie 

precis, spre o destinaţie iluzorie similară celei spre 

care se îndrepta „trenuleţul comunismului”, un fel 

de Eldorado al promisiunilor deşarte  de mai bine. 

În lumea europeană de azi suntem mai liberi, 

liberi să circulăm, liberi să vorbim, liberi să ne 

alegem modul de viaţă, dar suntem mai supra-

vegheaţi ca oricând, mai dependenţi ca oricând de 

energia electrică, de sistemele de comunicaţie şi de 

calcul, de telefoane mobile şi mijloace electronice 

capabile să ne controleze integral jocul vieţii, 

capabile să asigure cea mai strictă supraveghere şi 

înregistrare a tot ceea ce facem, ce spunem, ce 

gândim, să ne influenţeze adeseori decisiv compor-

tamentul, starea de sănătate fizică şi mintală, 

echilibrul şi sistemul propriu de valori. Suntem 

educaţi, instruiţi şi avertizaţi permanent că noi 

suntem vinovaţi de tot ce ni se întâmplă, că trebuie 

să avem grijă în primul rând de noi înşine şi de cei 

apropiaţi nouă, că interesul colectiv este o valoare 

învechită care aparţine vechiului regim politic şi 

vechiului sistem de gândire, noţiunile care ar putea 

asigura solidarizare şi diminuarea individualismului 

şi egoismului aparent protectoare, noţiuni cum ar fi 

patriotismul, dragostea de ţară şi de neam, respectul 

tradiţiilor şi valorilor naţionale sunt tot mai 

marginalizate şi minimalizate, aproape eliminate 

complet din manualele şcolare şi înlocuite cu valori 

şi priorităţi regionale, europene sau şi mai în vogă, 

globale, evitându-se sintagma „mondiale” deoarece 

ar aduce aminte de cele două cumplite războaie ce 

au zguduit omenirea în secolul 20. 

Pe această linie de gândire se regăseşte şi 

euforia generală după intrarea în NATO cu toate 

consecinţele sale. S-a instalat un aer liniştitor din 

punctul de vedere al asigurării securităţii terito-

riului, al apărării în caz de agresiune sau război, 

izvorât din convingerea că vom fi apăraţi de orice 

primejdie de trupele NATO, că nu mai avem nevoie 

de serviciu militar obligatoriu, că doctrinele de 

apărare dinainte de 1989 bazate pe doctrina militară 

a războiului întregului popor, pe capacitatea de 

mobilizare a tuturor resurselor umane şi materiale 

pentru apărare la caz de nevoie reprezentau o 

concepţie de sorginte naţionalist-comunistă şi 

autarhică, că am intrat într-o Europă cu prieteni, 

fără pericole şi, mai mult, că tratatul de aderare la 

NATO reprezintă un scut inexpungnabil. 

Una din marile dobândiri ale acestor ani şi a 

transformărilor profunde a fost fără nici o îndoială 

recunoaşterea dreptului la asociere  şi declararea 

lui ca principiu şi mecanism important în organi-

zarea şi funcţionarea societăţii româneşti. S-au 

constituit pe această bază partidele politice cu 

scopuri programatice bine definite reprezentând 

aspiraţia unor grupuri de membri ai societăţii de a 

obţine şi menţine un rol hotărâtor în luarea 

deciziilor politice, în elaborarea legilor şi actelor 

normative care urmau să guverneze ţara, să formeze 

guvernele care urmau să conducă destinele popo-

rului român,  dar şi asociaţii fără scopuri politice, 

categorisite de cadrul legal ca asociaţii neguverna-

mentale independente, care îşi propuneau să repre-

zinte şi să apere interesele unei comunităţi restrânse 

şi precis definite cum ar fi  o categorie profesio-

nală, un grup de oameni cu preocupări şi interese 

comune de ordin social sau cultural, literar, artistic, 

umanitar etc.  Astfel de asociaţii care existau la 

începutul anilor 90 în forma şi cu limitele de 

exprimare a acţiunii specifice restricţiilor dinainte 

de 89 s-au reorganizat şi consolidat, iar altele noi 

s-au constituit şi s-au înregistrat ca persoane 

juridice în acord cu cadrul legislativ în vigoare. 

Între acestea Comitetul Naţional Român al 

Consiliului Mondial al Energiei (CNR CME) este 

fără nicio îndoială una din cele mai mari şi mai 

reprezentative asociaţii profesionale, neguverna-

mentale din România. Constituită iniţial numai din 

profesionişti şi companii din sectorul energiei 

electrice, asociaţia a dobândit forţa şi importanţa 

pe care o are azi de abia după regândirea statutului 

şi integrarea tuturor domeniilor din sectorul 

energiei, industria energiei electrice, industria 

petrolului, industria gazelor naturale, industria 

minieră, domeniile industriale ale valorificării 

resurselor energetice regenerabile, domeniile 

utilizării eficiente a energiei ş.a. 

Indiscutabil că cea mai importantă acţiune 

prin care se exprimă capacitatea organizatorică, de 

reprezentare şi influenţare a dezvoltărilor din 

sectorul energiei pe care o realizează CNR CME 

în ultima vreme, la fiecare doi ani, este desfă-

şurarea lucrărilor Forumului Regional al Energiei 

FOREN, care reuneşte specialişti şi instituţii  din 

domeniu, din ţară şi din regiunea de sud est a 

Europei,  în cadrul unei manifestări ce durează 5 

zile: de duminică până joi.  

Trebuie precizat că această manifestare cu 

dimensiune regională îşi are rădăcinile în eforturile 

depuse după 90 de organizare a Conferinţei 

Naţionale a Energiei (CNE) a cărei primă ediţie a 

avut loc în 1992 sub egida RENEL Regia 

Autonomă de Electricitate, înfiinţată prin lege în 

1990. Din 1992 până în 2000 s-a organizat  CNE 

pentru dezbaterea problemelor energetice ale ţării. 

În anii 2000, 2002,2004 şi 2006 s-a organizat 



Gândul Anonimului nr.61-62 Anul XIV /15 Iunie 2016 

6 

FOREN ca forum naţional extinzându-se aria de 

acoperire şi pe sectoarele petrol, gaze şi minerit, 

iar din 2008 s-a extins aria de acoperire geografică 

la nivel regional în strînsă legătură cu  dezvoltarea 

pieţelor regionale de electricitate şi gaze, eveni-

mentul devenind recunoscut ca eveniment desfă-

şurat sub egida CME.  
Programul este deosebit de complex, se desfă-

şoară sub egida CME şi cu participarea autori-
tăţilor reprezentative UE (reprezentanţi ai Comisei 
UE) reprezentaţi ai secretariatului CME de la 
Londra din România reprezentanţi ai Parlamentului, 
ai Ministerul Energiei, şi reprezentanţi ai Comite-
telor membre ale CME din Regiune şi ai ţărilor 
învecinate cum sunt cei din Republica Moldova.  

Efortul depus de CNR CME pentru  organi-
zare şi realizare este imens, el se întinde de fiecare 
dată pe durata a doi ani. El începe aproape imediat 
după încheierea unei ediţii, cu evaluarea rezul-
tatelor şi formularea declaraţiilor finale şi a 
lecţiilor de învăţat şi se finalizează cu deschiderea 
şi desfăşurarea lucrărilor viitorului eveniment. 

Anul acesta FOREN şi-a desfăşurat lucrările 
în perioada 11-16 iunie la Costineşti, Complexul 
turistic VOX MARIS, bucurându-se de partici-
parea ministrului energiei la deschidere, a unui 
secretar de stat din cadrul Ministerului energiei, a 
unui reprezentant al Secretariatului CME de la 
Londra şi a unui reprezentant al DGTREN din 
cadrul Comisiei Europene precum şi a câtorva sute 
de reprezentanţi din industria energetică, la expo-
ziţia organizată în cadrul FOREN participând 
peste 30 de companii. 

Rezultatele exprimate în date statistice şi cifre  
ale celei mai recente ediţii sunt cunoscute şi 
publicate pe pagina de WEB a CNR CME 
www.cnr-cme  şi ne permit o încercare de evaluare 
a importanţei şi dimensiunii FOREN în Europa 
corespunzător titlului Noi şi Europa. 

Evenimentul european cu care dorim să facem 
comparaţie este EUROPEAN UTILITY WEEK  
care se organizează anual de compania Synergy, 
Clarion Events Ltd din Olanda şi acoperă o arie 
tematică şi o structură de desfăşurare asemă-
nătoare cu FOREN. Pentru a da dimensiunea reală 
şi proporţiile dintre cele două evenimente menţio-
năm câteva caracteristici şi anume: 

 EUW durează 3 zile şi are mai multe 
secţiuni de comunicări şi dezbateri şi o 
expoziţie cu realizări şi aspecte tehnologice 

din domeniu, de la transportul energiei 
electrice până la utilizatorul final 

 FOREN durează 5 zile şi, după cum bine se 
ştie, are secţiuni de comunicări, evenimente 
importante, mese rotunde şi o expoziţie pe 
temele specifice sectorului energetic. 

 La EUW din 2015, care a avut loc la Viena, 
s-au înregistrat şi au participat 9300 de 
oameni din 77 de ţări, iar în 2016, la 
Barcelona, se estimează participarea a circa 
12000 participanţi 

 La expoziţia de la Viena au participat 500 
de expozanţi, iar la Barcelona se estimează 
că vor participa circa 600 de firme expo-
zante. 

 Şi FOREN şi EUW sunt evenimente regio-
nale, privite la scară globală dar, cu toate 
strădaniile noastre ca organizatori, imensa 
diferenţă de dezvoltare şi progres social şi 
economic dintre cele două regiuni se 
reflectă, păstrând proporţiile,  din păcate, şi 
în rezultatele celor două evenimente relie-
fate prin cifre şi date statistice. 

Nu discutăm aici multe alte detalii, calitatea şi 
conţinutul dezbaterilor, anvergura şi valoarea 
vorbitorilor, costurile participării, dimensiunea 
bugetelor celor două evenimente etc. 

Ideea acestui editorial ne-a fost sugerată şi de 
una din intervenţiile participanţilor la discuţiile pe  
marginea evenimentului Trilema Energiei din 
cadrul FOREN 2016, în cadrul căruia s-a discutat 
conţinutul şi utilitatea studiului Trilema Energiei 
pentru anul 2015, elaborat de compania de 
consultanţă Oliver Wyman în baza unui contract 
cu CME, în care unul din participanţi  observa pre-
zenţa unei abordări entuziaste şi oarecum trium-
faliste.  Din toate motivele prezentate mai sus  şi, 
din păcate, din multe altele în calitatea mea de 
consilier al CD al CNR CME, responsabil de orga-
nizarea evenimentului, nu am putut  să nu roşesc şi 
să nu îmi caut anumite explicaţii. 

Ceea ce pe mine m-a entuziasmat în prezen-
tarea Raportului Trilema Energiei pentru 2015 ţinea 
de ideile din raport, de conţinutul acestuia şi modul 
de prezentare a datelor şi informaţiilor, de metoda 
de elaborare, de înaltul profesionalism al experţilor 
care au lucrat la raport şi mai ales de utilitatea 
acestui document ca instrument de orientare şi 
sprijin pentru elaboratorii de politici energetice. 

 

Gheorghe Indre 
 

 

 

 

 

 

Sigla Forumului Regional al Energiei care a vut loc la Costinești în iunie 2016
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Proză 

  
 

    

Grl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
 

 

REFLECŢIE PE-O FRUNZĂ  

DE PELIN… 
 

 

…Coboram de pe dealul dinspre ziuă, ca un 

zăbăuc uitat la o margine de gând, şi nu ştiam dacă 

voi ajunge în vale şi, din acea vale, în altă vale, şi 

din altă vale într-o încă altă vale… şi tot aşa până 

acolo unde văile mor şi începe iarăşi dealul. Nu 

doream nimic nici de la acel prim deal, nici de la 

acele multe văi de toate felurile şi, probabil, nici 

de la dealul care urma să urmeze. Nu mergeam 

pentru că doream, mergem pur şi simplu pentru că 

mergeam. Nu ştiu, nu-mi mai aduc aminte dacă 

mergeam pe vreun drum sau doar pe vreo idee de 

drum din atât de multele idei care-mi tot umblă de 

o viaţă prin creier. Nu ştiu nici dacă astea sunt 

mersurile mele, cu acte în regulă, sau doar nişte 

idei de mersuri care urmează să devină proiecte în 

competiţia pentru mersul mersurilor lumii. Dar îmi 

place să cred orice. Orice se poate (sau nu se 

poate) crede.  

Asta-i lumea. Merg şi eu cam cum merge ţara 

asta încă a noastră, chiar dacă posesivul pe care 

tocmai l-am folosit începe să cam deranjeze pe 

toată lumea şi, de aceea, totul, totul, de la numele 

proprii la numele şi prenumele altora, de la început 

de vers la final de revers, trebuie scris numai şi 

numai cu literă mică. Literele mari fac parte din 

patrimoniul marilor puteri ale literelor, iar noi, 

oamenii de rând, n-avem acces la ele. Rându-i 

rând, totdeauna de rând şi la rând şi cam atât. Şi 

mai înseamnă rândul de rând… modestie… Şi 

netematică. Nu este important să centrezi cuvântul 

pe ceva. Doar cuvântul este liber. N-are decât să 

facă ce vrea el şi cum vrea el… Iar dacă-l scrii cu 

literă mică, mică de tot, chiar dacă e nume propriu, 

înseamnă că te-ai modernizat, că ai ieşit din tipare, 

că te-ai rebelizat şi ai devenit altceva decât eşti, în 

modestia uluitoare a tuturor modestiilor lumii… 

Tu, cel care-l scrii, nu eşti el, ci doar tu. 
Slujbaş cuminte, gri şi atât… Mă gândeam, în timp 

ce mergeam dintr-o vale în altă vale şi dintr-o altă 
vale într-o şi mai altă vale şi tot aşa, la sinapsele 

mele, la ce-or face, săracele, pe căldura asta pe-
depsită de soare cu biciul de foc al Sfântului Ilie, 

responsabil cu troncănirile cerului şi nechezatul 
bidiviilor carelor de luptă din războaiele norilor. Şi 

ale gândurilor. Îmi imaginam ce cumplite feno-
mene trebuie să se întâmple acolo, în lichidul 

acela, probabil foarte vâscos, din sinapse, în care 
plutesc dendritele şi axonii, cum se zbenguie ei 

acolo când omul este cu sistemul nervos pe val, 
dar şi când este sub val, cum îndură ei, neuronii şi 

toate cărările acelea ciudate, cenuşii, albicioase, 

unele vizibile şi cu ochiul liber, altele invizibile 
pentru veacul veacurilor, toate mizeriile generării 

gândului… Îmi imaginam că eu, cu bocancii mei 
de vânător de munte, grei dar buni, din vremea 

când mă iubeau florile de colţ, sunt un fel de intrus 
care trec ca un virus prin acele teci în care se 

înghesuie (sau nu) neuronii, axonii lor şi dendri-
tele. Mă gândeam că şi cosmosul trebuie să fie tot 

aşa, ca omul, străbătut de complicate drumuri ale 
unor neuroni cosmici, cu axonii lor cosmici şi 

dendritele lor stelare… Şi mă uitam în toate părţile 
să văd cohortele de antiviruşi în dispozitivele lor 

complicate de luptă… Un neuron din sistemul 
nervos al unui om de pe Terra are un singur axon, 

care poate ajunge la o lungime ceva mai mare de 
un metru. Iar dacă-i pui cap la cap, prin interme-

diul acelor conexiuni numite sinapse (peste un 

cvadrilion de sinapse are un om în trupul lui, adică 
10

14
) pe toţi cei peste o sută de miliarde de neuroni 

(care au tot atâţia axoni) ajungi la un drum 
cenuşiu, al materiei cenuşii vreau să zic, de peste 

170.000 de kilometri, adică de mai bine de patru 
ori lungimea ecuatorului… Iar dacă înmulţeşti  

cei şapte miliarde de oameni cu cei 170.000 de 
kilometri ai drumului axonilor fiecărui om de pe 

planeta Pământ, ajungi la uriaşa cifră de 
1.190.000.000.000.000 km, ceea ce înseamnă 

7.933.333,33 unităţi astronomice… Adică lungi-
mea drumului axonilor celor şapte miliarde de 

oameni de pe planeta Pământ este egală cu de 
aproape opt milioane de ori distanţa de la Pământ 

la Soare, această distanţă, fiind, rotunjită, ca să nu 
ne încurcăm în cifre, la 150 de milioane de 

kilometri. 
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Mă gândesc la toate acestea, când cobor  

dintr-un deal într-o vale şi dintr-o vale în altă vale 
şi tot aşa, prin labirinturile sfârtecate de atâtea 

îndoieli şi certitudini ale oricărui biped gânditor 
care trăieşte pe planeta Pământ. Apoi gândul îmi 

fuge la momentele rele din viaţa mea. Chiar dacă 

eu sunt un norocos şi un ales al sorţii, în cutele 
frunţii mele obosite de cavalcada anilor, nu se află 

doar piscuri însorite sau înzăpezite, ci şi văi grele 
şi întunecate. E clar că, în aceste clipe, nu pot 

gândi optimist. 
Tocmai mă întorc de la moartea fratelui 

meu… Tutunul, viaţa grea de şantier, convingerea 
că el este invulnerabil şi invincibil, că s-a născut 

sănătos tun, cinstit, curajos, inteligent şi nemuritor, 
plus fuga de doctori, luată ca un blazon, sunt, 

poate, cauzele pământene ale trecerii sale, la 
cincizeci de ani, în lumea celor drepţi…  

De fapt, el a fost dintotdeauna un fel de cavaler 

medieval al dreptăţii. Al unei dreptăţi subiective, 

aşa cum o concepea el… Ultima dată când l-am 

vizitat, era undeva, într-un creier de munte. Tocmai 

terminase calculele şi statele cu salariile lucrătorilor 

de pe acel şantier. Pe vremea aceea, toată ţara era 

plină de fel de fel de şantiere. Acum nu mai e. 

Şantierele României au dispărut. Ca şi oamenii care 

lucrau, altădată, cu un entuziasm pe care, parcă,  

mi-l doream şi eu, pentru că şi eu au am lucrat, 

cândva, câteva luni bune, pe un astfel de şantier din 

creierul munţilor. Parcă s-au evaporat acei oameni 

cărora eu le ziceam şantierişti. Sfredeleau munţii, 

aduceau apele râurilor în nişte lacuri care, mai apoi, 

prin nişte galerii de fugă, forţate sau cum s-or mai fi 

numit ele atunci, în nişte castele de echilibru sau în 

turbinele unor hidrocentrale care produceau energie 

electrică pentru România. Dar, dincolo de treaba lor 

de a produce energie, acele galerii sfredelite prin 

munţi şi oamenii care le făceau, chiar dacă stricau 

rânduielile apelor şi ale munţilor, generau şi un 

modus vivendi şantieristic, cu organizare de şantier, 

cu barăci cu flori la ferestre şi drumuri de acces, cu 

ferestre luminate noaptea ca stelele din cer, cu alei 

şi miros de gospodine şi rododendron… 

…L-am găsit la colţul uneia dintre barăci. 

Stătea pe iarbă şi citea o carte. Era modul lui de  

a-şi aduce aminte că visase cândva să devină 

fizician. Ajunsele însă la Şcoala Superioară de 

Ofiţeri de Marină, Academia Forţelor Navale de 

azi, dar plecase şi de acolo. Nu ştiu dacă plecase el 

de bunăvoie şi nesilit de nimeni sau îl dăduseră ei 

afară. Pentru că nu prea era dus la biserică şi, pe 

deasupra, era şi cam rebel, convins mie la sută de 

adevărurile lui absolute…  

…Se uitase la mine ca la Triunghiul 

Bermudelor şi nu-i venise să creadă că am făcut 

atâta drum să-l văd pe el acolo, pe şantier, în plin 

munte. Dar s-a bucurat cam cum s-ar fi bucurat 

Turbureanu ăl bătrân, de la noi din sat, bogat, şiret 

şi foarte înţelept, atunci, în 1950, de venirea ameri-

canilor de care vorbea totdeauna când se cinstea cu 

vreun alt sătean de talia lui, cu un ţoi de ţuică de la 

cazanul lui. Evident, dacă americanii chiar ar fi 

venit…   

M-am aşezat lângă el, jos, în colţul barăcii, pe 

iarba crudă, şi am vorbit amândoi, până dimineaţa, 

mai mult eu decât el, până dimineaţa despre toate 

minunile lumii şi ale muntelui… Dimineaţa, eu 

îmi luasem la revedere de la el şi îmi continuasem 

drumul prin munţi, spre golul alpin de pe masivul 

vecin, unde, aşa cum aflasem între timp, urma să 

particip la o aplicaţie a vânătorilor de munte, 

pentru că tot eram pe acolo, iar el se adâncise în 

treburile lui de şantier…  

Chiar în clipa când îmi luam la revedere de la 

el, bucuros că l-am văzut şi întristat că visurile lui 

se frânseseră, îmi spusese încet, cu cuvinte lineare, 

că singura lui mulţumire este să vadă, în zi de 

salariu, bucuria muncitorilor din şantier. Iar el, 

tehnicianul normator, avea grijă ca munca lor să 

fie plătită corect.  

„– Atât mi-a mai rămas, nene: să fiu corect şi 

să mă bucur că pot să fiu…” 

„– Costele, să ai mare grijă de tine!” 

„– Eu nu contez…” 

„– Ba da. Şi încă foarte mult. Schopenhauer 

spunea că nici soarele n-ar fi pe cer dacă n-ar fi el 

să-l vadă…” 

„–  Era Schopenhauer, nu Costel…” 

„–  Fiecare om contează. Pentru că fiecare om 

este unic şi irepetabil pe planeta Pământ şi în 

Univers…” 

„– Aşa o fi, tu eşti fratele mai mare şi ştii mai 

bine…” 

A rămas acolo, în picioare, pe iarba de un 

verde-crud din colţul barăcii… Şi eu m-am tot 

dus… Sus, tot mai sus, pe muntele vecin. Când am 

ajuns sus, pe creastă, el era tot acolo, în picioare, 

cu privirile lipite de drumul meu… 

În puţinele zile în care nu băteam drumurile 

ţării, ci eram acasă, la Bucureşti, îmi dădea 

telefon. Uneori chiar şi de două ori pe săptămână. 

Nu totdeauna, ci doar uneori, când credea el că 

avea să-mi spună ceva important… Sau pur şi 

simplu pentru a vorbi cu mine la telefonul din 

sinea lui… Vorbea numai el, mult, ceva mai mult 

de o oră – îşi plătea însă totdeauna convorbirile, 

acolo, pe şantier, nu rămânea niciodată dator –, 

citise toate cărţile mele, ştia pe de rost pasaje 

întregi, îmi spunea şi ce se află dincolo de ele, era 

foarte inteligent, dar niciodată nu vorbea despre el, 

ci doar despre cărţi, despre munţi, despre şantier şi 

despre fel de fel de idei care-i treceau prin cap… 
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Trăia într-un fel de lume a lui şi numai a lui, în 

care nu avea acces nimeni, nici măcar el. Era o 

lume ermetică, despre care nu vorbea niciodată, o 

lume secretă, ca o cutie neagră, o lume aproape 

sacră, chiar sacră, compusă probabil din efectele 

drumurilor lui neduse niciodată până la capăt, cele 

mai multe chiar nereuşite sau abandonate brusc şi 

prost într-un viitor care-şi uitase acasă timpul 

prezent. 

Uneori, în concediu, mă urcam în maşină şi 

mă duceam la el, acolo, pe şantier, unde se afla el, 

în punctele de lucru, la reşedinţă sau pe unde îl 

găseam. Se bucura, îi punea pe cei mici – copiii lui 

– să cânte, cânta şi el cu ei, cam aşa cum făceam şi 

eu cu el şi cu ceilalţi fraţii ai mei mai mici, când 

mă întorceam acasă, în vacanţe, de la liceu, din 

şcoala militară sau de pe unde mă duceau drumu-

rile milităriei… Eram patru fraţi – eu, el, Victoria 

şi Mitel –, eu cel mai mare, el mai mic cu şase ani 

ca mine, ei, ceilalţi, mai mici, fiecare, în ordine 

descrescătoare, cu doi ani decât celălalt… Trăiam 

într-o iubire uimitoare, acolo sus, pe muntele vieţii 

din inima noastră, doar cu mama şi cu bunica, fără 

tată (tata murise în 1950, la cinci ani după ce se 

întorsese din război, rănit, cu o mână imobilizată 

la 120 de grade între braţ şi antebraţ), ca florile de 

colţ prin furtunile şi gheţurile lumii. Da, aşa trăiam. 

Sus, sus de tot, pe un munte al iernii, plin de visco-

liri, furtuni şi avalanşe, într-o iubire desăvârşită, 

cum nu am mai trăit niciodată de atunci. 

Apoi viaţa ne-a dus în patru-vânturile ei şi noi 

n-am mai reuşit să aducem niciodată timpul 

înapoi. Iar primul care a fost victima acestei căderi 

deznădăjduite, acestei alungări din sat în căutarea 

binelui vieţii, exact cum se întâmplă cu poporul 

român acum când scriu aceste rânduri, a fost el, 

Costel. N-am mai reuşit niciodată de atunci, din 

anii copilăriei noastre grele, dar foarte fericite, să 

mai refacem anii aceia ai celei mai profunde dintre 

iubiri – iubirea dintre fraţii greu încercaţi de viaţă 

– şi nici să construim alta, potrivit vremurilor noi. 

Cu acest of s-a sfârşit şi mama noastră, lovită tot 

de o boală de plămâni, într-un februarie ceţos… 

… Eram la Predeal, pe pârtie. Soţul Victoriei 

ne-a dat telefon şi ne-a spus să venim repede, dar 

repede de tot, acasă, că mama noastră n-o mai 

duce mult. Este deja pe moarte. Ne-am urcat în 

primul tren şi am ajuns acolo spre seară… 

… Stătea culcată pe spate, pe un căpătâi înalt, 

negricioasă şi senină, cum a fost ea toată viaţa. Nu 

am văzut niciodată, nicăieri în această lume, un 

om ca ea. Cred că nu avea mai mult de 48 de 

kilograme, dar făcea patru norme într-o singură zi 

la secerat, la CAP, se ducea la Bălceşti cu noaptea 

în cap, cale de şapte kilometri, pe jos, cu baniţa pe 

cap, pe un oblanic, cu câţiva struguri de altoi şi 

câteva sute de nuci, să facă rost de ceva bănuţi să 

ne cumpere caiete şi hăinuţe, iar, după ce se 

întorcea de acolo, se ducea la muncă, la CAP, să 

nu piardă ziua… N-am auzit-o niciodată, într-o 

viaţă de om, că a ajuns la capătul puterilor, că este 

disperată, că nu mai poate… Era bolnavă, abia se 

ţinea pe picioare, dar, când lua sapa în mână, era 

precum tata, când făcea, la tejgheaua lui din tindă, 

binale şi viori… Avea o luminiţă specială în ochii 

ei negri, frumoşi şi profunzi, ca adâncul fântânii… 

N-am văzut niciodată un om atât de harnic, de 

puternic şi de iubitor… 

…Mă apropiasem de ea, încercând să zâmbesc, 

s-o încurajez.  

„– Gata, eu mor…” mi-a spus ea şi a închis 

ochii la loc. 

Am stat lângă ea până în zori. S-a stins încet, 

ca o lumânare… Avea 69 de ani… 

…Şi, iată, la 16 ani după moartea ei, îi venise 

vremea şi lui Costel. Înaintea mea, ca şi cum ar fi 

vrut să mă întreacă, să-mi arate că a ieşit din 

modelul meu, că şi-a luat viaţa şi gândul pe cont 

propriu. La priveghiul lui, al celui de al doilea 

frate al meu, în ordinea descrescătoare a vârstei, 

eram din nou împreună toţi patru. Unul în coşciug, 

ceilalţi de veghe. Dar nu cântam, nu râdeam, ci 

doar priveam uluiţi la chipul inert al lui Costel. De 

la moartea mamei, nu mai avuseserăm ocazia să 

fim toţi patru în acelaşi loc şi, oricum, nu mai 

eram demult aceiaşi… Viaţa ne alungase din 

iubirea necondiţionată a vremii copilăriei, din 

familia noastră mare şi fericită şi ne aruncase în 

hârdăul cu lături al unui timp ingrat, pervers şi 

ucigaş de iubiri. Fiecare, pe unde a ajuns, a trebuit 

s-o ia de la capăt, fără sprijinul celorlalţi. 

Mă uitam la trupul nemişcat al lui Costel şi 

nu-mi venea să cred că viaţa lui se oprise aici. A 

doua zi, după ce îl vom fi înmormântat, sus, pe 

deal – alt deal decât cel al cimitirului nostru din 

sat, unde se odihnesc părinţii, bunicii şi străbunicii 

noştri –, eu şi Mitel, mezinul, urma să ne urcăm în 

maşinile cu care am venit, două Dacia 1300, 

fiecare cu a lui, împreună cu consoartele noastre, 

şi să ne întoarcem la Bucureşti. Fiecare la casa 

lui… 

…Costel nu-mi va mai da telefon. Nici cei doi 

copii ai lui nu mă vor suna. N-au de ce. Familia lui 

are viaţa ei. Departe de a mea. Eu şi familia mea 

avem şi noi viaţa noastră. Departe de viaţa lor. 

Casa noastră din Cârlogani se va dărâma în scurt 

timp. Buruienile vor inunda curtea şi grădina. Era 

ultima casă care mai rămăsese în această parte de 

sat. Dealul Buneştilor şi Valea lui Dan se 

mutaseră, încetul cu încetul, la şosea. Şi cimitirul 

plecase de acolo, de pe deal, undeva, în curtea lui 

Crăsnaru, fostului boier Crăsnaru, şi el dispărut 



Gândul Anonimului nr.61-62 Anul XIV /15 Iunie 2016 

10 

Dumnezeu mai ştie pe unde şi de ce. Dar toate 

astea sunt foarte departe de noi, cei care am plecat, 

cu mulţi ani în urmă, din sat. Şi cam toţi absol-

venţii merituoşi ai Şcolii Generale am plecat. 

Eram inteligenţi, copii de nota zece, şi visam să 

ajungem departe, foarte departe: profesori, 

ingineri, oameni de carte. 

Şi am ajuns. Noi, cei patru elevi străluciţi din 

sat care am intrat în 1954, în urma unui examen de 

admitere foarte dur, la renumitul Liceu Fraţii 

Buzeşti din Craiova – Curelaru Teodor, Pătru Ilie, 

Marcu Gheorghe şi subsemnatul – am urmat studii 

superioare de toate treptele, am luat taurul de 

coarne şi am ajuns cineva. Curelaru şi Marcu 

ingineri, Pătru Ilie colonel la radiolocaţie şi eu 

general. Dar a murit în fiecare din noi marea 

familie în care am copilărit, satul, uliţa, Olteţul, 

Ciutura Stanii, pădurea de sub Ghiozuri, Boroghila 

unde mergeam cu oile şi jucam chirul, chiar şi 

unele dintre amintiri. Curelaru şi Pătru au trecut şi 

ei în lumea celor drepţi, iar Marcu Gheorghe a 

suferit un accident vascular şi este vegheat, undeva 

în Craiova, de fiica lui… Eu, din când în când, mai 

schimb două vorbe cu Florica, colega noastră din 

sat, şi ea bucureşteancă, ca şi mine, dar care, deşi a 

plecat odată cu noi, colegii ei de şcoală generală, 

din sat, nu s-a îndepărtat niciodată de acel loc. 

Vorbim adesea, minute în şir, despre noi, despre 

amintiri şi iubiri, despre vremurile de ieri şi despre 

ele de azi. 

„– Nu mai e ce-a fost! – îmi spune ea, 

câteodată, la telefon. Are aceeaşi voce puternică şi 

clară ca atunci, demult, când era doar o fetiţă. 

Cuvintele reverberează dintr-un spaţiu dumneze-

iesc în care ne-au rămas, încă nealterate, rădăcinile. 

Dar noi nu mai suntem acolo, iar cântecul ei 

cutremurător de frumos nu mai răsună pe Dealul 

Buneştilor, în Poiana Înaltă sau pe Valea 

Boroghilei. Nu ştiu de ce nu s-a măritat niciodată. 

Atunci, demult, în copilărie, era atât de frumoasă 

încât nu cutezam s-o privesc. Mă orbeau luminile 

din ochii ei… Acum are 76 de ani, dar parcă este 

tot aceeaşi de acum şapte decenii… 

…Şantieriştii de la Băniţa au venit cu toţii la 

înmormântarea lui Costel, tehnicianul lor norma-

tor. L-au pus într-un camion, au urcat împreună cu 

el şi cu tot alaiul sus, pe deal – un deal dintre 

munţi –, i-au căptuşit groapa cu câteva traverse de 

cale ferată – o podea care va rezista o sută de ani – 

şi i-au organizat, camaradereşte, pomana… 

Acolo, în încăperea foarte mare – probabil o 

sală de mese a şantierului –, au venit toţi. Au ţinut 

cuvântări, l-au lăudat, au lăsat să cadă o lacrimă şi 

un strop de vin pentru el. Şi cam atât. Nevasta lui 

şi cei doi copii, încă mici, abia de înţelegeau ce s-a 

întâmplat…  

…Costel se simţise foarte rău şi venise la noi, 

la cei doi fraţi ai lui – eu, cel mare şi Mitel, 

mezinul – să-l ajutăm. L-a văzut imediat un doctor 

specialist. Era însă mult prea târziu. Mai avea doar 

o mică porţiune dintr-un plămân. Nu mai respira, 

ci şuiera. El a înţeles imediat despre ce-i vorba şi 

s-a resemnat. Viaţa lui a mai durat doar două 

săptămâni…  

…Acum, în drumul meu lung şi întortocheat, 

ca al axonilor conectaţi prin sinapse şi dendrite, 

mi-e greu să mai găsesc reperele de odinioară. 

Unele au dispărut, altele s-au transformat. Din 

minunata noastră familie de la Cârlogani, am mai 

rămas doar doi: eu, cel mai mare dintre fraţi, şi 

mezinul. Arsurile ard, durerile dor. Amintirile îşi 

găsesc cu greu loc printre problemele de azi, ţara 

nu are timp de noi şi nici noi nu prea avem timp de 

ea. Ea seamănă cumva cu satul meu, cu familia 

noastră de atunci, dar la o scară ceva mai mare. 

Vrea să se mute în Europa (de parcă n-ar fi de 

peste patru mii de ani acolo, poate prima dintre 

comunităţile generate de acest pământ), să fie 

europeană get-beget, uitându-şi rădăcinile şi esenţa 

ei care constă, dintotdeauna, din stabilitatea, fru-

museţea şi durabilitatea comunităţilor pământene, 

ale comunităţilor rurale, cu rădăcini foarte adânci 

în ancestral. 

…Astăzi, se pare, după cum cred unii, că 

viaţa cere altceva, un alt tip de comunitate – profe-

sională, informală, cognitivă –, o altfel de cultură, 

una de tip cognitiv, profesional, nivelatoare, 

comună, definită pe alte criterii decât pe cele ale 

iubirii familiale. Şi, probabil, asta prinde la omul 

grăbit să ajungă undeva, pe un tărâm al noilor 

făgăduinţe: un credit, o maşină, o casă, un card, un 

orizont de proximitate, un aici şi acum, un Carpen 

Diem omniprezent şi omnipotent, adică un nou 

mod de fiinţare, fără Solen şi fără Dasein. 

În aceste condiţii, conceptul de ţară se pare că 

mai mult încurcă. Ca şi cel de familie tradiţională, 

legată de un loc anume, de un sistem de valori, de 

un blazon şi de un colţ de pământ. Ţara, în epoca 

unor cogniţii de oportunitate şi a lui „n-am nevoie 

de ţară şi de constrângerile ei, ci de un loc unde să 

mă simt bine, unde să mă simt complet liber!”, 

devine nu doar aridă şi constrictivă, ci şi anacro-

nică şi retrogradă. Filosofia lui „Trăieşte clipa!” 

este incompatibilă cu iubirea profundă, ancorată în 

valori milenare. Constantinopolul a căzut demult, 

nu mai este, azi, european, ci musulman, familia 

pare mai degrabă un cadru care constrânge iubirea, 

o închide în hulube şi n-o eliberează, n-o goleşte 

de acele norme considerate de noii avangardişti 

stupide, ci o subjugă datoriei, imperativului cate-

goric, şi el desuet şi încremenit acolo, în raţiunea 

pură de care vorbea cândva Kant. Toate lanţurile 



Gândul Anonimului nr.61-62 Anul XIV /15 Iunie 2016 

11 

trebuie, potrivit noului concept de fericire fără 

limite, de libertate absolută, rupte. Să nu mai 

existe nici substantive proprii, nici litere mari, nici 

norme, nici legi, nici cuvinte – o fotografie, spun 

unii, face cât o mie de cuvinte –, nici idee, nici 

concept, nici fiinţare, ci doar… libertate. Libertate 

absolută! Adică nimic. 

Unii mai au, totuşi, curajul să spună – spre 

furia celorlalţi – că, într-adevăr, viaţa merge 

înainte, că viaţa se află în frunze, unele căzătoare, 

altele nu, dar inima rămâne ancorată în rădăcini. 

Rădăcinile nu sunt bune de nimic! – ţipă ceilalţi pe 

şapte miliarde de tonalităţi, cum le place lor să 

creadă că vorbesc în numele şi sub girul omenirii. 

Te ţin pe loc. Aşa şi cu ţara aceasta. „Să dispară 

cât mai repede! – ţipă unii prin ochii lor bulbucaţi 

de pe ecranele ţepoase ale teleportoarelor noii 

noastre ere.  N-avem nevoie nici de ţară, nici de 

suveranitate, nici de închistării în concepte de 

datorie şi în sloganuri, ci doar de libertate. Tot ce 

nu înseamnă libertate trebuie să piară!”  

Mulţi dintre oamenii pe care i-am iubit 

cândva ca pe lumina ochilor nu mai sunt. Din 

frumoasa noastră familie de la Cârlogani nu a mai 

rămas decât un loc viran, doi fraţi şi câţiva nepoţi, 

care nu ştiu mai nimic despre cea mai frumoasă 

iubire care a existat vreodată în inima noastră. Dar 

au şi ei, la rândul lor, iubirile lor. Şi paşii lor pe 

drumurile lumii. Şi orizonturile lor, din care 

dispar, încet, încet, familia de origine şi ideea de 

întoarcere la izvoare. 

 

(Din romanul în lucru „Ancore pe nori”) 

Gheorghe Văduva

 

 

 

 

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

 

 

MISIUNE IMPORTANTĂ 
 
 

Început de vară, în care zilele toride alternau 

cu cele ploioase, anunţând o recoltă bună, com-

parativ cu anul precedent, de secetă, care uscase 

dureros pământul crăpat, chinuind oamenii şi 

animalele. 

Acum, câmpul arăta frumos, grâul dăduse în 

pârg, iar porumbul îţi ajungea până la brâu. 

Grădinile erau pline de zarzavaturi şi de oameni 

trebăluind pentru a aduna roadele în coşuri şi vase 

de pământ înflorate. Pe pajişti, iarba era mare, 

numai bună de cosit şi de aşezat în căpiţe cu fân 

frumos mirositor. Oamenii, buni gospodari, folo-

seau garduri demontabile pentru păşunatul anima-

lelor, pe porţiuni, astfel încât iarba să se poată 

reface. 

Grănicerii locului „cu un ochi râdeau şi cu 

altul sufereau”, cum se spune. Se bucurau pentru 

bogăţia ce se anunţa, dacă vremea continua la fel, 

şi întâmpinau dificultăţi datorită vegetaţiei abun-

dente care oferea celor interesaţi posibilităţi mai 

mari de ascundere şi rămânere în teren timp 

îndelungat. 

Locotenentul Călin Făgărăşeanu, cu ceva 

vechime în frontieră, ajunsese să cunoască bine 

locurile şi oamenii, majoritatea timpului era preo-

cupat cu activităţile subordonaţilor în paza fronti-

erei şi cu programul subunităţii. Avea permanent 

grija misiunii la graniţa ţării, responsabilitatea faţă 

de militarii care făceau serviciul cu armament şi 

muniţie de război. Activitatea la frontieră îi lăsa 

prea puţin timp pentru alte lucruri, viaţa acestei 

colectivităţi trebuia coordonată şi asigurată perma-

nent cu toate cele necesare, astfel încât subunitatea 

să poată acţiona eficient în orice condiţii pentru 

îndeplinirea integrală a misiunilor. Şi apoi, la 

mijloc erau aceşti oameni tineri, cu trăirile şi pro-

blemele lor specifice, pe care ofiţerul îi ajuta şi îi 

sfătuia ca într-o familie. 
În meserie a învăţat o sumedenie de lucruri 

noi pe care numai munca practică ţi le poate oferi. 
A întâlnit ofiţeri de valoare, profesionişti remar-

cabili, comandanţi şi şefi care l-au sprijinit şi 
îndrumat, când a fost nevoie, să-şi îmbogăţească 

cunoştinţele şi să-şi dezvolte capacităţile de con-
ducere a oamenilor şi subunităţii, în ansamblu. 

A avut multe satisfacţii, dar şi unele nemul-
ţumiri şi deziluzii, toate legate de ceea ce credea el 

că se putea şi trebuia făcut pentru paza frontierei, 
pe de o parte şi, pe de alta, pentru neputinţa în faţa 

neajunsurilor privind dotarea tehnică şi materială, 
precaritatea condiţiilor de viaţă ale cadrelor şi 

militarilor în termen. 

S-a confruntat cu mentalitatea şi atitudinea 

unor colegi mai „vechi”, dominate la vremea aceea 

de o excesivă exigenţă şi moralitate de partid, 

revoluţionară, ce nu admitea noutăţile potrivnice 
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schemelor şi şabloanelor „indicaţiilor”, socotind în 

afara regulamentelor şi ordinelor orice procedeu şi 

metodă cu caracter de noutate, chiar dacă sporeau 

calitatea şi eficienţa acţiunilor. 

Încercările unor ofiţeri tineri de a urma şi 

facultăţi civile, pentru care erau necesare aprobări 

speciale, se interpretau ca o dorinţă de a pleca din 

frontieră, de a fugi de muncă, fapt aspru criticat şi 

consemnat în notarea de servici. Multe cadre din 

subunităţile de frontieră erau obosite, obligate la 

tot felul de activităţi inutile, formale, rezolvări 

încorsetate în reglementări şi măsuri gândite şi 

stabilite în „birouri” de către unii ofiţeri promovaţi 

pe criterii de loialitate şi dosar. În mediul rural, 

ofiţerii şi subofiţerii, cu familiile, locuiau în 

condiţii modeste, majoritatea în case părăsite sau 

închiriate. Unele locuinţe au fost construite în 

câmp, departe de localităţi, cu dificultăţi mari în 

aprovizionare şi în ceea ce priveşte frecventarea 

şcolilor de către copii. Un timp s-au primit, contra 

cost, alimente şi combustibili de la subunitate. 

Până şi încercarea de a creşte porci şi animale pe 

lângă casă, se considera o tendinţa de îmbogăţire. 

Pentru familie le rămânea oamenilor foarte puţin 

timp, cât despre distracţii, ce să mai vorbim. 

Venea caravana cinematografică o dată pe lună, de 

la batalion, şi prezenta un film artistic. 
Locotenentul Călin a crezut că este o glumă 

replica unui superior, atunci când i s-a raportat la 
telefon că un ofiţer ieşit din serviciu nu este în 

subunitate, ci acasă: „Ce face acasă domnule? Să 
vină imediat în cazarmă. Acesta nu are de lucru?” 

Cu toate greutăţile, cadrele din subunităţile de 

frontieră îşi făceau, majoritatea, conştiincios şi 
corect datoria, cu eforturi susţinute. În problemele 

personale se mulţumeau cu puţin, uneori şi de 
teamă să nu li se reproşeze că se plâng şi dacă nu 

le convine vor fi mutaţi, de regulă în condiţii şi 
mai proaste. Erau fericiţi când aveau în familie ce 

le trebuie şi exista înţelegere. S-au integrat în viaţa 
localităţilor de frontieră, unde trăiau şi bune şi rele 

împreună cu populaţia din sate şi comune, 
ajutându-se reciproc pentru depăşirea greutăţilor. 

Ofiţerul fusese invitat cu diferite prilejuri, acasă, la 
colegii mai în vârstă. Aproape fiecare astfel de 

vizită era o lecţie de viaţă oferită de oameni 
simpli, muncitori şi cinstiţi, care încercau să-şi 

facă o viaţă mai bună pentru ei şi copii. 
Locotenentul Călin se afla în faţa subordo-

naţilor din ultima serie de recruţi. Pe micul platou 

din cazarmă erau aliniaţi tinerii militari abia sosiţi 
din unitatea de instrucţie, în vederea „introducerii” 

lor în serviciul de pază, termen consacrat pentru 
această operaţiune complexă. 

Erau tineri provenind din aproape toate 

regiunile ţării. Unii păstrau încă înfăţişarea de 

adolescenţi şi citeai pe feţele lor atât curiozitate, 

cât şi o anumită teamă de necunoscut. După 

cuvintele de bun venit rostite liniştit şi binevoitor, 

ofiţerul le spuse: 

– Vreau, înainte de toate, să ne cunoaştem şi 

apoi să vă prezint subunitatea, noua voastră casă 

temporară, misiunile noastre şi tradiţiile cu rezul-

tate bune ce trebuie să le continuăm şi să le 

dezvoltăm împreun. O să trec pe rând pe la fiecare, 

vă rog să vă prezentaţi, să-mi spuneţi de unde 

sunteţi, cu ce v-aţi ocupat şi dacă aveţi probleme 

personale ce se pot raporta aici sau, dacă doriţi, 

separat, după adunare. 

Aşa începea, de fiecare dată, acţiunea de 

cunoaştere a oamenilor, prin discuţii individuale 

repetate, având în vedere concluziile de la verifi-

cările medicale şi, îndeosebi, caracterizările din 

fişele individuale întocmite de comandanţi pe 

timpul perioadei parcurse de militari în batalionul 

de instrucţie. 

Apoi cei noi executau recunoaşterile în teren 

ziua şi noaptea şi erau trimişi în serviciu împreună 

cu grănicerii mai vechi. Abia după ce acest proces 

de cunoaştere, prima etapă era încheiată şi oamenii 

înţelegeau specificul misiunilor şi terenului; tinerii 

militari grăniceri erau validaţi, am putea spune, să 

execute singuri serviciul de pază în frontieră cu 

armament şi muniţie. Se punea, în continuare, ca şi 

la unitatea de instrucţie, un accent deosebit în pre-

gătire pe uzul de armă, respectiv folosirea focului 

armamentului în serviciu numai pentru somaţia 

legală, fiind interzisă folosirea lui împotriva 

oricăror persoane. Era subliniată singura excepţie 

şi anume, când militarul era atacat. Chiar şi în 

această situaţie trebuia să nu pună în pericol viaţa 

oamenilor, căutând, pe cât posibil, să realizeze 

doar imobilizarea atacatorului. 

Locotenentul Călin se oprise în faţa unui 

soldat: 

– Sunt soldatul Ră-Ră-Rădulescu Floricel, 

spuse acesta, poticnindu-se în vorbire, cu broboane 

de sudoare adunate sub bărbie. 

Era un tânăr blond, cu ten rozaliu, puţin 

pistruiat, de statură potrivită, dar bine clădit, 

puternic, cu o privire ageră aţintită fără teamă în 

ochii ofiţerului. Călin sesizase defectul de vorbire 

şi îi puse mâna prieteneşte pe umăr: 

– Bine, Rădulescule. Acasă cu ce te-ai ocupat? 

– A-a-am lucrat tâmplărie la un unchi în satul 

Dridu din ju-ju-judeţul Ialomiţa. Fă-fă-făceam 

scaune. A-a-am mai lucrat la o rudă, Ulmeanu 

Valere d-d-din satul Nucet judeţul Călăraşi. 

– Bravo! Să te pregăteşti să ne faci şi nouă 

pentru club nişte scaune, încheie discuţia locote-

nentul, trecând la un alt militar. 
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– Sunt soldatul Colceriu Costică. Am fost 

felcer în comuna Şercaia, lângă Făgăraş judeţul 

Braşov. La brigadă am urmat cursul de sanitari. 

– Foarte bine. Mai avem un sanitar de anul 2 

din satul Dorobanţu, judeţul Teleorman. Îl cheamă 

Constantinescu Florian. O să lucraţi împreună. 

Vara se anunţă călduroasă şi vom avea multă 

treabă de făcut. 

În zilele următoare, cu prilejul discuţiilor 

individuale, ofiţerul a aflat şi alte aspecte intere-

sante despre Rădulescu, pe care, pe măsură ce 

trecea timpul, începuse să-l simpatizeze. Provenea 

dintr-o familie numeroasă. A trebuit să înveţe 

meserie devreme, ca să-şi ajute familia, deşi i-a 

plăcut şcoala, a învăţat bine şi ar fi dorit să con-

tinue. Era vesel şi comunicativ, în ciuda defectului 

său pentru care a suferit la râsetele copiilor ori de 

câte ori vorbea, inclusiv la lecţii. Până la urmă, s-a 

obişnuit. Un timp a visat să ajungă constructor, să 

vadă oamenii ce poate, să-l respecte şi să nu-l mai 

batjocorească. 

La recrutare au vrut să-l declare inapt pentru 

serviciul militar, deşi era sănătos, poate datorită 

defectului de vorbire. Atunci a plâns şi le-a spus 

ofiţerilor că dacă este respins nu se mai întoarce 

acasă de ruşine. A povestit comisiei că unchiul său 

a făcut armata la grăniceri, unde trebuia să fii 

disciplinat şi rezistent, să nu-ţi fie frică noaptea 

singur, să nu te fereşti de vreme rea şi să fii în 

stare să mergi mult pe jos. 

Atunci când povestea şi era ascultat, 

Rădulescu parcă se bâlbâia mai puţin. Lumea s-a 

obişnuit cu el. Totuşi, unii militari mai râdeau, 

provocându-l să rostească cuvinte lungi şi dificile. 

Dacă era vorba de executarea misiunilor, atunci se 

schimba situaţia, toţi militarii doreau să-l aibă cu 

ei în serviciul de pază, deoarece era foarte conş-

tiincios şi curajos, tot timpul atent şi gata să-şi 

ajute colegii, cu alte cuvinte era un grănicer de 

nădejde. 

Au trecut câteva luni, când, după o noapte 

neagră de răutate, cum se spune, în care grupa de 

alarmă a intervenit de câteva ori, se anunţa o 

dimineaţă frumoasă şi aparent mai liniştită pentru 

subunitatea de grăniceri. 

După o bătaie în tocul uşii deschise de la 

cancelaria comandatului, apăru centralistul de 

serviciu: 

– Să trăiţi! Am primit o notă telefonică, la 

pază, de la batalion.  

Ofiţerul ridică privirea de pe harta de lucru, 

apoi se lăsă pe speteaza scaunului pentru a face loc 

pe masă registrului cu coperte de plastic, deschis. 

Călin citi conţinutul notei, făcând sublinieri cu 

stiloul, după care semnă pe margine de luare la 

cunoştinţă. 

– Poţi să-l iei. Iar, după o mică pauză: Să vină 

la mine sergentul de serviciu! 

– Am înţeles! 

Îşi aruncă din nou privirea pe hartă. În nota 

telefonică erau transmise noi date privind eveni-

mentul declanşat în urmă cu 24 de ore, când împu-

ternicitul de frontieră vecin a informat că doi 

infractori periculoşi au evadat dintr-o colonie şi 

este posibil să încerce să pătrundă ilegal pe teri-

toriul nostru. Ca urmare, comandantul a hotărât ca 

subunitatea să treacă la paza întărită, o parte din 

patrulele şi posturile grănicereşti având mărită 

durata serviciului la 10 ore. 

Despre situaţia apărută a fost informat şeful 

postului de miliţie şi şeful grupei de sprijin a 

grănicerilor, care au aplicat măsurile convenite din 

timp pentru folosirea în dispozitiv, mai ales în 

perimetrul localităţii, dar şi pe câmp, a cetăţenilor 

aflaţi la muncă, ce puteau semnala persoanele 

necunoscute, ajutând astfel grănicerii. În vederea 

îndeplinirii unor astfel de misiuni, grupele de 

sprijin efectuau sistematic şedinţe de pregătire cu 

cadrele din subunităţile de frontieră, privind 

cunoaşterea legislaţiei şi a modului de acţiune. 

Analizând din nou, pe hartă, dispozitivul de 

pază, ofiţerul constată că pe unele direcţii ar mai fi 

necesare câteva posturi şi patrule grănicereşti. 

Între timp, se prezentase şi aştepta ordine 

sergentul de serviciu. 

– Verifică, te rog, după caietul dumitale, 

militarii cu numai opt ore de serviciu şi care s-au 

înapoiat de dimineaţă. Vezi să fie din cei care au 

avut somnul asigurat în ultimele 24 de ore. Am 

nevoie de cinci oameni care să plece din nou în 

misiune pentru câteva ore. Să anunţi şi bucătarul 

să le pregătească, într-o jumătate de oră, o gustare. 

Peste 20 de minute să-i găsesc adunaţi pe platou. 

Fugi! 

La termenul stabilit erau adunaţi, pe platou, 

cinci militari, printre care şi sold. Rădulescu, 

aşteptând să primească ordine. 

După ce a primit raportul, locotenentul le-a 

prezentat, din nou, ultimele informaţii şi le-a 

explicat că ei vor întări dispozitivul pe unele 

direcţii, până la căderea serii, amănuntele urmând 

să le fie precizate la darea misiunii. Pentru o clipă 

a vrut să renunţe la soldatul Rădulescu, dar a 

revenit, gândindu-se că asta l-ar dezamăgi şi 

descuraja totodată. Aşa că i-a trimis pe toţi să 

servească gustarea, apoi să se echipeze, să ridice 

armamentul şi muniţia, după care, peste o jumătate 

de oră, să se prezinte pentru primirea misiunii. 

Plecarea în serviciu era precedată de ordinul 

de misiune, constituind un moment solemn 

desfăşurat într-o încăpere special destinată şi 

amenajată. 
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Astfel, în „camera pentru darea misiunii”, cum 

se chema conform regulamentului, erau expuse: 

drapelul ţării, afişe cu imnul naţional, jurământul 

militar, extrase din legislaţia şi regulamentele în 

vigoare, codul de semnale, modele de documente 

individuale, macheta cu raionul subunităţii, mesajul 

„Aero” şi altele. Misiunea era dată sub formă de 

ordin, militarul fiind în poziţia „drepţi”, în faţa 

superiorului său, care i se adresa astfel: 

– „Vă ordon să executaţi paza şi apărarea 

frontierei de stat în calitate de post de paza (patrula 

de pază etc.) la reperul...”! 

Aşa i-a fost ordonată misiune şi soldatului 

Rădulescu, locotenentul Călin atrăgându-i atenţia 

că locul lui în dispozitiv este foarte important, că 

trebuie să supravegheze permanent calea ferată din 

apropierea cantonului părăsit, reperul 20, întrucât 

pe acolo se putea ajunge la şosea ori pe partea 

magaziilor staţiei CF. 

– Vei părăsi locul de serviciu la schimb sau 

când voi trimite special un gradat cu care vei reveni 

la cazarmă. Contez pe tine, soldat Rădulescu, a 

încheiat ofiţerul. Ai neclarităţi sau alte probleme? 

– A-a-am înţeles, misiunea şi n-n-nu am alte 

probleme! 

– Executaţi ordinul! 

– Să trăiţi! 

Sergentul de serviciu a dat comanda între-

gului grup de cinci militari, care primiseră pe rând 

misiunea şi, în fruntea coloanei, au părăsit 

împreună încăperea. 

Locotenentul Călin avea încredere în subor-

donaţii săi. S-a străduit permanent să-i motiveze şi 

să le stimuleze responsabilitatea, sinceritatea şi 

corectitudinea, explicându-le cu prilejul fiecărui 

eveniment de frontieră că trebuie să manifeste 

vigilenţă, spirit de echipă, de întrajutorare, că 

succesul acţiunilor depinde de fiecare în parte şi de 

toţi laolaltă. Ca să-i apropie, le-a vorbit mereu des-

chis, a executat, împreună cu ei, serviciul de pază în 

frontieră, ziua şi noaptea, pentru a le cunoaşte 

trăirile şi comportamentul în diferite situaţii. 

Îi făcea plăcere să le reamintească despre 

semnul de armă purtat de fiecare pe epoleţi şi 

umeri, semn care reprezenta conturul României. 

Grănicerii erau singura Armă care avea ca simbol 

heraldic harta ţării. „Trebuie să fim demni şi 

mândri pentru acest lucru”, le spunea locotenentul 

subordonaţilor săi. 

S-a străduit să le asigure o hrană mai bună şi 

caldă la înapoierea din pază, chiar dacă se depăşea 

uneori norma de lemne şi cărbuni, precum şi mai 

mult timp liber pentru recuperare. Au amenajat în 

curtea un teren de volei şi pe islazul din apropiere 

unul de fotbal, unde jocurile şi pariurile se făceau 

pe ţigări şi gogoşile de la masă. 

La activităţile culturale se organizau călătorii 

imaginare pe hartă, „vizitându-se” diverse zone 

turistice, monumente culturale şi istorice din 

locurile de provenienţă ale militarilor, totul prin 

ochii minţii. Cu prilejul unor festivităţi a fost 

pregătit şi un program artistic, câţiva militari fiind 

solişti buni de muzică populară, care ştiau să cânte 

la acordeon şi chitară. Programul artistic a fost 

prezentat cu succes şi în comună, cu prilejul „Zilei 

Grănicerilor”. 

Unii şefi îl apreciau pentru modul de lucru cu 

subordonaţii, alţii socoteau că nu este suficient de 

exigent şi că relaţiile sale cu militarii erau prea 

permisive, chiar prieteneşti, ceea ce, în opinia 

unora, favoriza abaterile disciplinare. Îşi pedepsea 

foarte rar subordonaţii şi atunci când o făcea, 

pedepsele constau majoritatea în „serviciu peste 

rând”. A fost criticat la un bilanţ când a spus în 

şedinţă că pedeapsa cu arest la grăniceri este o 

greşeala, întrucât nu este normal ca militarii care 

execută misiuni cu armament şi muniţie să fie 

privaţi de libertate atâta timp cât există numeroase 

alte posibilităţi de sancţionare. 

În ceea ce priveşte viaţa particulară, şi-ar fi 

dorit să aibă timp şi condiţii pentru lectură, să vadă 

un film nou, un spectacol de teatru, să găsească o 

prietenă dispusă sincersă-l urmeze la ţară şi să-l 

înţeleagă. Cât despre televiziune, era la început şi 

constituia mai mult o curiozitate, televizoarele 

fiind o raritate. Şi-a cumpărat un aparat de radio 

mic, producţie românească, devenind un pasionat 

al teatrului radiofonic. 

Plecările la oraş, numai cu aprobare, au fost 

rare şi mai mult l-au indispus decât să-l bucure sau 

liniştească. Ca să se distreze şi să se 

„culturalizeze”, i-ar fi trebuit timp mai mult şi 

bani, ceea ce era mai greu de obţinut. 

Programul subunităţii se derula, în acele zile, 

potrivit regulilor pentru paza întărită, oamenii 

plecau şi se înapoiau din serviciu conform 

planificării. În cursul nopţii s-au declanşat câteva 

mijloace tehnice mecanice, la care a acţionat 

imediat grupa de alarmă, fără să fie semnalaţi şi 

descoperiţi infractori. Nici controlul fâşiei arate, 

pe timp de noapte, cu feştila, n-a descoperit urme 

de trecere, această inovaţie fiind un fel de torţă 

într-un bidonaş cu motorină, fixat în capătul unei 

cozi lungi din lemn, astfel încât să poată lumina de 

sus mijlocul făşiei arate pentru a descoperi indicii 

de trecere frauduloasă a frontierei. „Feştila” 

aproape că devenise, alături de câine, emblema 

ironiei la adresa „tehnicii” grănicereşti. 

Dimineaţa s-a primit o nouă comunicare 

telefonică, prin care împuternicitul de frontieră din 

ţara vecină informa despre prinderea pe teritoriul 

propriu a celor doi infractori daţi în urmărire, 
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mulţumind pentru promptitudinea cu care a 

răspuns solicitărilor partea română. 

Locotenentul Călin Făgărăşanu a adunat 

efectivele din cazarmă, ce nu erau la somn, adică 

planificate să se odihnească, şi a ordonat trecerea 

la pază normală, stabilind şi celelalte măsuri în 

consecinţă. A organizat şi înştiinţarea prin reţeaua 

telefonică de pază existentă la foişoare şi prin 

semnale, despre încetarea serviciului posturilor şi 

patrulelor trimise suplimentar. 

A trecut apoi să întocmească noul plan de 

pază pentru următoarele 24 de ore. În acest 

document oficial tipizat erau trecute numerele de 

ordine ale militarilor, potrivit statului de organi-

zare al subunităţii, şi nu numele lor, felul şi locul 

serviciului, pentru fiecare, durata misiunii, de la 

oră la oră, itinerariul de deplasare, timpul de 

odihnă, seria în care participa la programul de 

pregătire şi altele. Tot în acest plan zilnic, cu mai 

multe file, se consemnau informaţiile primite sau 

obţinute privind acţiunile probabile ale infracto-

rilor, controalele executate în dispozitiv şi rezul-

tatele acestora nominal pe militarii verificaţi. 

Pentru fiecare noapte se folosea o parolă sau 

semnal de recunoaştere între posturile şi patrulele 

grănicereşti. Parola se primea de la batalion pe 

zile, era păstrată într-un caiet special la comandant 

şi se comunica militarilor la plecarea în misiune. 

La subunitate, semnalul santinelei care anunţa 

înapoierea grănicerilor din serviciu se auzea tot 

mai des. Posturile şi patrulele aşteptau, la intrarea 

în cazarmă, sergentul de serviciu, care le conducea 

la locul de încărcare-descărcare a armamentului şi 

supraveghea această operaţiune, după care le 

primea muniţia pe bază de semnătură şi prezenta 

militarii la raportul privind îndeplinirea misiunii. 

La subunitate funcţiona un serviciu „la permanenţă” 

sau, mai târziu denumit la „continuitatea condu-

cerii”, asigurat de către ofiţerii şi subofiţerii 

acesteia, care timp de 24 de ore dădeau misiunea 

militarilor la plecarea în serviciu şi le ascultau 

rapoartele la înapoiere, urmăreau respectarea pro-

gramului şi, în lipsa comandantului, luau primele 

măsuri la declanşarea unui eveniment de frontieră. 

În momentul când a ajuns cu planificarea 

serviciului la numărul de ordine al soldatului 

Rădulescu, locotenentul şi-a amintit că i-a 

condiţionat înapoierea din pază şi, îngrijorat, l-a 

întrebat pe sergentul de serviciu dacă militarul s-a 

întors, răspunsul fiind negativ. A cerut să-i fie 

adus repede calul şi a plecat în galop în dispozitiv. 

„Jar”, aşa se numea calul puternic, dar blând, ce-l 

folosea în serviciu, şi care cunoştea bine toate 

drumurile şi cărările, astfel că străbătu foarte 

repede cei câţiva kilometri. 

Ajuns la calea ferată, în apropierea locului 

unde trebuia să fie soldatul Rădulescu, nu a mai 

avut răbdare să-l descopere şi l-a strigat cu voce 

tare. A auzit imediat „Ordonaţi!” L-a cuprins 

deodată un sentiment de bucurie şi s-a simţit emo-

ţionat, gândindu-se că merită să crezi în oameni, în 

simţul datoriei şi al onoarei, că totuşi lumea 

aceasta nu se iroseşte degeaba, păstrându-şi mereu 

valorile morale. 

Soldatul Rădulescu a ieşit din spatele unor 

tufe de iederă şi s-a apropiat alergând. Avea faţa 

obosită şi ochii adânciţi în orbite, dar surâzător.  

S-a oprit cu carabina semiautomată la picior: 

– Postul de p-p-pază format din s-s-soldatul 

Rădulescu execută paza şi apărarea frontierei de 

stat la reperul 20. Pe t-t-timpul serviciului am 

supravegheat permanent c-c-calea ferată în zona 

cantonului p-p-părăsit, dar infractorii nu s-au  

d-d-deplasat pe aici. V-am v-v-văzut mai de departe 

şi am v-v-vrut să acţionez, dar m-aţi s-s-strigat 

dumneavoastră mai repede. 

Locotenentul Călin l-a bătut prieteneşte pe 

umăr: 

– Bine, Rădulescule! Ţi-ai îndeplinit misiunea. 

Te felicit şi îţi mulţumesc! Am s-o fac şi în faţa 

efectivului subunităţii. Au trecut aproape 20 de ore 

de când eşti în serviciu. Văd că bidonul de apă este 

gol. Cum te simţi, ai ceva probleme ? 

– N-am nimic, n-n-numai că am o f-f-foame 

de lup. După ce m-m-mănânc ceva vreau să mă 

culc un pic că poate mai aveţi t-t-treabă cu mine. 

– Mergem la cazarmă împreună. Hai treci tu 

înainte şi pe timpul deplasării să observi în stânga 

spre localitate, iar eu în dreapta spre frontieră. La 

apariţia infractorului acţionezi la ordinul meu. 

„Jar” o să vină singur după noi, că ştie bine 

potecile spre casă. 

– „Am înţeles!” răspunse Rădulescu şi o porni 

sprinten la drum, cu arma la umăr. 

Se anunţa o zi luminoasă, culoarea câmpului 

era de un verde grăniceresc, cu sclipiri argintii de 

rouă. Pe cărarea ce şerpuia prin iarbă, o patrulă de 

grăniceri se întorcea din serviciu. Pe un drum 

alăturat, dinspre sat, în sens invers, se apropia un 

grup de oameni plecaţi la câmp. S-au întâlnit şi 

salutat spunându-şi „Bună dimineaţa” şi „Spor la 

muncă”. Nu departe, se află frontiera de unde 

începea ţara românilor. 

Bălăei Ion 
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Opinii 
 

„GÂNDUL ANONIMULUI” –  

UN PROIECT CURAJOS,  

FRUMOS ŞI GENEROS 
 

Interviu cu general de brigadă  

(r) dr. Gheorghe Văduva 

 
Gh.I. Domnule general, strădania de a 

continua eforturile pentru apariţia în format nou a  

revistei Gândul Anonimului vi se datorează în 
mare parte, colaborarea dumneavoastră constantă 

prin publicarea în fiecare număr a unor texte 

originale deosebit de apreciate de cititori şi a unor 
poezii de mare forţă şi sensibilitate la rubricile de 

Proză şi Poezie, dar şi sprijinul pentru definirea 
structurii şi cuprinsului acordat din 2010 ca 

membru fondator al formatului actual, au făcut 
posibilă continuarea acestui ambiţios proiect 

cultural. Iată de ce aş dori să vă rog să faceţi o 
evaluare proprie a rezultatelor obţinute până 

acum în acest demers şi o încercare personală de 
încadrare a acestor rezultate în peisajul publi-

cisticii culturale din România acestor ani! 
Gh.V. Contribuţia mea a fost şi este una 

modestă, de jurnalist şi de scriitor. Adevăraţii 
întemeietori şi piloni ai acestei reviste – o apariţie 

foarte interesantă în peisajul publicistic cultural 
românesc – sunteţi dumneavoastră, cei care aţi 

creat cenaclul literar „Gândul anonimului”: colo-

nelul în retragere Ion Mazere şi inginerul dr. 
Gheorghe Indre, purtători ai unui spirit românesc 

atât de pur, de elegant, de valoros şi de frumos al 
unei localităţi din miezul Ardealului, comuna 

Luna, ai cărei fii sunteţi. Am fost de mai multe ori 
acolo, întrucât în zonă se află şi o bază aeriană a 

Forţelor Aeriene Române, iar acolo unde se află un 
aerodrom militar şi un zbor, se află şi o mare 

iubire de cer, de pământ şi de oameni, care se 
adaugă la marea iubire a Pământului şi a oame-

nilor din acest miez de ţară. Locul revistei în 
peisajul cultural românesc este unul de excepţie. Şi 

aceasta nu datorită unor abordări academice de 
mare anvergură, sau unor tematici sofisticate şi 

controversate, ci purităţii demersului, dintr-o 
perspectivă interioară, de acasă, precum şi cen-

trării şi concentrării pe tematici apropiate, foarte 

apropiate de miezul vieţii, de oamenii din Luna şi 
de pe teritoriul României. Este o revistă a unui 

gând frumos, o revistă a celor care o scriu şi a 
celor care o citesc în ţară şi peste hotare. Faptul că 

apare atât în format tipărit, prin grija dumnea-
voastră, desigur, cât şi pe un site al ei, îi asigură o 

largă audienţă. Tematica foarte diversificată, 

modul în care autorii scriu, apropierea cuvintelor 

de un modus vivendi frumos, sincer şi coerent al 
nostru, al oamenilor, faptul că aduce în văzul şi în 

gândul lumii viaţa lunenilor (locuitorii comunei 
Luna) şi valorile speciale ale acestui miez de rai 

românesc, oricât de grele ar fi vremurile pe care le 
trăim, îi dă o autenticitate specială, un aer de 

nobleţe, prospeţime dar şi de vechime a gândului. 
Rezultatele sunt concludente, atât prin numărul 

mare de cititori, cât şi prin faptul că, de la o 
apariţie la alta, e tot mai bogată în conţinut şi tot 

mai bine scrisă. 

Gh.I.  După 1989, în acest ultim sfert de 

secol, cele mai folosite cuvinte în spaţiul public 

sunt reformă şi tranziţie. Sistemele de valori, 

modul de organizare a societtăţii, instituţiile şi 

relaţiile dintre oameni, toate au fost schimbate 

radical şi, din păcate, sunt într-o continuă 

transformare, într-un continuu proces de tranziţie, 

adeseori spre nişte ţinte definite, la scară globală 

şi continentală, care, în opinia mea, nu au o 

definiţie foarte clară şi precisă pentru această 

margine a Uniunii Europene în care este situată 

România. Dumneavoastră, prin tot ce aţi scris şi 

aţi întreprins în ultimii ani ca demers publicistic, 

aţi încercat desluşiri şi evaluaări ale acestor 

procese. Acum, când Marea Britanie a hotărât să 

părăsească UE, iar Europa se confruntă cu grave 

probleme sociale: şomaj, dezindustrializare, scădere 

demografică ş.a. cum vedeţi  viitorul României? 

Gh.V. Există un discurs al lui Margaret 

Thatcher despre Marea Britanie şi Uniunea 

Europeană ţinut la College of Europa, din Bruges, 

Belgia, în 1988, la invitaţia rectorului acestei 

Universităţi. „Doamna de Fier” spunea atunci cât 

de importante sunt statele, civilizaţiile europene şi 

identităţile naţionale, culturale şi, mai ales, statele 

naţionale pentru Comunitatea Europeană, pentru 

Uniunea Europeană. Prin Brexit, Marea Britanie a 

făcut ceea ce a spus Thatcher atunci. A făcut adică 

o mutare strategică. Chiar dacă, în final, condu-

cerea de la Londra (Londra fiind zona cu 59,9 % 

pentru ieşire) nu va ţine cont de rezultatele acestui 

referendum şi, prin urmare,  nu va părăsi Uniunea 

Europeană. Marea Britanie este în acelaşi areal şi 

în acelaşi concept strategic cu Statele Unite, iar 

Statele Unite, după cum spun unii cercetători, nu 

privesc cu ochi buni nici întărirea, nici expan-

siunea UE şi nici o relaţie bună a acesteia cu Rusia 

în perspectiva realizării unui proiect euro-asiatic. 

Un astfel de proiect ar putea aduce o putere 
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colosală, să zicem, Euro-Rusiei. Resursele inepui-

zabile ale Estului, plus tehnologia şi finanţele 

Vestului ar genera cea mai mare putere posibilă de 

pe planeta Terra. Statele Unite n-ar putea să 

permită aşa ceva, întrucât ar pierde cel mai impor-

tant partener al ei pentru menţinerea dominanţei 

strategice americane asupra planatei Pământ. 

Europa de Vest şi Statele Unite nu reprezintă, 

totuşi, aceeaşi civilizaţie, chiar dacă Statele Unite 

provin, în principal, din Europa de Vest. Civili-

zaţia Americii de Nord este un alt tip de civilizaţie 

decât cea a Europei Occidentale. Este o civilizaţie 

compusă, în principal, din acei foarte curajoşi 

europeni care au părăsit constrângerile Europei 

pentru a genera libertăţile Americii şi, prin urmare, 

libertatea lor.  

Eu mă străduiesc de vreo douăzeci de ani să 

finalizez o carte, din care am scris deja vreo patru 

sute de pagini, cu titlul: „Întoarcerea la izvoarele 

de mâine”, care are ca subtitlu o întrebare tulbu-

rătoare: „Este sau nu este posibilă unitatea 

continentului european?” Reprezintă sau nu repre-

zintă unitatea tuturor europenilor un ideal pentru 

populaţiile continentului? Ar trebui să reprezinte, 

dar acest lucru nu este încă nici demonstrat, nici 

materializat în vreun fel palpabil şi credibil. Nu 

ştiu dacă am să termin vreodată această carte 

tocmai datorită acestor uriaşe paradoxuri care nu 

se lasă prea lesne nici clarificate şi nici acceptate. 

Pentru mine, este foarte clar că Bruxelles-ul merge 

într-o direcţie greşită. Cred, totuşi, că dacă se va 

putea realiza vreodată unitatea deplină a continen-

tului, ea nu se poate obiectiva decât ca o unitate de 

state suverane. Uniunea Europeană nu are şi nu va 

putea avea, cel puţin pe un termen previzibil, o 

identitate fără identităţi. Eu cred că unitatea 

continentului european va fi posibilă atunci şi 

numai atunci când toate statele europene vor 

atinge limita maximă a propriei lor dezvoltări, 

următoarea etapă fiind integrarea lor de facto în 

marea comunitate a europenilor. De aceea, prin-

cipalul efort al Uniunii n-ar trebui să se îndrepte 

spre distrugerea sau preluarea suveranităţii 

statelor, ci spre armonizarea relaţiilor dintre ele, 

astfel încât fiecare să ajungă cât mai repede pe 

treapta cea mai înaltă de dezvoltare. Aproape toate 

politicile europene nu ţin seama de suveranitatea 

statelor, de specificul lor, de valoarea lor naţională 

şi europeană. Politica euroregiunilor, spre exemplu, 

este nu numai distrugătoare pentru statele de drept, 

dar şi nimicitoare pentru soarta continentului. Cele 

323 de euroregiuni se opun, de fapt, statelor de 

drept, reprezentând o organizare peste organizare, 

o meta-organizare păguboasă. România, spre 

exemplu, conţine opt euroregiuni care, în pofida 

unei organizări europene peste organizarea ţării pe 

judeţe, nu a adus nimic bun statului român, ci 

aproape totul rău: crearea unor suporturi de 

federalizare a unuia dintre cele mai unitare state 

din Europa, ţipătul arogant şi agresiv al extre-

miştilor maghiari pentru autonomia cu orice preţ a 

ţinutului secuiesc (neîncurajat, desigur, de UE, dar 

nici combătut), uneltirile antiromâneşti din ţară şi 

din afară, distrugerea economiei româneşti şi a 

capitalului românesc (doar 8% din capital mai este 

azi românesc), tăierea masivă a pădurilor şi 

înstrăinarea pământului (40 la sută din pământul 

ţării este pur şi simplu dat străinilor), desţărăni-

zarea ţăranilor români, foarte proasta guvernare, 

ţara noastră continuând să se situeze pe unul din 

ultimele locuri în cadrul Uniunii Europene etc. 

Aşadar, Uniunea nu numai că nu ne-a adus nici un 

fel de prosperitate, dar n-a făcut nimic pentru a 

descuraja jaful străin al resurselor ţării, emigrarea 

forţei de muncă calificate din România, golirea 

ţării de creiere etc. şi nici pentru a încuraja reformele 

necesare şi a ajuta România să scape de povara 

acestor criminali samsari de ţară. Bruxelles-ul a 

privit cu indiferenţă cum se prăbuşeşte România. 

Nu văd deloc bine viitorul României. Doar forţa 

uriaşă a poporului trezit din „somnul cel de 

moarte” ar mai putea produce o schimbare în bine. 

Bruxelles-ului nu-i pasă de noi, ci doar de cei care 

impun şi diriguiesc, ca întotdeauna, după propriile 

lor interese, destinele europenilor. Îmi pare rău să 

spun asta. Sunt unul care a crezut şi încă mai crede 

într-un proiect european necesar, coerent, compe-

tent şi, mai ales, onest.   

Gh.I. Sunteţi militar de carieră şi aţi elaborat 

în activitatea dumneavoastră un mare număr de 

studii şi cercetări de strategie miltară din perspec-

tiva ameninţărilor cu care se confruntă lumea 

contemporană şi a posibilităţilor de apărare a 

intereselor şi valorilor ţării noastre şi ale 

poporului român. Acum, din poziţia de observator 

lucid şi foarte calificat al realităţilor sociale, 

politice şi economice ale prezentului, care consi-

deraţi că ar fi priorităţile României, pentru 

perioada actuală, în ceea ce priveşte asigurarea 

securităţii teritoriului, refacerea economiei şi 

dezvoltarea societăţii romăneşti pe baze sănătoase 

şi trainice? 

Gh.V. România este una dintre ţările euro-

pene cu cele mai contestate frontiere. În cazul 

izbucnirii unui conflict în Europa, România ar fi 

extrem de vulnerabilă dinspre toate orizonturile. 

Dar suntem ţară membră NATO şi, pe unii dintre 

noi, această realitate îi mai linişteşte puţin, chiar 

dacă o astfel de liniştire este doar o iluzie. 

Prioritatea priorităţilor nu este un proiect de ţară, 
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cum susţin unii politicieni, ci un proiect de supra-

vieţuire economică, socială, culturală şi teritorială 

a României. România are suficiente resurse şi 

capabilităţi pentru a-şi reface economia şi a 

redobândi controlul asupra teritoriului şi resur-

selor, mai ales asupra celor strategice. Bazarea în 

exclusivitate, ca un căţeluş cuminte, doar pe ce ne 

cere Bruxelles-ul nu este altceva decât o curată 

sinucidere. Bruxelles-ul nu doreşte prosperitatea 

României, ci doar o Uniune Europeană pe placul 

Germaniei şi Franţei, acum, când Marea Britanie a 

spus, prin vocea a 51,9 la sută din populaţia sa: 

Noi nu vrem asta. România, după ce 90 la sută din 

rândul populaţiei sale a optat, la vremea respec-

tivă, pentru integrarea în UE – chiar dacă această 

integrare s-a făcut aşa cum s-a făcut –, nu poate să 

spună NU, fără să aibă o explicaţie, cel puţin 

pentru sine, suficient de serioasă şi de profundă. 

Atâta vreme cât clasa politică şi cei care conduc 

ţara nu înţeleg că România nu poate rezista şi 

persista sub semnul duratei, al securităţii şi sigu-

ranţei naţionale, atâta vreme cât nu are o economie 

naţională suverană suficient de puternică, dar 

perfect integrată în reţeaua economică europeană 

şi mondială, un sistem educaţional performant, un 

sistem medical eficient, un sistem naţional de 

apărare şi securitate puternic şi bine integrat în cel 

european şi în cel euro-atlantic, precum şi un 

control strategic naţional complet, ferm şi indu-

bitabil asupra teritoriului, ciberspaţiului şi 

resurselor. Nimeni din această ţară, indiferent cine 

ar fi el şi pe ce s-ar baza, nu are dreptul să ignore 

aceste deziderate de ţară, să facă jocul nepriete-

nilor României, să cedeze arbitrar, pe motiv că aşa 

a cerut şi cere UE sau că aşa vor alte cercuri de 

interese, resursele strategice ale ţării şi avuţia ţării. 

Este inadmisibil ca pădurile seculare ale României 

să fie rase de pe suprafaţa pământului şi transpor-

tate zilnic în Austria. Consider că nu zornăitul 

penibil şi primitiv al cătuşelor, în epoca civilizaţiei 

cognitive, este important (această realitate este, de 

fapt, o mizerie şi un barbarism de o stupiditate 

îngrozitoare!), ci recuperarea grabnică a pagube-

lor, a teritoriului naţional, a resurselor, a industriei, 

îndeosebi a industriei esenţiale şi a celei de 

apărare, a agriculturii, a sistemului educaţional şi a 

creierelor. În 1991, când Hong Kong s-a întors 

acasă, la China, în timpul festivităţii organizată de 

ambasada chineză din România, unul dintre 

diplomaţii chinezi îmi spunea că, de când există 

China şi pământ chinezesc, n-a existat vreodată un 

guvern care să fi semnat vreun document prin care 

să fi cedat străinilor o palmă din pământul 

chinezesc. Niciunul din guvernele României care a 

fost pus într-o astfel de situaţie nu-şi poate asuma 

o astfel de afirmaţie. Iar în ceea ce priveşte secu-

ritatea şi apărarea ţării, vajnicii noştri guvernanţi 

ar trebui să înţeleagă logica strategică foarte 

simplă a vremurilor pe care le trăim: nu apărarea 

colectivă este esenţială, ci apărarea naţională. 

Apărarea colectivă este un instrument de operaţio-

nalizare a apărării naţionale şi nu invers. Esenţială 

este şi va rămâne totdeauna apărarea naţională. 

Pentru că ea este un atribut al statului suveran. 

Dar, în noile condiţii ale mediului strategic, supra-

saturat de arme ultraperformante, nicio ţară din 

lume – nici chiar Statele Unite ale Americii cu 

super-armata lor fenomenală, cea mai performantă 

armată din lume –, nu-şi poate exercita eficient 

funcţia de apărare naţională şi pe cea de securitate 

naţională, decât într-un context colectiv. Dar 

contextul colectiv nu suplineşte şi nu va suplini 

niciodată locul, rolul, misiunile, importanţa apărării 

naţionale şi a securităţii naţionale. Neînţelegând 

această logică politică şi strategică elementară, 

decidenţii noştri politici şi strategici au reuşit ca, 

doar într-un sfert de veac, să transforme brava 

Armată Română într-o armată dependentă de 

importuri în ceea ce priveşte înzestrarea – exact ca 

în vremurile celor două Războaie Mondiale –, cu 

structuri, efecte şi concepte de nişă…   

Gh.I.  Satul românesc a constituit, sute de 

ani, un spaţiu de manifestare şi ocrotire a 

valorilor tradiţionale, un spaţiu socio-cultuaral 

preţuit şi studiat, un izvor de valoare omenească, 

o garanţie a perenităţii poporului român, fiind 

reflectat, în lirica tulburătoare a marelui poet şi 

filozof român Lucian Blaga, ca izvor al veşniciei. 

Pentru revista Gândul Anonimului, ancorată în 

trecutul şi prezentul comunei Luna, satul repre-

zintă una din motivaţiile principale ale existenţei 

publicaţiei. Supus schimbărilor vremii, satul se 

pare că îşi pierde tot mai mult din definiţia sa 

tradiţională. Cum receptaţi, înţelegeţi şi evaluaţi 

dumneavoastră acest proces? 

Gh.V. Of, Doamne! Cât de greu înţeleg 

minţile astea cu fumuri, cum le zicea Nicolae Iorga 

în timpul unei industrializări de tipul europenizării 

de astăzi, că satul nu este un loc primitiv, 

neschimbat din vremea Dacilor, ci o identitate 

socio-culturală şi civilizaţională dinamică, un 

modus vivendi al uneia dintre cele mai vechi 

populaţii de pe continentul european şi din lume – 

populaţia românească! Satul nu este o încremenire 

arhaică, ci un fel de monadă civilizaţională, un loc 

în care se construieşte, cu mijloacele timpului, pe 

firul apei sus, veşnicia. Veşnicia curgerii, deve-

nirii, progresului şi nu a rămânerii la civilizaţia 

plugului de lemn. Satul este o comunitate caracte-

rizată printr-un nivel de cogniţie şi de morală 
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foarte ridicat, aproape perfect, în care oamenii 

trăiesc, în fiecare azi, veşnicia timpului şi orizon-

turile devenirii. Satul românesc a rămas – şi aşa 

trebuie să rămână cât vor exista români şi 

românime – un loc modern al oamenilor, care nu 

ofensează plaiul, sfântul plai, ci face casă bună cu 

el. Caracteristica principală a satului românesc este 

aceea că a rămas în natură, fără să o ofenseze, fără 

să o îngroape în zgârie nori şi mega-polisuri. Eu 

cred că satul de tip românesc – iar comuna Luna 

este o astfel de localitate rurală tipică spaţiului 

românesc – este soluţia pentru ca populaţia Terrei 

să rămână pe Terra, fără să distrugă natura. Satul 

românesc – agresat, pe de o parte, în vremea 

comunismului,  de o industrializare grăbită şi 

primitivă şi, cel puţin în primii ei ani, haotică, de 

un concept de sistematizare nu suficient de bine 

elaborat – este tipul de identitate pe care trebuie 

să-l păstrăm şi să-l apărăm, nu neapărat ca o alter-

nativă la megapolisuri, ci ca pe o soluţie cerută de 

sarea pământului, de nevoia oamenilor de a trăi cu 

picioarele pe pământ. Numai că şi în această 

problemă vitală pentru populaţia din spaţiul 

românesc, ca în oricare alt domeniu în care se cere 

creier, chibzuinţă, previziune şi responsabilitate, 

decidenţii fie că nu decid nimic şi lasă lucrurile în 

voia sorţii, fie că fac exact ce-i taie capul, adică tot 

nimic. Există atâtea proiecte minunate de locuinţe 

rurale ecologice şi confortabile, de integrare a 

satului într-un confort care să nu ofenseze natura, 

ci, dimpotrivă, s-o ajute şi s-o respecte. Ele ar 

trebui văzute, analizate, experimentate, finanţate. 

Înţeleg oare cei ce diriguiesc agricultura 

românească – cel mai întins şi mai fertil pământ 

din Europa, după cel al Franţei – că una dintre 

şansele noastre de durare a veşniciei pe pământul 

românesc este satul?   

Gh.I.  Am citit cu plăcere două din cele nouă 

romane publicate de dumneavostră şi un număr 

destul de mare de poezii impresionante, pentru 

mine, prin perfecţiunea prozodică, varietatea 

temelor şi trăirilor reflectate în ele, mulţimea de 

imagini şi ecouri lirice tulburătoare construite cu 

forţa de sugestie şi de  cuprindere a metaforelor şi 

a numeroaselor figuri de stil utilizate în creaţiile 

dumneavoastră. Ce reprezintă pentru dumnea-

voastră creaţia literară care se suprapune peste 

tot efortul meritoriu şi productiv al muncii de 

studiu şi cercetare în plan profesional? 

Gh.V. Un mod de a fi şi de a trăi. Adică un 

mod de a fiinţa. Heidegger în Sein und Zeit (Fiinţă 

şi Timp) considera că fiinţarea este, de fapt, omul, 

în măsura în care el este Dasein (existenţă ca 

fiinţare). Dasein-ul nu cuprinde întreaga fiinţare, 

cu toate aspectele ei particulare, ci este fiinţarea 

interioară, fiinţarea în cadrul fiinţei. Pentru că 

omul se raportează la propria-i fiinţă. Dasein este 

existenţa fiinţării, ontologia ei, este o centrare pe 

sine, noi fiind ceea ce devenim. Dasein-ul este 

determinat printr-o relaţie cu fiinţa, onticul 

însemnând preeminenţă existenţială implicită, dar 

într-un spaţiu al cogniţiei, într-un cognospaţiu. 

Cred că putem asocia acest concept de imanenţă a 

cuvântului în actul fiinţării interioare a omului 

(Dasein), adică de o construcţie a fiinţei interioare 

prin cuvânt. Fiinţare prin cuvânt. În uimirea, 

bucuria, nemărginirea, responsabilitatea, senină-

tatea, complexitatea şi virtutea cuvântului scris. 

Pentru mine, cuvântul scris este, deci, un mod de a 

fiinţa. Eu trăiesc frumos în mijlocul cuvintelor pe 

care le slujesc. Nu ele sunt instrumentele mele, ci 

eu sunt, îmi place să cred, micul lor instrument. De 

fapt, omul însuşi este cuvânt. Aşa se spunea în 

satul meu, Cârlogani, Cârloganii de Bălceşti 

Vâlcea, aşa spuneau oamenii de atunci, din copi-

lăria mea, despre oameni şi cuvinte şi, iată, la 

şapte decenii de atunci, aşa spun şi eu. Este 

uimitor să descoperi în fiecare zi cât de importante 

sunt cuvintele pentru noi, oamenii. În epoca 

explozivă a imaginii, a internetului, a Googleearth, 

poate şi a călătoriei în timp (în câţiva ani, vom 

asista şi la asta!), cuvântul nu şi-a pierdut, nu îşi 

pierde şi nu-şi va pierde, cred eu, nimic din esenţa 

şi strălucirea sa. Creaţia literară este, la urma 

urmei, o fascinantă alcătuire de cuvinte. Important 

este să le respectăm, să le preţuim, să le înnobilăm. 

Şi, evident, să le slujim.  

Gh.I. Sunteţi un pasionat al utilizării 

posibilităţilor numeroase pe care le oferă tehnica 

de calcul contemporană, valorificaţi din plin 

aceste posibilităţi în activităţile profesionale şi 

extraprofesionale şi în relaţionarea dumnea-

voastră cu lumea din jur. Cum apreciaţi impactul 

dezvoltării explozive a tehnologiei informaţiilor şi 

teelecomunicaţiilor asupra viitorului omenirii, al 

omului ca individ şi al fiinţării umane ca realiatae 

fizică şi spirituală? 

Gh.V.  Am început, în clasa I, acolo, în satul 

meu, în 1947, cu o tăbliţă şi un condei. În 1990, 

am cumpărat pentru redacţia ziarului Observatorul 

militar, un PC 386, patru PC 286, două imprimante 

laser şi trei imprimante matriceale. Editarea textelor 

se făcea în Word Star, iar tehnoredactarea ziarului 

şi revistelor de atunci în Ventura. Hardurile 

acestor calculatoare aveau în jur de 40-80 de MB, 

iar memoria RAM era cam de 600 kB, din câte îmi 

aduc aminte. Astăzi, la doar două decenii şi 

jumătate de atunci, laptop-ul meu are un HD de un 

TB (1000 GB), procesorul 2,4 GB, iar memoria 

RAM e 16 GB, plus placă video cu memorie 

proprie de 4 GB etc.. Dischetele de tip A şi B au 

dispărut cu desăvârşire, iar unul dintre stick-urile 
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mele are 32 GB. Programul de editare de azi este 

Office 2013, iar complexul programelor de tehno-

redactare, grafică, web-design etc. este Adobe CC, 

care cuprinde InDesign, Photoshop, Ilustrator, 

Dreamwaeaver etc.   

Diferenţa este enormă. Practic, trăim într-o 

altă epocă, într-o altă lume. Doar cu câţiva ani în 

urmă, mergeam în tipografie, consultam şi 

corectam, în calitate de cap limpede, pagina-şpalt 

realizată pe tipar înalt… Simt şi acum în nări 

mirosul de plumb topit şi de cerneală de tipar. Este 

unul dintre parfumurile cele mai frumoase, care 

mi-au înnobilat viaţa în acei ani. Astăzi, eu trimit 

cartea în tipografie deja redactată şi tehnoredactată 

de mine rapid, elegant şi eficient. Iar acolo vremea 

linotipului a trecut.  

Calculatorul ne-a propulsat dintr-odată, ca o 

rachetă cosmică uriaşă care a trecut nevătămată 

prin centurile de radiaţii solare şi cosmice Val 

Allen, direct în epoca cibernetică. Acest instru-

ment extrem de performant nu schimbă însă esenţa 

umană şi nici rostul nostru pe planeta Pământ, ci 

doar ne ajută să ajungem mai repede şi mai sigur 

acolo unde am plecat demult, la lumină. Desigur, 

dacă suntem suficient de înţelepţi şi de raţionali. Şi 

dacă nu uităm ce spunea Protagoras: Omul este 

măsura tuturor lucrurilor; a celor ce există, 

pentru că există, şi a celor ce nu există, pentru că 

nu există. Fără calculator, azi, nu se mai poate. 

Fără om nu se va putea niciodată. Pentru că omul 

şi numai omul este potenţialul intangibil al lumii. 

Gh.I. Domnule general, aveţi o viaţă plină, 

cu multe încercări, dar şi cu realizări impresio-

nante mult peste cele ale unui om obişnuit. Dacă 

ar fi să priviţi retrospectiv, care consideraţi că au 

fost cele mari mari satisfacţii şi bucurii pe care vi 

le-a oferit viaţa şi care au fost în oglindă  momen-

tele de dezamăgire şi neîmplinirile (dacă există) 

pe care le-aţi trăit sau întâmpinat ? 

Gh.V. Eu am fost tot timpul un soldat. Un 

soldat de linie. Mereu în prima linie. De aceea, 

faptul că am fost admis, în urma examenului de 

admitere, pe primul loc, în 1974, în Academia 

Militară, exact la un an după ce am terminat 

Facultatea de Filozofie din cadrul Universităţii din 

Bucureşti, ultima promoţie cu 6 ani de studii, şi am 

fost şeful promoţiei 1976 al acestei instituţii de 

învăţământ militar superior reprezintă o perfor-

manţă foarte importantă pentru mine. Anii care au 

urmat au fost ani de foarte mari împliniri şi bucurii 

profesionale. Am cunoscut îndeaproape, în poli-

goane, pe terenuri de exerciţii şi aplicaţii, în labo-

ratoare şi săli de curs, toate unităţile Armatei 

României şi am rămas impresionat de calitatea 

acestor oameni, îndeosebi a ofiţerilor din statele 

majore de la toate eşaloanele. Am mers, de aseme-

nea, pe şantierele ţării, în toate sau aproape toate 

lucrările hidrotehnice şi energetice, în aproape 

toate galeriile de aducţiune, în cele de fugă, în cele 

forţate, în castelele de echilibru, în centrale, la 

toate punctele de lucru ale Canalului Dunăre-

Marea Neagră, în fabrici, la munci agricole, în 

mine etc., adică peste tot unde erau militarii 

armatei noastre. Şi am cunoscut acest uriaş efort al 

construcţiei României. De aceea, gaura neagră din 

Drapelul Ţării şi distrugerea sau înstrăinarea avuţiei 

naţionale şi a celor mai multe dintre obiectivele la 

care au trudit, au suferit, s-au bucurat de reuşite, 

iar unii dintre militarii români şi dintre muncitorii 

acestei ţări şi-au lăsat acolo oasele mă deprimă şi 

mă revoltă. Mi se pare că Drapelul României a 

rămas fără identitate, iar ţării i-au fost furate, 

distruse sau murdărite toate perlele ei durate de 

munca acestor oameni, foarte mulţi dintre ei 

obligaţi, după1990, să emigreze pe alte meridiane, 

în căutarea unui loc de muncă. Pentru a supravieţui 

acestor vremuri ticăloase, care se credeau a fi 

sublime. Când văd dezastrul economiei româneşti 

şi distrugerea cvasi completă a capitalului autohton, 

trăiesc o dezamăgire cumplită. Sper ca tot acest 

coşmar să se sfârşească odată, iar cei care conduc 

această ţară să înţeleagă că România nu este sluga 

lor, nu este sclava lor, nici vaca lor de muls, ci 

casa lor, patria lor. A lor şi a noastră, a românilor. 

Gh.I. În numele cititorilor revistei vă mulţu-

mesc pentru amabilitatea şi disponibilitatea de a 

purta acest dialog şi vă doresc multă sănătate şi 

putere de muncă. 

Gh.V. Şi eu vă mulţumesc! 

A consemnat, 

Gheorghe Indre 

 

 

Imagine cu cascadele Iguazu Foto Victor Tolan 
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Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 
 

 

UN PORTRET AL 

DOMNITORULUI  

CONSTANTIN BRANCOVEANU 

LA MĂNĂSTIREA  

„SFÂNTA ECATERINA”  

DE LA MUNTELE  SINAI 
 

 

Despre Constantin Brâncoveanu, domnitor al 

Ţării Româneşti, cu un sfârşit tragic, s-a scris şi se 

vor scrie sute şi mii de cărţi, de comunicări 

ştiinţifice, de articole în reviste de orice orientare 

şi este corect, este bine că acest personaj rămâne 

permanent în memoria oamenilor de bună condiţie. 

Istoria s-a scris, se scrie şi se rescrie deoarece 

este o disciplină ştiinţifică ce se încadrează în 

tiparele filozofiei dialectice, fiind într-o continuă 

mişcare, devenire, transformare, nu este rigidă, nu 

este fixă, nu este imuabilă, problema este aceea că 

cei care se încumetă să scrie despre un eveniment, 

o personalitate sau fapte de istorie să fie de bună 

credinţă, să fie oneşti, să fie obiectivi şi nu mânaţi 

de dorinţa de a epata, de a fi neapărat în lumina 

reflectoarelor mistificând adevărul, denaturând 

istoria. 

Mă voi referi în acest scurt material la o parte 

din faptele lui Constantin Brâncoveanu, cunoscute 

deja, dar cunoscute de o mică parte a oamenilor, 

nu din ignoranţă ci din lipsă de acces la informaţii. 

În perioada cât a fost domn al Ţării româneşti, 

a dus o politică de protejare a ţării sale de 

conflictele militare inerente între imperiile de 

atunci: otoman, habsburgic şi rus, pendulând în 

înţelegeri cu aceştia dar nu a avut loc nici un 

război în cei 26 de ani de domnie a sa. 

Ţara a avut o relativă pace şi o bună dezvol-

tare economică, o mulţumire a locuitorilor chiar 

dacă starea lor materială nu era cea dorită. 

În afara faptului că a fost un domnitor paci-

fist, a fost şi un mare om care a dezvoltat cultura 

prin toate formele ei de la scrieri şi tipărituri, la 

pictură şi muzică, la construcţii şi arhitectură, în 

special de palate domneşti, mănăstiri şi biserici. 

În afara preocupărilor de a sprijini şi dezvolta 

lăcaşurile creştine din ţara sa, a avut o meritorie 

preocupare şi faţă de locaşurile creştin-ortodoxe 

din afara ţării cum ar fi: Turcia, Grecia, Egipt,  

Peninsula Balcanică (Bulgaria, Serbia etc.) 

Dintre acestea ne vom opri pentru început la 

Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” de la Muntele Sinai 

din Egipt, mănăstire ortodoxă de la începuturile ei 

şi până azi care a rezistat singulară într-o mare de 

musulmani, de islamism, rezistând şi în prezent. 

Mai mulţi domnitori ai ţărilor române au 

contribuit cu bani şi bunuri materiale, cu obiecte 

de cult pentru această mănăstire, lista fiind lungă şi 

printre sau dintre ei a fost preocupat şi Constantin 

Brâncoveanu. 

Spre deosebire de ceilalţi, în afară de moşii, 

sate, biserici, închinate acestei mănăstiri sinaite, de 

obiecte de cult, bani sau veşminte, domnitorul 

muntean a donat mănăstirii un tablou în care 

acesta este pictat în culori, în ulei, în mărime 

naturală cu inscripţiile necesare şi cu stema Ţării 

Româneşti. 

Distanţa de la Bucureşti sau Târgovişte la 

Muntele Sinai este foarte mare şi circulaţia în acea 

perioadă se făcea greu, câteva săptămâni întregi 

fiind şi plină de riscuri, dar totuşi acest tablou este 

în proprietatea mănăstirii şi acum fiind păstrat în 

biblioteca acesteia care este a doua ca mărime 

după cea a Vaticanului. 

Portretul îl înfăţişează pe domn în ţinuta sa 

medievală, pictorul redând un bărbat în vârstă de 

aproximativ 50 de ani, cu faţa prelungă şi senină, 

fruntea înaltă, doi ochi mari şi senini, nasul 

alungit, buze senzuale, mustaţă lungă şi barbă 

mare pe obraji şi bărbie. Pe cap se observă o cucă 

domnească şi aşa cum a fost conceput acest tablou, 

considerat unul din cele mai reuşite ale domni-

torului, expresia feţei redă un om blând, înţelept, 

stăpân pe sine şi serios. 

Costumul redat de pictor şi mai mult ca sigur a 

fost cel original, purtat de Constantin Brâncoveanu, 

este o îmbinare de modă apuseană, occidentală cu 

rămăşiţe din moda orientală, turco-bizantină, ce a 

fost folosită de mai mulţi domnitori înaintea lui. 

Constantin Brâncoveanu prin cultura şi edu-

caţia sa a deschis porţile cunoaşterii spre occident 

încurajând artele, scriitura şi obiceiurile curţilor 

imperiale din apus. 

Costumul său domnesc era fastuos, confec-

ţionat din materiale rare, poate chiar unicat, cu 

stofă din mătăsuri fine, brocart, catifea, starea 
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materialului dar şi stilul croielii, realizând un 

aspect grandios. 

Se remarcă din întreg tabloul pictat cu 

măiestrie, culoarea roşie a costumului ceea ce 

demonstrează că această nuanţă era folosită numai 

de domnitor, culoare diferită de restul veşmintelor 

boierilor săi, dar şi a samurului argintiu, adăugat la 

costum în partea din faţă pe cele două laturi ale 

caftanului. 

Distingem din îmbrăcămintea domnului mun-

tean, de la epoca respectivă, un anteriu de culoare 

roşiatică din mătase fină cu ornamentaţie florală de 

culoare galbenă, adică o haină lungă până la 

glezne, boierească, ce se punea de-a dreptul peste 

cămaşă, purtată sub giubea, în cazul de faţă sub 

caftan. 

Peste anteriu domnitorul poartă un caftan 

scump de culoare albastră, îmblănit cu blană de 

samur, fără mâneci, cu găitane pe piept în ambele 

părţi. 

Caftanul reprezenta o haină, o manta, orientală, 

lungă şi largă, împodobită cu fire de aur sau de 

mătase, care a fost dăruit de sultan la înscăunarea 

sa, ca semn al recunoaşterii numirii sale ca domn, 

desemnând rangul său de domnitor. 

Caftanul are răsfrântă blana de samur pe 

margine şi la mâneci dând un aspect plăcut 

costumului şi celui ce îl poartă, nu are nasturi dar 

se închide la gât cu o broşă mare împodobită cu 

pietre preţioase de culoare roşie, montate pe un 

suport de aur. 

Găitanele sunt de o parte şi alta a pieptului 

domnitorului, cusute cu şiret de mătase de culoare 

galbenă, cu fir de aur, împletit şi răsucit, cusut cu 

ornamente şi ciucuri, sunt câte 4 găitane în trei 

grupe simetric aşezate. 

Găitanele dădeau una aspect nobiliar, cava-

leresc, folosite atât în orient cât şi în occident, de 

multe ori aspectul lor înlocuia pe cel de platoşă. 

Vodă Brâncoveanu are în costumul său şi alte 

accesorii scumpe şi semnificative cum ar fi 

mânecuţele brodate de Despineta, cu motive din 

cele mai mici detalii cu o minuţie de miniaturist, 

impresionând prin somptuozitatea firului de argint 

şi argint aurit, a perlelor şi paietelor, care strălu-

cesc pe fondul mătăsii de culoare verde. 

Peste anteriu domnitorul poartă o cingătoare 

lată care la capete unde se petrece peste abdomen 

are două paftale ca accesoriu obişnuit al costu-

mului de curte din ţara românească, paftale care ca 

aspect se întind până în antichitatea greacă. 

Cele purtate de domnitor sunt filigranate, con-

fecţionate din aur şi argint, ornamentate de meşteri 

de mare măiestrie artistică, probabil din orient. 

Între cele două paftale există un fel de 

cataramă de formă rotundă, denumită heftel, o 

podoabă importantă, decorată cu bogate ornamente 

din aur, argint şi pietre preţioase. 
În pictura din tabloul descris mai sus, 

domnitorul are poziţia în picioare, rezemat puţin 
cu mâna dreaptă pe o masă acoperită cu o stofă de 
mătase, tot de culoare roşie, cu motive florale de 
culoare alb-găbui, pe care este aşezată mitra 
(coroana) domnească brodată în întregime cu fir de 
argint şi argint aurit, împodobită cu şiruri de perle 
şi pietre preţioase dovedind măiestria artei bro-
deriei, dar şi gustul pentru fast afişat de Constantin 
Brâncoveanu. 

Mitra se purta, de regulă, peste cuca 
domnească, era în mai toate cazurile, oferită de 
sultan ca semn de apreciere şi de investire ca 
domn, îl deosebea pe acesta de curtenii săi şi 
impunea autoritate. 

Cea expusă de pictor este de culoare roşie pe 
latura de sus, de jur împrejur, aşa cum am descris-
o, are ornamentaţii de aur cu pietre preţioase, are 
patru şiruri de perle albe iar în vârf este fixată o 
cruce în miniatură, tot din pietre preţioase montate 
pe un suport din aur, ca semn al creştinătăţii de 
care aparţinea domnitorul şi ţara sa. 

Mâna stângă a domnitorului este sprijinită pe 
un baston din abanos cu cap ornamentat minuţios 
din metale scumpe, filigranat, semn al distincţiei 
sale. 

Mâinile domnitorului înfăţişează un om echi-
librat, un om milostiv, un om dedicat faptelor 
bune, nu sunt mâini groase ci dimpotrivă subţiri, 
fine şi albe, semn că nu au fost folosite în lupte sau 
războaie. 

Pe degetul mic de la mâna dreaptă se vede un 
inel, probabil inelul folosit ca pecete domnească, 
inel care, de regulă, se atribuie domnitorului la 
înscăunarea sa. 

După cum este pictat domnitorul, cu lumina 
căzând pe chipul şi corpul său, lăsând fundalul 
puţin estompat, de culoare maro, ne induce ideea 
că se află în cabinetul său de lucru, având în 
vedere prezenţa mesei în decor, deci nu în sala 
tronului, pe un pilastru al zidului este pictată stema 
brâncovenească ce redă în întregime heraldica 
acestui neam. 

În toată perioada domniei lui Constantin 
Brâncoveanu stema Ţării Româneşti de mărime 
redusă a fost sub forma unui scut rotund, pe un 
fundal azuriu, fiind pictat, sculptat sau gravat un 
corb negru conturat, cu capul întors spre dreapta 
sa, cu zborul coborât,aripile desfăcute, ţinând în 
cioc o cruce de aur şi însoţit în „şef” de un soare şi 
o semilună (crai nou) ambele din aur. 

Semiluna (crai nou) aşezată în cantonul 
senestru al şefului şi steaua (soarele) cu şase raze 
în cantonul dextru al vârfului, toate pe un cer 
azuriu. 
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Corbul se aşează pe o ramură verde. 

Această stemă care se găseşte pe multe 

documente, sigilii, monede şi medalii, pe inelul 

domnitorului, în multe din acestea este încadrată 

cu desene suplimentare de la caz la caz, uneori 

încadrată de iniţialele domnitorului. 

Părţile ornamentale, laterale, denumite suporţi 

sau tenanţi, susţinători etc., includ plante,animale 

sau obiecte şi au rolul de a susţine scutul. 

Pe cea din tablou, pictorul a aşezat mitra 

descrisă pe masa din imagine, ca semn al stata-

lităţii provinciei iar conturul stemei este din 

împletituri de ghirlande pentru a-i da un aspect de 

domnie şi de respect. 

În acest tablou se poate observa şi descifra în 

partea stângă de sus o inscripţie pe patru rânduri 

aurite în care putem citi: Constantin Brankovan, 

Supremus Valachiae Transalpinae Princeps. 

Ae(ta)tis 42. A(nn)o D(omi)ni 1696, ceea ce 

înseamnă că a fost pictat când domnitorul avea 

vârsta de 42 de ani în anul 1696 şi 8 ani de 

domnie. 

Tabloul se află şi în prezent, în original, în 

biblioteca mănăstirii „Sfânta Ecaterina” de la 

Muntele Sinai, o copie a sa fiind acum şi la 

Muzeul de Artă al României. 

Mănăstirea a fost edificată într-o zonă pustie, 

în deşertul din Peninsula Sinai, la poalele muntelui 

Sinai, la începuturile creştinătăţii. 

Din Biblie se ştie că Moise, a descoperit în 

acest pustiu un rug aprins şi apropiidu-se de el 

Dumnezeu l-a încurajat şi îndrumat să se ocupe de 

scoaterea poporului evreu din robia egipteană şi 

să-l aşeze în locuri pline de verdeaţă şi bucate. 

La întoarcerea poporului din exil, după mulţi 

ani de peregrinări, au ajuns în acelaşi loc unde 

exista rugul aprins şi aici Moise a urcat în vârful 

muntelui Sinai să primească de la Dumnezeu două 

table din piatră pe care erau scrise cele 10 porunci 

biblice. 

Unele izvoare istorice vorbesc despre înteme-

ierea acestei mănăstiri în anul 250 e.n. dar cea mai 

des folosită este sursa prin care se descrie că în 

anul 330 e.n., Elena, mama împăratului roman, 

Constantin cel Mare, în timp ce se întorcea de la 

Ierusalim unde a stat doi ani şi unde a descoperit 

mormântul lui Isus Cristos, drumul parcurs de 

acesta spre Golgota şi cele trei cruci de lemn pe 

care au fost răstigniţi cei trei oameni, dintre care şi 

Cristos, a hotărât să meargă pe traseul parcurs de 

Sfânta Maria cu soţul şi fiul ei când s-au refugiat 

de frica romanilor. 

A descoperit şi ea rugul aprins şi a ordonat să 

se clădească o capelă pe locul tradiţional al 

tufişului în flăcări, capelă închinată Fecioarei 

Maria. 

În anul 530 e.n. împăratul bizantin (al impe-

riului roman de răsărit) Justinian, inspectând 

teritoriile sale şi aflând de acest locaş creştin aflat 

în pustiul sinait, înconjurat şi atacat permanent de 

arabii musulmani, a dispus construirea unei 

mănăstiri cu ziduri înalte de fortăreaţă dându-i 

hramul Schimbării la faţă, înzestrând-o cu tot ce 

era nevoie. 

Pentru a construi şi a apăra mănăstirea, 

Justinian a strămutat un regiment de 100 de soldaţi 

cu familiile lor, dintre cei mai viteji ostaşi ai săi, 

recrutaţi de pe teritoriul Daciei, din zona Pontului 

Euxin, care şi acum timp de peste 1400 de ani, 

încă sunt pe acele locuri, devenind între timp 

beduini şi trecând, forţat, la religia islamică. 

În anul 640 e.n. arabii cuceresc definitiv zona, 

dar mănăstirea creştin-ortodoxă va rezista până în 

zilele noastre, devenind o insulă de creştinism în 

marea de islam. 

În secolul X, un călugăr local a avut o viziune 

că în apropiere, pe un munte vecin, se află corpul 

celei ce a fost martirizată de musulmani, Sfânta 

Ecaterina şi au adus moaştele acesteia în mănăstire 

(capul şi mâna stângă) de acum denumirea 

mănăstirii va fi Sfânta Ecaterina din Sinai. 

În anul 1696, voievodul Ţării Româneşti, 

Constantin Brâncoveanu, a făcut danii substanţiale 

aşezământului care s-au perpetuat şi după moartea 

sa în 1714, donând atunci un portret de o reală 

calitate artistică, azi de o deosebită valoare, 

donând candele sfetnice, broderii, bani, moşii. 

Despre viaţa şi moartea marelui domnitor s-a 

scris mult, aş vrea să arăt că cel care a fost 

ucigaşul său, a fost sultanul Ahmed al III-lea, un 

om foarte crud, sadic, lacom şi hrăpăreţ. 

Invidios şi lacom atât el cât şi unii din boierii 

Ţării Româneşti de atunci, l-au mazilit pe domn,  

l-au dus împreună cu familia la Istanbul 

(Constantinopol-Ţarigrad) şi în ziua de 15 August 

1714 i-a decapitat cei patru băieţi, pe Ianache 

sfetnicul lor şi pe domn, confiscându-i acestuia 

bunurile. 

Inexplicabilă este această ucidere în timp de 

pace după ce 26 de ani Constantin Brâncoveanu 

colabora şi se supunea turcilor, a fost confirmat de 

două ori de scaunul otoman ca domnitor pe viaţă şi 

neexistând încercări de răzvrătire făţişe, dar 

educaţia barbară, sadică şi sângeroasă a turcilor s-a 

făcut din nou simţită, culminând cu uciderea fără 

motive serioase a unuia dintre cei mai buni, mai 

creştini şi mai iubiţi voievozi ai Ţării Româneşti. 

 

Nicu Vintilă 
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Victor Emanuel TOLAN 

 

 

FAIMOASELE CASCADE IGUAZU 

 

 
Am fost de multe ori în Brazilia, dar niciodată 

nu am avut timp să vizitez faimoasele cascade 

Iguazu. Aşa că de data asta am planificat ca, după 

zilele de afaceri în Sao Paulo, să dau o fugă să 

vedem una dintre cele „şapte” noi minuni ale 

naturii din lume. Însă din Los Angeles nu am putut 

pleca decât a doua zi dimineaţa, fiindcă noul 

nostru Boeing 787 al companiei American căzuse 

în pană. Am petrecut noaptea la Loft hotel din 

apropierea aeroportului.  Dar, în sfârşit, am decolat 

şi, după un zbor plăcut, după 11 ore, ajungem în 

Sao Paulo la 3 dimineaţa. O oră cu limuzina până 

la Sheraton WTC şi adorm dus până la 10 

dimineaţa. Visez despre mecanici de avioane. 

După întâlnirile din birou, seara luăm masa la 

unul din celebrele restaurante din oraş, Figueira. 

Numele vine după arborele Ficus Benghalensis 

(smochin alb) în vârstă de 100 de ani şi în jurul 

căruia s-a construit practic restaurantul. Diametrul 

trunchiului este de peste 5 m şi înalţimea sa este de 

14 m. Diametrul crengilor superioare este de 45 m. 

Fructele nu au seminţe şi de aceea este greu de 

reprodus. Mâncarea a fost la înălţime. Eu, mai 

aventuros din fire, am ales peştele din Amazon, 

care s-a dovedit a fi delicios. A doua zi, obliga-

toriu fiind în Brazilia, a trebuit să luăm masa la o 

churascarie, cu tradiţionalele BBQ braziliene care 

nu se mai terminau. M-am delectat cu inimă de pal-

mier, care este una din mâncărurile mele favorite. 

Din Sao Paulo, din aeroportul local, am luat 

un avion al companiei Gol (nu se putea să fie 

numită altfel, aflându-ne în ţara fotbalului) care, 

după o oră şi 20 de minute, zburând peste jungle 

dese, a ajuns pe aeroportul Foz do Iguacu. 

Limuzina hotelului ne-a dus în mai puţin de 20 de 

minute în Parcul Naţional unde se afla  hotelul 

nostru. Este singurul care se află în interiorul său: 

Hotel Das Cataratas-Belmond. Totul este super 

elegant şi nu mă mir de costul camerei. Chiar la 

500 dolari pe noapte este o afacere, zic eu, bună. 

După un mic dejun cu fructe exotice, o luăm 

pe poteca îngustă de-a lungul parcului. Parcul 

Naţional a fost creat în 1939 pe partea braziliană 

iar azi, împreună cu parcul de pe partea argen-

tiniană (1937), protejează peste 600 mii de hectare 

de jungle şi păduri subtropicale cu enorm de multe 

specii de floră şi faună, multe pe cale de dispariţie. 

Ne împietrim la prima vedere a cascadelor. Aşa 

ceva nu am vazut în viaţa mea, cu toate că am 

văzut chiar multe. Se spune că aceste cascade, 275 

la număr, s-au format cu milioane de ani în urmă. 

Ele se întind pe o lungime mai mare de 3 km,  

într-un canion enorm sculptat în bazalt, prin care 

curge râul Iguassu. Dintre cele 19 cascade mai 

mari, cea mai mare este Gâtul Diavolului (Devil’s 

Throat), cu 80 m înălţime şi 150 m lăţime. Marea 

parte a cascadelor este pe teritoriul argentinian, dar 

vederea panoramică superbă este pe partea brazi-

liană. Ne plimbăm pe poteca de lemn oprindu-ne 

la aproape fiecare pas ca să facem poze sau să 

admirăm peisajul extraordinar. Fluturi de toate 

culorile zboară în jurul nostru. Quatis este un fel 

de raton, un animal simpatic care se mişcă pe 

lângă noi, nederanjat. Flora şi fauna din jungla 

subtropicală sunt o splendoare. Ce rău îmi pare că 

nu îmi amintesc de cursul de biologie din şcoală. 

Parcă să ne facă şi mai multă plăcere, curcubee 

multiple se joacă deasupra cascadelor desfătându-ne 

privirile. 

A doua zi mi-am luat inima în dinţi şi am 

făcut safariul numit Macuco. Trecând cu ghidul 

prin junglă, am învăţat enorm de multe despre 

palmieri, arborii locali şi despre indienii care au 

fost primii ei locuitori. De fapt aceşti indieni 

Guarani au numit cascada Iguacu – mare apă. „Y” 

înseamnă apă, râu iar „guacu” înseamnă mare. 

Punctul culminant a fost plimbarea cu barca 

pneumatică pe râu în sus, cu o viteză destul de 

mare. Era să scap aparatul de fotografiat din mînă. 

Apa râului Iguassu se rostogoleşte la vale cu o 

furie de nedescris făcând valuri albe ce acoperă 

stâncile ce  ies proeminent din albie. Ocolindu-le 

şi înfruntând vijelia valurilor am ajuns sub căderea 

enormă de apă. Sunetul cascadelor te face să te 

sperii suficient încât apa care m-a udat până la 

piele, cu toată îmbrăcămintea de protecţie, m-a 

lăsat complet indiferent. Mă gândeam doar cu 

groază ce s-ar întânmpla dacă barca noastră ar 

ajunge direct sub avalanşa de apă. Adio poze, adio 

viaţă. M-am bucurat că nu am luat-o pe Alina cu 

mine. Nu aş fi avut pace tot restul vieţii. 
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Dar nu s-a întâmplat nimic. Râul ne-a zâmbit 
până la urmă prietenos şi călătoria cu barca a 
rămas doar o amintire plăcută, dar plină de multă 
adrenalină. 

Ziua următoare am luat limuzina hotelului şi 
după o oră am ajuns pe partea argentiniană. 
Trecând peste podul Tancredo Neves, ce leagă  
cele două ţări, ne-am oprit pe el în punctul unde se 
poate vedea şi Paraguayul, drept în faţă. Este locul 
unde cele trei ţări se întâlnesc. Fluviul Iguacu are o 
lungime de 1320 km. El începe din Curitiba, din 
munţii Serra do Mar şi se varsă în Fluviul Parana,  
în bazinul La Plata. Controlul de paşapoarte se 
face doar pe partea argentineană. Schimb dolari pe 
pesos, la 1 la 13. Intrarea în parcul Naţional Iguazu 
este de 330 pesos pe persoană. Acum două 
săptămâni era 275. Ce să fac, asta este inflaţia. 

Cascadele au fost descoperite în 1542 de 
călătorul spaniol Alvar Cabeza de Vaca. Mă întreb 
cum a reuşit să treacă prin jungle. Multe persona-
lităţi au vizitat aceste locuri minunate şi se spune 
că Eleonor Roosevelt a exclamat la vederea lor: 

„Săraca Niagara”! 

De la intrarea în parc luăm micul tren care ne 

duce la staţia Cataratas. De aici o luăm pe pon-

toane de fier care ne conduc până la marginea 

cascadelor, traversându-le. Imaginile sunt de 

nedescris. Nu mă pot opri din fotografiat. Dar nici 

pozele nu pot capta în întregime măreţia peisajului 

grandios. Canionul şi stâncile de bazalt au creat o 

lume de miresme cu statui din piatră, ce păzesc 

marea cădere de apă. Valul alb ce se transformă 

într-un nor de aburi dă un farmec misterios 

întregului peisaj. 

Ce splendoare. Un înger fredonează un imn ce 

îmi este drag „How Great Thou Art”. Şi aşa este. 

Nu vom uita niciodată aceste locuri. Sunt 

poate cele mai frumoase pe care le-am văzut în 

viaţă. Dar cine ştie, poate mai dăm de alte surprize 

pe acest pamânt al nostru! 

 

Victor Tolan 

 

 

 

 

 

Generalul Constantin Degeratu 

şi colonelul Ion Petrescu 
 

Generalul (r.) dr. Constantin Degeratu: 

„NU AM NICIUN MOTIV SĂ NU 

CRED ÎN AMENINŢĂRILE RUSE” 
 

Afirm, din proprie experienţă: cu americanii 

şi cu ruşii nodul gordian trebuie tăiat dintr-o 

singură lovitură, cu bărbăţie, cu fruntea sus. Pe 

româneşte spus: nimic nu este de negociat când 

este vorba de o naţiune demnă, precum cea 

română, din care politicienii autohtoni, inclusiv cei 

din vârful piramidei statale par că nu fac parte. Şi 

nu sunt singurul care gândeşte asta. România nu 

va mai fi în genunchi. Că aşa vor sta lucrurile 

vă poate convinge interviul realizat cu gene-

ralul Constantin Degeratu, cel mai vocal dintre 

foştii şefi ai Statului Major General al Armatei 

României, o personalitate respectată pentru 

verticalitatea convingerilor sale şi demnitatea 

afirmaţiilor publice emise în diferite arealuri 

ale presei româneşti, precum la 6TV. Una fiind 
făcută şi în dialogul inserat mai jos: „Rusia 

discută numai cu oameni care au capacitate de 

acţiune”. Şi într-adevăr, ulterior realizării dialo-

gului pe care îl puteţi citi în cele ce urmează, 

reprezentanţi ai Clubului Militar Român de 

Reflecţie Euroatlantică, un think tank informal, cu 

o afirmare mediatică, la fondarea căruia a 

contribuit şi intervievatul menţionat, a avut o 

întâlnire cu diplomatul numărul 1 al Federaţiei 

Ruse la Bucureşti, una în care au fost reiterate 

poziţii cunoscute, clar diferite, dar cu respect 

pentru francheţea interlocutorilor aflaţi faţă în 

faţă. Quod erat demonstrandum. 

 

CE FACE IMPOSIBIL  

UN DIALOG SERIOS 
 

– Domnule general, dacă aliaţii noştri, SUA, 

Germania, Franţa au relaţii relativ normale cu 

Rusia, nu este firesc ca şi România să dorească 

o comunicare normală şi o relaţie normală cu 

un vecin care este şi azi, va fi şi mâine cu noi? 

De ce nu ar avea dreptul România să discute cu 

vecinul, respectiv Federaţia Rusă, probleme ce 

ţin strict de relaţii bilaterale, aşa cum fac şi alte 

ţări?  

– Nu ne opreşte nimeni. Ne recomanda 

preşedintele George Walker Bush, când a fost la 

Bucureşti,  că ar fi bine să devenim o punte în 

relaţiile cu Rusia. Sună frumos, metaforic, dar mie 

nu îmi place...puntea, pentru că pe punte trec toţi, 
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şi încolo şi încoace. Şi deci este o problemă cu 

chestiunea asta. Nu ne opreşte nimeni să încercăm 

să avem un dialog, sper nu steril, ci constructiv  

cu Rusia. Problema normalizării relaţiilor cu 

Federaţia Rusă nu depinde de o singură persoană. 

Este ca la tangou. Este nevoie de două... Adică 

normalizarea relaţiilor cu Rusia făcută pe perspec-

tiva dreptului internaţional şi a dreptului fiecărei 

ţări de a îşi alege sistemul de alianţe. Noi, 

România, nu îmi amintesc să fi condamnat Rusia 

nici când a înfiinţat C.S.I./Comunitatea Statelor 

Independente, nicicând a înfiinţat Organizaţia 

Tratatului de Securitate Colectivă/OTSC, nicicând 

s-a înscris în Organizaţia pentru Cooperare de la 

Shanghai /OSC şi a făcut aplicaţii cu China 

aproape de frontierele Europei. Nu ne-am supărat 

niciodată pe astfel de relaţii. Nu am protestat prea 

tare nici când Federaţia Rusă s-a dus în Siria, 

pentru că, formal, s-a dus la cererea unui stat 

membru al ONU. Deci, din punctul acesta de 

vedere s-a dus acolo în baza articolului 51. Nu văd 

care este dreptul Rusiei să interzică unor ţări să fie 

membre ale NATO sa să îşi construiască sistemul 

de apărare aşa cum cred de cuviinţă, funcţie de 

perceperea riscurilor. Ameninţările acestea ale 

Rusiei, ameninţări directe la adresa României, la 

care România, din nefericire, încă nu a răspuns 

corespunzător, întăresc poziţia Rusiei şi fac 

imposibil un dialog serios. 

 

 

RUSIA NU DISCUTĂ  

CU CEI SLABI 
 

 

– Cum comentaţi discrepanţa dintre atitu-

dinea publică a preşedintelui Vladimir Putin, 

de om calm, surâzător, stăpân pe sine şi decla-

raţia belicoasă în care ameninţa România şi 

Polonia cu măsuri punitive? 

– Suntem doi oameni cu background militar, 

dar cu funcţionalităţi diferite. Dintr-o perspectivă 

de relaţii publice, dintr-o perspectivă de comuni-

care, dintr-o perspectivă politică soft power, sau 

altcumva, este bine să se militeze pentru o astfel 

de atitudine. Din perspectiva strictă, a unui militar 

care ar avea responsabilitatea pentru apărarea ţării 

lui, pentru securitatea naţională, nu am niciun 

motiv să nu cred  în ameninţările ruse. Adică, noi 

căutăm unele ameninţări cu lumânarea, cele care 

ar fi putut veni din Iran, şi cheltuim un miliard ca 

să le contracarăm. Iar astea, prin care mai mulţi 

oficiali ruşi ne spun că „faţă de această măsură, pe 

care noi considerăm că ne ameninţă, am planificat 

măsuri de retorsiune militară” nu le acordăm 

atenţia necesară... Nu am cum să fiu avocatul lui 

Putin, ca să afirm că... nu a vrut să spună asta, ci a 

făcut-o pentru un consum electoral interior.  Deci, 

eu trebuie să iau aceste ameninţări, ale lui Putin, în 

mod serios. Pentru că a fost făcută de un om într-o 

funcţie publică. Sau de mai mulţi oameni în funcţii 

publice. Ca urmare, în mod normal, din momentul 

în care s-a produs acest lucru trebuiau făcute 
câteva lucruri. Ambasadorul Rusiei trebuia invitat  

la Ministerul de Externe, ca să spună care este 

poziţia oficială. Să confirme sau să infirme decla-

raţia preşedintelui Putin. Ambasadorul român la 

Moscova trebuia să meargă la Ministerul rus de 

Externe, să ceară lămuriri în legătură cu această 

ameninţare, pentru că încalcă, în mod evident, 

Carta ONU, articolul 2, vizând folosirea forţei sau 

a ameninţării cu folosirea forţei. Apoi, România 

trebuia să sesizeze NATO, că a fost ameninţată 

militar, de către un stat vecin. Concomitent, 

România trebuia să sesizeze Consiliul de Secu-

ritate, în legătură cu încălcarea dreptului interna-

ţional, de către Federaţia Rusă. Aşa trebuia să se 

răspundă la această ameninţare, care este o infrac-

ţiune. Ei bine, pe fondul unor astfel de acţiuni 

normale, ale unui stat independent, suveran, care 

are unitate teritorială şi unitate de gândire şi de 

acţiune, am putea să avem un dialog cu Rusia. 

Pentru că ar trebui să clarificăm: dreptul interna-

ţional este valabil numai pentru unii? Este obliga-

toriu numai pentru alţii? Sau…care este problema? 

Ameninţarea aceea este făcută numai pentru un 
consum intern, pentru ca să liniştească suporterii? 

Sau este aşa cum a fost formulată? Iar dacă este 

aşa, cum a fost rostită, în orice caz, militarii sunt 

obligaţi ca să ia în calcul scenariul cel mai rău. Iar 

scenariul cel mai rău înseamnă că ameninţarea este 

reală şi trebuie contracarată corespunzător. Cu 

măsuri de protecţie, împotriva unei posibile 

lovituri aeriene, împotriva unei probabile acţiuni 

navale şi putem să răspundem că ar trebui să avem 

noi şi aliaţii noştri cele cuvenite aici la Marea 

Neagră. Şi, desigur, măsuri de contracarare a unor 

măsuri posibile în plan asimetric, subversiune, 

acţiuni de diversiune, de terorism, migraţie ilegală 

– ce ar putea să împingă Rusia către noi. Deci, aşa 

s-ar putea să avem un dialog constructiv, pentru 

că, după cum vedem, şi NATO a  ajuns la con-

cluzia asta, Rusia discută numai cu oameni care au 

capacitate de acţiune. Nu discută cu cei slabi. 

Slăbiciunea este o invitaţie la agresiune. Acesta 

este punctul de vedere al unui militar care ar avea 

responsabilitatea pentru apărarea ţării lui, care nu 

poate să se joace cu cuvintele. De aceea aveam 

diplomaţi, politicieni, ziarişti, ca să încerce şi 

celelalte căi.  
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O ŢARĂ CARE TACE... 
 

– Fac o comparaţie. Turcia, în împreju-

rarea cunoscută, cu incidentul cu avionul mili-

tar rus doborât ca urmare a survolării parţiale 

a teritoriului turcesc, a făcut o solicitare la 

NATO... 

– Da. 
– Nu numai că NATO  a luat-o în calcul, 

dar, ulterior, secretarul general al NATO a ieşit 

cu o declaraţie de presă referitoare la acest 

eveniment. Din câte îmi aduc eu aminte, 

România nu a reacţionat deloc la NATO, pe 

această ameninţare a preşedintelui Putin. Ba 

mai mult, preşedintele României nu a reac-

ţionat public deloc, atunci, la această afirmaţie 

belicoasă a omologului rus. Apoi, preşedintele 

ţării noastre, comandant şef al Forţelor Armate 

Române, că nu mai este funcţia de comandant 

suprem, nu a participat nici la ceremonia de la 

Deveselu. Unde a participat premierul Dacian 

Cioloş, care trebuia să fie atent la două lucruri, 

în opinia mea, de simplu cetăţean, şi umil 

jurnalist. Primul fiind acela că pe teritoriul 

României... 
– Cred că un jurnalist îndrăzneţ, nu umil. Nu 

avem dreptul să fim umili deloc.  

– ... că pe teritoriul României un singur 

Drapel trebuie să fie mai înalt decât celelalte şi 

acesta trebuie să fie Tricolorul. Iar al doilea 

lucru fiind acela că trebuia să îi atragă atenţia 

oficialului american, care se credea la Deveselu... 

la Budapesta... uitând că a dormit noaptea la 

Bucureşti. Cum comentaţi ceea ce am afirmat 

eu?  

– Nu vreau să fiu criticul niciunei acţiuni şi 

niciunei persoane.  

– Eu vorbesc de principiu... 

– Am înţeles. Principiul este că aşa ar fi trebuit 

să acţioneze România, conform logicii relaţiilor 

internaţionale. Este un manual. Dacă nu l-a citit 

cineva am o ediţie veche, din 1983. Din acel an 

încoace se mai pot citi şi alte lucrări. Logica 

relaţiilor internaţionale este necruţătoare. Trebuie 
să faci paşii corespunzători, ca să poţi să ajungi la 

un obiectiv. Deci, autorităţile române ar fi trebuit 
să facă toate lucrurile astea: clarificarea cu amba-

sadorul rus de aici; clarificarea la Moscova; 

sesizarea NATO; sesizarea Consiliului de Securi-

tate, pentru că este – ameninţarea lui Putin – o 

ameninţare militară directă, expresă şi repetată. Pe 

care putem să o credem, pentru că există 
mijloacele disponibile şi în Crimeea şi în regiunea 

Krasnodar. Şi rachete ruşii au destule. Din punctul 
ăsta de vedere aşa ar fi trebuit să acţioneze 
oficialii români. Şi atunci, da, cred că Moscova ar 

putea să vadă la Bucureşti un partener de dialog. 

Un partener serios. Care ştie să îşi apere inte-

resele. Şi, mă rog, are ceva de dat, are ceva de 

luat… în această discuţie. Deci,numai aşa se poate 
discuta. O ţară care tace, aşteptând să treacă peri-

colul, nu cred că are chiar un viitor de securitate 
deosebit.  

 

REACŢIA NATO LA 

AGRESIVITATEA RUSIEI 
 

– Vă mai fac o confesiune. Discutam cu un 

diplomat străin şi îmi spunea că din perspectiva 
ţării sale, conducătorii de la Bucureşti au capul 
plecat în faţa Statelor Unite ale Americii. Şi  
i-am spus că actualii lideri ai României, în 
opinia mea, de simplu cetăţean, mulţi dintre ei 

nu au experienţă, mulţi dintre ei acum învaţă 
alfabetul relaţionării cu cei de peste hotare, 

dar, în acelaşi timp, adevăraţii bărbaţi de stat 

nu se află la conducerea României. Dar îi 
avem… 

– Tânăra generaţie trebuie să producă, într-

adevăr, lideri corespunzători, pentru că este vorba 

de viaţa şi de viitorul acestei naţiuni. Este adevărat 

că experienţa şi cunoaşterea se bazează şi pe alte 

lucruri. Eu am preocupări de această natură, sau eu 

am crescut cu grijile astea, şi am ştiut Harap Alb, 

după ce am ştiut unde este Feodosia, în Crimeea, şi 

strâmtoarea Kerci. Întâmplător, pentru că tatăl meu 

a avut această experienţă. Când ne bombardau 

americanii, în 1944, tatăl meu era la Nalcik, în 

Caucaz. Asta a fost situaţia. Şi mi-a povestit toate 

lucrurile astea, chiar dacă la şcoală învăţam frăţia 

noastră veşnică, a poporului nostru, cu cel sovietic. 

Chiar dacă am citit toată literatura de război 

sovietică. Chiar dacă nu înţelegeam, în clasa a 

patra, ce este să introduci cavaleria în breşă, că 

tovarăşul Stalin a decis asta. Aşa era propaganda 

de atunci. Chiar dacă am citit că primul aviator din 

lume, care a zburat fără picioare, deci cu picioare 

de lemn, a fost un rus, şi nu un român. Dar aşa era 

educaţia de atunci. Nu am crezut, niciodată, 

precum guguştiucul... grăunţele. Ci am căutat, 

întotdeauna, să înţeleg problemele. Şi asta trebuie 

să facă şi un militar şi un  politician care are 

responsabilităţi militare. Să înţeleagă trecutul. Să 

înţeleagă modul de gândire al vecinului. Să aibă 

expertiză, în acest domeniu. Să creadă că o 

anumită logică duce la nişte mişcări obligatorii. 

Deci, din punctul acesta de vedere am crezut noi, 

naţiunea, noi poporul român şi multe alte popoare 

din Europa, în visul acesta frumos, al democra-

tizării Rusiei. Şi Rusia nu vrea. Nu poporul rus, cu 

care nu avem nimic, ci conducerea actuală, de la 
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Moscova, vrea altfel de relaţii. Este adevărat că 

pot să îl înţeleg pe preşedintele Rusiei, că a intrat 

într-un impas. Adică, cu cheltuieli foarte mari, 

enorme, a reuşit să aducă NATO la graniţele 
Rusiei. Preşedintele Boris Elţin, fără nici o 
cheltuială, a reuşit să ţină NATO deoparte, în sens 
militar. Pentru că atunci când s-a decis intrarea 
unor ţări europene în NATO s-a decis, practic, şi 

dezarmarea noastră, a tuturor. Deci, o reducere 

dramatică a forţelor militare ale Poloniei, ale 

României, ale Ungariei, ale Bulgariei, ca măsură 

de destindere. Nu mai aveam inamic. Nu mai 

aveam de ce. Mi-amintesc că în 1991 am avut o 

dispută foarte dură cu un diplomat american, care 

îmi cerea să desfiinţăm Forţele Navale Române. El 

afirma că dacă nu avem bani, nu facem ceea ce nu 

putem. Deci, pentru dânsul era un exerciţiu. Pentru 

mine pericolul rusesc este o obsesie. Istorică, 

pentru că aşa ni s-a întâmplat, din 1711 încoace. 

De mai multe ori. De foarte multe ori. Şi de fiecare 

dată în defavoarea noastră. Deci, din punctul ăsta 

de vedere, dacă nu ai învăţat lecţiile istoriei, nu ai 

ce căuta în nicio poziţie publică, nici măcar să 

vorbeşti, darmite să faci ceva. Din această 

perspectivă, da, aşa ni se cerea atunci. Nu a fost o 

ameninţare nici din partea Poloniei, nici din partea 

României. Nici din partea nimănui. Nici din partea 

Turciei, pentru că era o relaţie specială, a acestei 

ţări, cu Rusia, în anii aceia. Deci, până în anul 

2000, nu a existat niciun fel de NATO, decât 

formal, în Polonia. NATO fiind mai degrabă, 

atunci, o organizaţie politică, una de securitate 

generală, de securitate colectivă. Când începe să 

fie NATO preponderent o alianţă militară? Păi 

după distrugerea Georgiei, în vara anului 2008, de 

către Rusia. După ocuparea şi anexarea ilegală a 

Crimeii şi intrarea în Donbas. Şi după ameninţarea 

altor ţări. De abia atunci începe să vină NATO 

încoace. Deci, a fost reacţia Alianţei la agresi-

vitatea Rusiei. Asta este logica.  

 

NOTA BENE: 

La Gala 6TV, desfăşurată pe 29 iunie 2016, 

generalul (r.) dr. Constantin Degeratu a primit 

Cupa şi Diploma de Excelenţă, ca semne ale 

înaltei aprecieri, pentru serviciul său nobil, pus 

în slujba prestigiului României.  

 

Ion Petrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor VERNESCU 

 

ORTODOXIA ROMÂNĂ – 

ÎNCOTRO? 
 

„Un prieten e acela care-ţi dă  

libertatea să fii tu însuţi” 

Jim Morrison 

 

Unitatea unei comunităţi, a unui grup de 

acţiune, a unor sisteme de organizare se poate 

menţine numai din interes sau numai cu forţa. 

Nenorocirea este însă că atunci când unitatea are la 

bază interesul, durata este limitată de creşterea 

inegală a dorinţelor membrilor constituenţi şi, de 

aici, până la ivirea fisurilor în monolit nu mai este 

decât o chestiune de timp, care nici ea nu poate fi 

de lungă durată. Pe de altă parte, dacă unitatea este 

dictată de forţă, atunci, firea internă a fiecăruia din 

noi, fiecărei părţi a uneia din unităţile ce compun 

întregul este prizoniera subconştientă a voinţei de 

emancipare ceea ce frăgezeşte, în timp, şi cel mai 

draconic sistem de forţă. De aici şi zicala că orice 

cetate se năruie din interior, iar exemplele ne sunt 

foarte des la îndemână numind aici şi acum doar 

trei: cetatea Babilonului, Imperiul Roman şi, mai 

nou, Marea Uniune Sovietică. 

Nu am ales întâmplător, între aceste trei 

exemple şi Imperiul Roman, pentru că de el este 

legată şi naşterea şi dezvoltarea, dar şi fărâmiţarea 

bisericii creştine. Apărută în jurul Ierusalimului şi 

a întregii Palestine şi apoi dezvoltate subversiv în 

întregul Imperiu Roman, unic şi ţinut astfel cu 

multă forţă imperială pe atunci, creştinismul a 

căpătat formă şi reguli abia la Sinodul de la Niceea 

(anul 325 d.Hr.) la ordinul împăratului Constantin. 

De la acel moment de început putem spune că 

numai sub impulsul autoritar al împăratului s-a 

putut crea o dogmă şi o Carte de valoarea unei 

Constituţii, numind aici Biblia, cu Vechiul şi, de 

atunci, şi cu Noul Testament, în cadrul căruia s-au 

selectat patru (numai patru) Evanghelii canonice 

din multitudinea celor existente în circulaţie (orală 

sau scrisă) în acele vremuri, celelalte rămânând 

apocrife. Aşadar, formarea bisericii creştine cano-

nice este rezultatul voinţei unui om puternic care 
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dispunea şi de mijloacele, atât cele de drept, cât şi 

pe cele de forţă, care să impună o asemenea 

constituire. 

S-au mai ţinut, în primul mileniu şi ceva încă 

şapte Sinoade ecumenice, niciunul cu pace inte-

rioară ajungându-se astfel în 1054 să se producă 

prima mare schismă, atunci când o parte a bisericii 

creştine s-a declarat adeptă a unei organizări pira-

midale în jurul Bisericii de la Roma, motivându-se 

acest fapt pe o formulare, destul de ambiguă, din 

Evaghelia lui Matei (16,18).  

După cum se ştie, în anul 383 d.Hr. s-a produs 

dezmembrarea Imperiului Roman în 2 părţi: partea 

de vest (cu capitala Roma) şi partea de est (cu 

capitala Constantinopol). Titulatura Scaun Apostolic 

pentru episcopul de Roma a fost recunoscută 

imediat de împăratul părţii de vest a imperiului 

(Theodosius, 383-395 d.Hr.), şi astfel, Sinoadele 

Ecumenice ulterioare  (mai puţin cel din 381 de la 

Constantinopol) au fost tot atâtea probe de diver-

genţe, fără posibilitatea adoptării unor decizii sau 

norme dogmatice. Pentru informarea cititorilor 

noştri dăm lista celorlalte sinoade Ecumenice, 

astfel: Sinodul III – 431, Efes; Sinodul IV – 451, 

Cedonul Bitiniei; Sinodul V – 553, Constantinopol; 

Sinodul VI – 680-681, Constantinopol; Sinodul 

VII – 787, Niceea Bitiniei; Sinodul VIII – 879-880, 

Constantinopol; Sinodul IX – 1341, Constantinopol. 

După acest Sinod Biserica răsăriteană a păstrat 

organizarea autocefală cu centrul ecumenic la 

Constantinopol, iar cea apuseană a adoptat organi-

zarea cu centrul la Scaunul Apostolic de la Roma. 

Ei bine, de atunci, Biserica creştină nu a mai 

avut sinoade ecumenice, cele organizate în Biserica 

de răsărit fiind Sinoade panortodoxe, începând cu 

cel din 1341. 

Se tot încearcă, de aproape două secole, se tot 

încearcă, ziceam, organizarea unui Mare Sinod 

Ortodox. Dar, tot cam de două secole (dacă nu 

cumva încă de la Sinodul al IV-lea) s-a convenit ca 

orice convocare pentru lucrări sinodale, chiar dacă 

aceasta are nivelul unei reuniuni pegătitoare, să se 

facă de către Patriarhul  Ecumenic, doar după 

aprobarea Primaţilor tuturor Bisericilor şi că toate 

deciziile sunt luate în unanimitate de către toate 

Bisericile autocefale, înainte ca acestea să fie 

prezentate Marelui Sinod. 

Revenind la actualitate, încă de anul trecut s-a 

pornit lucrarea de convocare a unei întâlniri 

pregătitoare panortodoxe, în insula Creta, în anul 

2016. Dar iată că, din nou şi din nou, motive care 

nu ne scapă şi pe care le-am expus la începutul 

acestui eseu, Patriarhul Ecumenic nu a reuşit să 

obţină consensul şi astfel, întâlnirea din Creta nu  

s-a putut constitui într-o conferinţă panortodoxă, 

ba chiar mai mult, viu condamnată de cei absenţi. 

Au participat Preafericitul Părinte Bartolomeu, 

Patriarhul Ecumenic, P.F.P. Teodor, Patriarhul 

Alexandriei şi al întregii Africi, P.F.P. Teofil, 

Patriarhul Ierusalimului şi al întregii Palestine, 

P.F.P. Irineu, Patriarhul Serbiei, P.F.P. Daniel, 

Patriarhul României, P.F.P. Hrisostom, Arhiepis-

copul noii Justiniane şi al întregului Cipru, P.F.P.  

Ieronim, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade, 

în calitate de asistent, P.F.P. Sava, Mitropolitul 

Varşoviei şi al întregii Polonii, P.F.P. Anastasie, 

Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii, P.F.P.  

Rastislav, Arhiepiscop de Prešov şi Mitropolit al 

Cehiei şi Slovaciei. Nu au luat parte la această 

întâlnire panortodoxe reprezentanţii Bisericilor 

Ortodoxe din Bulgaria, Antiohia, Georgia şi Rusia. 

Pe semnatarul acestor rânduri nu-l miră aceste 

absenţe, având în vedere tendinţele Patriarhiei 

Ruse, tributară se pare Testamentului politic al 

Ţarului Petru I cel Mare, de a acapara puterea 

ecumenică. Poate aceleaşi subtile pretenţii le are şi 

Sfântul Scaun al Antiohiei, fie şi datorită vechimii 

acestuia, fie a marii arii de cuprindere (Antiohia-

Turcia, Siria, Liban, Irak, toate ţările Golfului, 

Arhiepiscopiile din străinătate, în cele două 

Americi, Australia şi Europa) fie, de ce nu, ideea 

subliminală că Antiohia este cuceritoarea 

Constantinopolului, nume acum pirat, cel oficial 

şi, s-ar putea subînţelege, ecumenic, fiind Istanbul... 

(Ce mă surprinde, este necitarea în documente a 

Bisericii Armene, nici ca prezentă, nici ca 

absentă). Cert este că pretenţiile Rusiei sunt puţin 

impertinente, având în vedere că creştinarea 

întregii Rusii s-a produs la aproape un mileniu 

după afirmarea apostolică a credinţei în Hristos; la 

fel mi-aşi permite să spun şi despre Sfântul Scaun 

al Antiohiei, gândindu-ne la acţiunile absconse ale 

acestuia în masa mahomedană în care creştinismul 

se află în mare suferinţă. 

Se dusese vorba că ortodoxia este cea mai 

închisă dogmă, care nu acceptă nici o modificare 

canonică ce ar putea încălca legea biblică. Dar iată 

că ifosele şi angoasele depăşesc dogmatismul şi 

conduce la o nouă schismă pe care, în ce mă 

priveşte, ca observator din afară, laic liber-

cugetător, nu mi-o doresc de dragul profunzilor 

cugetători în vechea credinţă a poporului român, 

credincios de dinainte de venirea pe aceste melea-

guri a Sfântului Apostol Andrei. 

Atitudinea arogantă a unor capi ai bisericilor 

apostolice ortodoxe autocefale mă face să afirm cu 

tărie că o unitate a Bisericii Creştine este foarte 

departe de noi, dacă nu cumva chiar imposibilă. 

Deceniu de deceniu şi chiar secol de secol 

constatăm că se înmulţesc motivele de despărţire şi 

nu cele de apropiere. Rămân doar gesturi de bune 

intenţii (nici acestea nu ştiu cât de sincere şi cât de 
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ipocrite) ale celor care afirmă că-şi doresc unirea, 

a cărei ruptură este mult mai veche decât Sinodul 

al IV-lea Ecumenic, mai veche decât schisma din 

1054. 

În final, câteva date lămuritoare din punct de 

vedere istoric. 

În sec.10-11 a avut loc încreştinarea majo-

rităţii populaţiei ruse. Biserica rusă s-a subordonat 

imediat Patriarhatului ortodox de la Constantinopol. 

Papa Leo IX (1049-1054) şi patriarhul de Constan-

tinopol Michael Cerularius (1004-1058) au deter-

minat ruptura definitivă dintre cele 2 biserici în 

anul 1054, în urma unor dezacorduri ireconcilia-

bile (lupta pentru supremaţie în lumea creştină, 

divergenţe teologice etc). Această ruptură a rămas 

cunoscută în istorie sub numele de Marea Schismă. 

Bisericile de est ortodoxe s-au declarat biserici 

autocefale după Marea Schismă, patriarhul de 

Constantinopol fiind considerat de aici încolo de 

către bisericile estice drept şef al bisericii orto-

doxe. Un şef fără puteri de decizie ci doar de 

înregistrare şi coordonare centrală a tuturor biseri-

cilor autocefale. în anul 1589, însă, patriarhul 

bisericii ortodoxe ruse din Moscova a pretins, la 

rândul său, preluarea rolului conducător al biseri-

cilor ortodoxe din întreaga lume, cea ce a dus la 

noi complicaţii. (Se simţea, iată, nevoia unui nou 

episcop Nicolae care să-l imite pe cel de la Niceea-

325, când se spune că l-ar fi pălmuit pe un frate 

mai cârcotaş, acesta fiind ultimul argument pentru 

înlăturarea divergenţei). Biserica ortodoxă recu-

noaşte numai primele 7 Concilii ecumenice 

creştine, respinge primatul şi instituţia papală, are 

o liturghie proprie şi cultul icoanelor. Această 

biserică susţine (şi, ca laic studios în ale credin-

ţelor religioase, înclin să-i dau dreptate) că e 

singura care ar fi păstrat neschimbate dealungul 

secolelor dogmele, tradiţia, cultul şi organizarea 

bisericii creştine, aşa cum au fost în primele 8 

secole de după Isus. 

Şi mai vreau să lămuresc ceva şi anume, ce 

stă scris în Evanghelia după Matei, pe baza căreia 

Biserica de la Roma şi-a revendicat titlul de Scaun 

Apostolic. Aşadar, Matei 16/18, citez: „Şi Eu îţi 

zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi 

Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui”. 

Mi se pare o forţare arogantă a textului ca din 

cele spuse de Mântuitor lui Petru să se tragă 

concluzia că biserica ce s-a construit peste piatra 

tombală a lui Petru să devină centrul creştinătăţii. 

Să nu uităm că, riscându-şi pentru prima oară 

viaţa, Hristos a spus Sinedriului că va dărâma 

templul şi în trei zile îl va reconstrui. A spus asta 

pentru că Hristos nu îşi mai dorea un templu din 

zid după ce văzuse în ce se transformase acea 

construcţie sfântă, considerată drept casă a lui 

Dumnezeu: în piaţă pentru zarafi, casapi şi 

negustori ambulanţi. Biserica pe care şi-o imagina 

Hristos este şi azi Biserica din sufletul credin-

ciosului. Aceea este biserica pe care popoarele de 

credincioşi trebuie să o păstreze şi să o apere de 

ispite. Locaşurile de cult pot fi şi fără slujitori ce 

se imaginează mijlocitori între om şi Dumnezeu. 

Credinciosul vine la Biserică nu atât pentru a-l 

asculta pe preot, cât pentru a se ruga el însuşi 

Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, în intimitatea 

sufletului său, în comuniune directă şi nemijlocită 

cu Domnul. 

 

Victor Vernescu 

04.06.2016 

 

P.S. Ca român, mi-ar făcea plăcere să aflu că 

în 2018 s-a realizat, în fine, un nou Sinod Ecumenic 

sau chiar panortodox şi aceasta înfăptuindu-se la 

Bucureşti, în Catedrala Mântuirii neamului. 

 
 

 

      

Imagini cu cascadele Iguazu Foto Victor Tolan 
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Evocări din istorie 

 

 

Dr.Gelu NEAMŢU 

 

SĂ PUNEM PUMNUL ÎN PIEPTUL 

ANTIROMÂNISMULUI 

CĂ DE NU, PIERIM ... 
 
De curând, am participat la lansarea revistei 

„Iancule Mare”, nr. 62, iulie 2016. 
A fost o experienţă interesantă şi binevenită. 
Nu e o revistă cu pretenţii, ba chiar una 

modestă aş zice, dar oamenii care au participat la 
eveniment erau dintre aceia cărora le pasă de 
trecutul, prezentul şi viitorul ţării lor. 

Pe astfel de oameni e bine să-i asculţi, să-i înţe-
legi şi chiar să meditezi la vorbele şi intenţiile lor. 

Adunarea noastră mi s-a părut a fi o clipă de 
răgaz pentru a ne pune nişte întrebări foarte 
serioase, în urma a mai multor ani în care am 
îndurat un adevărat tzunami de antiromânism. 

Se vedea pe feţele fiecăruia dintre cei prezenţi 
îngrijorare, silă, revoltă, dar parcă şi o oarecare 
hotărâre de a spune: gata, e destul! Nu se mai 
poate în felul acesta! 

A venit vremea să oprim rostogolirea avalanşei 
acţiunilor duşmănoase menită dă dezintegreze 
România, programată parcă să aibă loc până la 
aniversarea a 100 de ani de la Unirea cea Mare de 
la 1 Decembrie 1918. 

Foarte pe scurt aş rezuma patru exemple de 
ură antiromânească. 

1. Atacul furibund din ultimii ani asupra 
simbolurilor româneşti. În principal, împotriva 
tricolorului dispreţuit şi batjocorit până şi de unele 
personalităţi care, de sărbătoarea Unirii, au refuzat 
să îmbrace eşarfa tricoloră.  

2. Refuzul de a-i acorda lui Avram Iancu titlul 
de erou al naţiunii române, pentru că a luptat încă 
în 1848-1849 pentru realizarea Unirii (reprezentată 
de aspiraţia realizării Dacoromâniei). 

3. Apariţia în presa maghiară din Sf. Gheorghe 
şi Miecurea Ciuc a unor articole injurioase la 

adresa sfântului românilor, Andrei Şaguna, fără a 
se spune că el a salvat zeci de mii de români de la 
moarte şi că din ordinul lui Kossuth au fost 
omorâţi 40.000 de români şi ceea ce este mai 
semnificativ, a ordonat atacarea românilor de 
către Hatvany în timpul tratativelor de pace. 

4. Acum de curând, în nr. 28 din mai 2016,  
în revista „Sinteza”, apare un articol intitulat 

Naţionalistul român este un semidoct, crede că le 

ştie pe toate, în care „naţionalistul român” este 
comparat cu naţionalistul maghiar. 

Titlul, de fapt, voia să spună totul, dar parcă 
mai trebuia adăugat, totuşi, ceva: 

„Naţionalistul român este cel care le ştie pe 
toate. În primul rând este un semidoct, are senti-

mentul că ştie ceva istorie, întotdeauna ştie s-o 
falsifice, întotdeauna ştie să ia din istorie numai 

ceea ce crede el că i-ar putea ajuta idealurile. El 
crede că România este o ţară care nu are nevoie de 

ajutorul nimănui, care poate trăi undeva suspen-
dată în lume şi că ceea ce se întâmplă negativ în 

România este din cauza altora. 
Asta înseamnă că naţionalistul român are 

întotdeauna şi argumente xenofobe. Dar lucrul cel 
mai pregnant este această autosuficienţă, faptul că 

el le ştie de toate, că poate explica, că le poate 
înţelege şi că noi trebuie să ne apărăm valorile 

naţionale fără a ne indica măcar o dată care este 

acea gamă de valori naţionale care ne caracte-
rizează. Nu întâmplător, Mioriţa a devenit un soi 

de baladă piază rea!” 
Iată, deci, cum a fost zugrăvit naţionalistul 

român. Sincer să fiu, aşteptam să citesc în conti-
nuare, ce hibe îi va găsi autorul naţionalistului 

maghiar din România. Deoarece ziaristul Marius 
Avram îl rugase pe autor să creioneze şi un portret 

al acestuia. Şi iată ce scrie autorul despre acesta: 
„În ceea ce-i priveşte pe maghiarii din 

România aceştia au o agendă extrem de clară, 
aproape că o repetă fără încetare de mai bine de un 

deceniu. Este ideea autonomiei culturale, care e un 
deziderat al lor. Şi trebuie să recunoaştem, că este 

un drept al lor, inalienabil, obligaţia lor morală 
faţă de predecesori, dar mai ales faţă de urmaşi. 

Cam acesta cred că ar fi idealul comunităţii 

maghiare în ceea ce priveşte nu naţionalismul ei, ci 
acţiunile îndreptate pentru conservarea identităţii 

naţionale. Într-o masă oarecum solidă de 
românism, mi se pare firesc ca grupul etnic 

maghiar să încerce să-şi conserve, să-şi dezvolte 

şi să-i perpetueze propria identitate culturală”. 

Obiectivitatea autorului? Nu o comentăm. 

Reiese evident din text. 
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Şi culmea ironiei, în aceeaşi revistă apare o 
convorbire cu Ana Blandiana, intitulată: Corectitu-
dinea politică limitează şi chiar încalcă dreptul la 
libertatea opiniei. Înţeleg că autorul care făcea 
anterior comparaţie între naţiunea română şi 
naţiunea maghiară, pe care nu a atins-o nici măcar 
cu o floare, a vrut să fie „corect politic”, adică să 
nu-i jignească cu nimic. Şi atunci ne întrebăm: pe 
român poate să-l jignească, dar pe maghiar nu? 

Ce scopuri ascunse l-au îndemnat pe autor să 
scrie astfel?  

Acest mod de a de a-i trata pe români îmi 
aminteşte cum erau trataţi istoricii români prin anii 
’90-’92. Am participat atunci la reeducări făcute de 
noii „eroi” sau „ilegalişti” care veneau să ne spună 
că istoria noastră este ruşinoasă, că tot ce am reali-
zat a fost un mit şi trebuie musai să o demitizăm. 

În fruntea noilor „politruci” era unul care se 
numea Patapievici, de care nu auzise nimeni, dar 
din ordinul căruia au fost adunaţi istoricii şi 
dăscăliţi într-o sală de la et. I al clădirii centrale a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” care şi ea trebuia 
redată celor care au construit-o. Era alături de mine 
celebra academiciană Cornelia Bodea (fostă secre-
tară a marelui Nicolae Iorga) şi pitoreasca figură a 
„necunoscutului” se strofoca să ne înveţe cum să 
scriem istoria şi să aplicăm „corectitudinea politică”! 

În fapt era o metodă de cum să falsifici pe faţă 
istoria ... Era o spălare a creierelor. 

Şi cu unii istorici, mai slabi de înger şi cu 

burse grase de la Soros, s-a şi reuşit, într-o oare-

care măsură, să se neantizeze trecutul nostru bun 

sau mai puţin bun ... 

Acum, pe terenul rămas liber, se putea 

construi orice şandrama. 
Dar să vedem ce se dorea în sala în care se lansa 

revista „Iancule Mare”. Cei mai mulţi dintre românii 
prezenţi spuneau că trebuie să ne unim pentru ca 
astfel „dispreţuiţii patrioţi”, cei care sprjineau 
revista aceasta („Iancule Mare”) şi altele precum: 
„Astra”, „Lumini şi umbre”, „Dacoromânia”, 
„Gândul anonimului”, toate cultivatoare a ideii de 
dragoste de neam şi patrie, să devină o forţă care 
să spulbere trădătorii şi vânzătorii de ţară. 

Deveniţi o forţă, umăr la umăr cu biserica 
strămoşească, patrioţii ar putea crea astfel şi un 
„Tribunal” care să judece activităţile antiromâneşti 
şi să dezvăluie faţa hidoasă a noilor „politruci” ... 

Forţele binelui trebuie să se unească pentru a 
mai salva în ceasul al 12-lea ceea ce se mai poate 
salva.  

Credem că existenţa românilor de acum este 
în mare pericol, ca şi la 1848. De aceea Unirea 
este imperios necesară, pentru a sta cu fruntea sus 
în faţa strămoşilor noştri. 

„Doamne, ocroteşte-i pe români!” 

Gelu Neamţu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan GÎJU 

 

PRESA MAGHIARĂ ŞI  

ARMATA ROMÂNĂ DE 

OCUPAŢIE (1919-1920)1
 

 
Nimeni nu anticipa în vara anului 1916, 

când armata română a luat cu asalt Carpaţii, 

vizând eliberarea Transilvaniei de sub 

opresiunea Austro-Ungariei, şi mai ales după 

dezastrul suferit imediat mai apoi, când 

                                                 
1
 Fragment din Istoria presei militare, vol. II, în curs de 

apariţie. 

prusacii, luându-ne în serios, volens-nolens au 

apucat-o către Bucureşti, într-o excursie cu 

caracter de pedepsire care ne-a arătat cam cât 

trebuie să ne fie lungul nasului atunci când nu 

avem o armată proporţională, calitativ vorbind, 

cu aspiraţiile noastre politice şi, mai ales, cu 

teritoriul de apărat, nimeni nu bănuia, aşadar, 

că în fix trei ani soarta războiului se va schimba 

într-atât încât opinca oşteanului valah să atârne 

în vârful cel mai înalt al clădiri impunătorului 

Parlament de la Budapesta. Că armata română, 

deşi nu se afla la prima ei aventură dincolo de 

fruntariile ţării – episoadele din 1877-1878 şi 

1913 fiind repere relativ importante şi sufi-

ciente pentru acest argument –, nu avea nici pe 

departe exerciţiul unei armate de ocupaţie, avea 

să se vadă din mai multe aspecte, inclusiv din 

acela al exploatării media şi propagandistice a 

evenimentului destul de epocal pentru noi, ca să 

spunem aşa. Cu toate acestea, cum, necum, au 

rămas suficiente dovezi în presa ungurească a 

vremii că armata română a trecut pe acolo, 

articolul de faţă neavând alt rost decât acela de 

a puncta momentul. 
În principiu, mai puţin pregătită şi aptă 

adaptării din mers la condiţiile războiului, armata 
română de ocupaţie, comandanţii marilor unităţi 
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pătrunse în teritoriul inamic, mai bine-zis, se vor 
rezuma, într-o primă fază, la cel mai practic şi, 
totodată, mai simplu mijloc de comunicare scrisă 
atunci şi întotdeauna, anume la ordonanţa de acum 
clasică, afişată la loc vizibil, pe stâlpii de telegraf, 
la aviziere speciale ori pe uşile primăriilor, şco-
lilor, bisericilor etc. Abia în faza următoare, după 
stabilizarea situaţiei, se va trece la comunicarea 
prin intermediul unor publicaţii proprii, special 
concepute şi care să funcţioneze în alternanţă cu 
cele locale deja existente, îndeosebi cele cu 
tradiţie, activate ori cumpărate în mod anume, în 
eventualitatea războiului, cu mult înainte, chiar în 
perioada de început a păcii ce precedase războiul 
la zi, precum, de pildă, avuseseră nemţii la noi 
Gazeta Bucureştilor. Mai târziu, textele unor 
astfel de ordonanţe, proclamaţii, telegrame şi chiar 
scrisori de informare – sau de curtoazie, unele 
dintre ele – vor fi topite în lucrările memorialistice 
ale liderilor mai mari ori mai mici implicaţi în 
respectiva campanie, precum generalii G.D. 
Mărdărescu

2
 şi Traian Moşoiu.  

Astfel, pe timpul ocupării Ungariei, armata 
română, primită de populaţia Budapestei „cu 
linişte, încredere şi bunăvoinţă, dându-şi seamă că 
este purtătoarea ordinei şi siguranţei avutului, 
onoarei şi vieţii cetăţenilor, nesocotite în mod 
sălbatic de bandele lui Béla Kuhn”

3
, în cadrul 

măsurilor cu caracter administrativ impuse de 
situaţie, a trebuit să controleze, pe lângă dreptul la 
întruniri acordat cetăţenilor liberi – aceasta după 
ce s-a terminat dezarmarea lor –, inclusiv reapa-
riţia ziarelor „de toate nuanţele”, care fuseseră 
suspendată „pentru motive ridicole” în timpul 
guvernării lui Béla Kuhn, cu excepţia celor „de 
nuanţă bolşevică”; „în acest scop, stocul de hârtie 
disponibil, foarte redus, a fost supus unui anumit 
regim, astfel, ca nu cumva unele ziare să fie 
favorizate în paguba altora.”

4
 A doua zi după 

ocuparea Budapestei, la 5 august 1919
5
, pe lângă o 

serie de telegrame, scrisori şi ordine de zi impuse 
de situaţie, Comandantul trupelor din Transilvania, 
generalul Mărdărescu, semnează o proclamaţie 

                                                 
2

 Generalul G.D. Mărdărescu, Campania pentru 
desrobirea Ardealului şi pentru ocuparea Budapestei 
(1918–1920), ediţie facsimilată, Editura Militară, 
Bucureşti, 2009.  
3
 Ibidem, p. 170. 

4
 Ibidem, p. 181 şi urm. 

5
 Conform raportului înaintat de Mărdărescu, 

Budapesta a fost ocupată pe 4 august 1919, ora 18.00, 
de trupele Grupului General Holban, deşi în seara de ¾ 
august 1919, trei escadroane, sub comanda locotenent-
colonelului Athanasescu, din Brigada 4 roşiori, a 
generalului Rusescu, ocupaseră din proprie iniţiativă o 
cazarmă de la periferia oraşului. Orgolios, Mărdărescu 
îl va acuza mai apoi, în memoriile sale, pe Rusescu, de 
nerespectare  ordinelor. 

către populaţia oraşului
6
 pe cât de absolut necesară 

în respectivele împrejurări, pe atât de marcată de 
acel bun simţ al ostaşului român dintotdeauna, fie 
el pus în incomoda postură de „ocupant”: Procla-

maţiune/ Se aduce la cunoştinţa populaţiunii 
următoarele:/ 1. Armata românească nu face 
războiu locuitorilor ei, ci, armatelor cari au 
atacat-o./ 2. Soldatul român garantează liniştea, 
avutul şi viaţa cetăţenilor./ 3. Toţi locuitorii sunt 
obligaţi să păstreze ordinea şi să respecte legile 
ţării, precum şi ordonanţele ce se vor da./ 4. Viaţa 
în oraşe îşi va urma cursul normal, circulaţia fiind 
permisă până la ora 21; dela această oră, toate 
localurile vor fi închise./ 5. Se interzice întrunirile 
şi circulaţia în grupuri mai mari de 5 persoane./  
6. Locuitorii, cari vor instiga contra ordinei, sau 
vor aduce prin glas, prin scris, sau prin gest, 
prejudicii trupelor româneşti, vor fi pedepsiţi 
conform legilor războiului.

7
 

Cu titlurile Publicaţiune, Înştiinţare, Ordo-
nanţa No. şi altele asemenea, autorităţile româneşti 
vor insera în coloanele ziarelor locale (regionale 
etc.) comunicatele de interes militar care trebuiau 
cunoscute de populaţie, acte juridice, administra-
tive, inclusiv scurte intervenţii de combatere a 
zvonurilor alarmiste lansate de propaganda inamică 
sau pur şi simplu întâmplător, de gura lumii. Este 
cazul, în ordine cronologică, a ziarelor Reggeli 
Hirek (Budapesta, 26 septembrie 1919), Pesti 
Hirlap (Budapesta, 31 octombrie, 6 noiembrie), 
Budapesti Hirlap (7 noiembrie 1919), AzEst 
(Budapesta, 10 mai, 22 octombrie, 1 noiembrie,  
8 noiembrie 1919), Friss Ujsảg (Oroshảzi, 31 iulie, 
28 august, 11 septembrie 1919, respectiv 9,  
14 martie 1920), Egytértés (Debreţin, 14 noiembrie 
1919, care conţine Ordonanţa guvernatorului gene-
ral al Zonei de ocupaţie militară, N. Michăescu, 
referitoare la serviciul poştelor şi telegrafelor

8
, taxe 

de import şi export, tutunuri, finanţe, căi ferate, 
justiţie ş.a.), Oroshảza és Vidéke (Vasảrnap, 14 
martie 1920), Oroshảzi Újsảg (Vasảrnap, 14 martie 
1920), Ujsảg (Cluj, 25 martie 1920, unde se află 
proclamaţia prefectului militar Elek Băbescu, 
exclusiv în maghiară), Aradi Hirlap (Arad, 1 aprilie 
1920). Ca aspect general, majoritatea au format 
tabloid, 4-8 pagini, sunt aspru cenzurate, unele, de 

                                                 
6
 Proclamaţia poartă şi contrasemnătura şefului de stat-

major al comandamentului respectiv, în speţă generalul 
Panaitescu. 
7
 Mărdărescu, op. cit., p. 164. 

8
 Interesează în mod deosebit, pentru cercetătorii din 

sfera propagandei, referirile la mărcile poştale existente 
pe întreaga zonă care urmau a se retrage până la 20 
noiembrie, urmând a fi redate circulaţiei după ce li se 
aplica efigia română şi menţiunea „Zona de ocupaţie 
română 1919”, în perioada imediat următoare urmând a 
se tipări şi pune în circulaţie noi mărci poştale agreate 
de ocupant. 
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la un paragraf până la aproape jumătate de pagină 
(cazul ziarului Reggeli Hirek, din 26 septembrie 
1919, pagina 2

9
), iar sus, în stânga primei pagini, 

deasupra datei de apariţie, în alte cazuri în dreapta, 
este specificat cu litere boldate că este cenzurat, 
trecându-se şi numele cenzorului, eventual cu indi-
carea gradului militar, de regulă un sublocotenent. 
În contextul războiului psihologic cu care armata 
română făcuse din plin cunoştinţă în anii precedenţi, 
deşi măsuri majore de neutralizarea a acestuia (şi) 
prin intermediul presei nu a luat, apreciem, totuşi, 
că tactica apelării la presa locală, prin rigurosul con-
trol al acesteia a fost binevenită, aşa explicându-se 
inserarea, la nevoie, a unor scurte „dezminţiri” 
redactate în maniera următoare: Ştiri tendenţioase 
au fost lansate în public, că Armata română se 
retrage din Budapesta din cauza a oare-cari 
mişcări interne din vechiul Regat. Se dă cea mai 
formală desminţire acestor svonuri false, cari nu 
pot proveni decât de la oameni de rea credinţă şi 
cari nu cunosc cuminţenia poporului român, care 
chiar în vremurile cele mai grele şi de încercare 
pentru el s-a arătat unit, demn şi plin de 
înţelepciune

10
. Dezminţirea nu este semnată şi, 

lesne de observat, ca dovadă că armata română nici 
pe departe nu era pregătită cu un serviciu adecvat de 
comunicare în scris, cum observam anterior, deşi 
Budapesta era ocupată de câteva luni, imprimarea 
acestor câteva rânduri se face fără diacritice, fapt 
care se va repeta în războiul următor, pe teritoriul 
Rusiei, în faza de început a gazetei Ecoul Crimeei. 
Desigur, în cazul de faţă, acest amănunt mai puţin 
contează, întrucât publicul ţintă este cel maghiar şi 
alături sau imediat mai jos este tradus cât se poate 
de exact acest comunicat. 

De regulă însă, comunicatele apar sub sem-
nătura generalului Traian Moşoiu, comandantul 
trupelor de ocupaţie regale române din oraşul 
Budapesta, între care unul publicat în AzEst, în 
scopul restricţionării întrunirilor generatoare de 
nelinişti; de acum încolo, adică din 1 noiembrie 
1919, acestea trebuind anunţate cu opt zile înainte, 
cu arătarea persoanelor care vor vorbi, a 
conţinutului pe scurt „a ce va vorbi fiecare” şi, 
între altele, impunându-se ca responsabilii propu-
nerii şi organizării întrunirii respective să-şi asume 
obligaţia că vorbitorii „nu vor atinge sub nici o 
formă drepturile naţiunei şi armatei române”

11
. În 

                                                 
9

 Ziar în care se publică Ordonanţa No. 34 a 
Comandamentului trupelor române de Transilvania, 
semnată de generalul Mărdărescu, prin care sunt 
anulate anumite acte juridice ale guvernului maghiar 
care aduceau atingere suveranităţii statului român care, 
de acum, singur dispunea de organizarea adminis-
trativă ce-i aparţine; era vorba despre judeţul Satu 
Mare şi zona limitrofă, între altele. 
10

 Pesti Hirlap, 6 noiembrie 1919, p. 1. 
11

 AzEst, 1 noiembrie 1919, p. 1. 

acelaşi ziar, sub semnătura locotenent-colonelului 
F. Paplică, pretorul Comandamentului trupelor 
din Transilvania, se publică o interesantă înştiin-
ţare din care reiese cum erau sancţionate infrac-
ţiunile (abaterile) săvârşite sub ocupaţia română în 
Budapesta, adică amendă, de regulă, pentru cei 
prinşi falsificând paşapoartele de călătorie, dar şi 
închisoare în cazurile mai grave, precum cel al 
numitului Adolf Sebestien din Budapesta, care 
încasase şase luni de închisoare pentru faptul că  
s-a găsit călătorind la Debreţin cu un automobil la 
care pusese tricolorul român spre a putea călători 
mai departe fără a putea fi controlat. În înştiinţare 
se mai precizează că suma de 548 700 coroane ce 
s-a găsit asupra sa i-a fost restituită, iar automo-
bilul s-a reţinut la Pretorat până ce va aduce acte 
de proprietate

12
. Provenită, după toate probabili-

tăţile, de la fostul prefect militar V. Băbescu, a 
cărui semnătură se regăseşte pe câteva exemplare, 
această colecţie de ziare maghiare din timpul 
ocupaţiei româneşti, aflată în Biblioteca Muzeului 
Militar Naţional, este completată de alte câteva 
exemplare apărute în timpul vremelnicei guvernări 
a bolşevicilor lui Béla Kuhn, precum ziarul 
Népszava, editat de Partidul Socialist Maghiar, la 
Budapesta (numerele din 22, 23 martie, 3 aprilie, 
5, 14, 17 mai 1919), cu ecourile eforturilor de 
acaparare şi menţinere la putere a comuniştilor 
maghiari, inclusiv proclamarea dictaturii proletari-
atului, din paginile căruia răzbate însă, pe alocuri, 
şi o abilă propagandă antiromânească, Fảklya 
(Budapesta, 13 mai 1919), Aradi Újsảg (Arad, 13, 
20 mai, 9 august 1919), Vörös Ujsảg (Budapesta, 
21 mai, 3 august 1919, editat de Partidul Socialist 
Maghiar), plus alte câteva exemplare tipărite în 
perioada interbelică în Sfântu Gheorghe şi monito-
rizate, apreciem, de acelaşi V. Băbescu, dar asupra 
cărora nu mai insistăm. O notă aparte merită, 
totuşi, ziarul Mi Lesz Zsidókkal? (în româneşte 
Săracul jidov?, Budapesta, noiembrie 1919), din 
sfera presei antiiudaice, şi a cărui pagină 2 este 
cenzurată integral, unde atrag atenţia câteva arti-
cole de Bene János, Ruszkovay György, Szabó 
Dezső ş.a. gen: Săracul jidov, Jidovul întreprinză-
tor, Liga evreească, Jidanii de Pesta; Ţara 
ungurească poate fi Palestina?, Acasă la jidovi etc. 

În războiul ce va urma, deşi surprinsă la fel de 
nepregătită, armata română de ocupaţie din Rusia 
Sovietică va puncta ceva mai bine la acesta capi-
tol, deşi este cam impropriu-zis „presa armatei”, 
pentru că misiunea venea direct de la Ministerul 
Propagandei, dar această presă era, totuşi, în mare 
parte, opera unui militar rezervist, gazetar de 
meserie, mobilizat iniţial ca reporter de front, şi 
încă unul dintre cei reprezentativi ai României de 
la acea oră, după cum vom vedea.  

Dan Gîju 

                                                 
12

 Ibidem. 
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Eveniment 

 
ANIVERSAREA A 50 DE ANI  

DE LA ÎNFIINŢAREA LICEULUI 

INDUSTRIAL ENERGETIC  

DIN CLUJ NAPOCA 

Liceul a reprezentat  pentru generaţii întregi 
instituţia şcolară de cea mai mare strălucire; peri-
oada anilor de liceu corespunde cu adolescenţa, 
este o etapă a vieţii în care înmuguresc vise şi în 
carese trăiesc senzaţii de neuitat, o perioadă a 
descoperirii frumuseţilor vieţii, foarte intens trăită 
şi de foarte mare importanţă pentru formarea per-
sonalităţii umane. Aceste reflecţii m-au vizitat, 
alături de multe amintiri, într-o vineri şi anume  pe 
20 mai  2016, când Colegiul Tehnic Energetic 

din Cluj Napoca  a aniversat 50 de ani de la 

înfiinţare, ocazie cu care au fost organizate o 
serie de manifestări educaţionale, ştiinţifice, 
cultural-artistice şi sportive, la desfăşurarea 

cărora am participat. 
Mi-am revăzut o parte din foştii profesori, 

m-am reîntâlnit cu foşti colegi, am retrăit 

alături de elevii de azi ai colegiului energetic 
emoţii specifice perioadei de 5 ani în care am 
studiat ca elev pe băncile Liceului Industrial 

Energetic din Cluj. 
Lumea de azi dispune de mijloace de 

comnicare pe care nici în vis nu le puteam imagina 
atunci, în anii ’70 ai secolului trecut, astfel încât 
redau de pe pagina de Internet a şcolii o prezentare 
a istoricului şi evoluţiei acesteia:  

„În baza legii nr. 2/1966 şi a Hotărârii 
Consiliului de Miniştrii nr. 1378/1966, în Cluj-
Napoca ia fiinţă LICEUL INDUSTRIAL ENER-

GETIC, cu specialitatea electroenergetică, cursuri 
de zi şi seral. Şcoala a funcţionat la înfiinţare în 
localul Liceului nr. 14 din str. Geordano Bruno nr. 
46, cu două clase anul I, curs de zi, având 72 elevi 
şi o clasă curs seral cu 34 de elevi. Unitatea 
şcolară era subordonată Ministerului Învăţămân-
tului şi tutelată de Ministerul Energiei Electrice. 
În anul şcolar 1967-1968 ia fiinţă: GRUPUL 
ŞCOLAR ENERGETIC CLUJ, care şcolarizează 
muncitori, electricieni CSR. Unitatea şcolară a 
funcţionat în primul an în localul Liceului nr. 10 
din str. Horea nr. 52, cu 5 clase: trei clase profe-
sional de zi, una clasă curs profesional seral şi o 
clasă de maiştrii. În anul şcolar 1967-1968, Liceul 
Industrial Energetic Cluj şi-a continuat activitatea 
în localurile din str. Kogălniceanu nr. 16 şi din str. 
Petofi nr. 2, având în total 8 clase la zi şi 2 clase la 
curs seral, cu un nr. total de 270 elevi. 

În 1967 s-a început construirea noii locaţii a 
Liceului Industrial Energetic Cluj, din str. Pascaly 

nr. 2/4 cu fonduri de la Ministerul Energiei 
Electrice, în valoare de 13.200.000 lei-etapa a I-a, 
prin grija IRE Cluj, care a urmărit execuţia lucrării. 

În anul şcolar 1968-1969 se inaugurează, 
pentru Liceul Industrial Energetic Cluj, un local 
modern cu 16 săli de clasă, o cantină, un atelier 
(mecanic, confecţii metalice, bobinaj) şi un cămin 
de 300 de locuri. Începând cu anul 1970 are loc 
extinderea spaţiilor construite în prima etapă, 
construindu-se o clădire cu 10 săli de clasa, o sală 
modernă de sport (dată în folosinţă în februarie 
1975) şi extinderea cantinei până la 300 de locuri. 
Liceul Industrial Energetic Cluj dispune acum de 5 
laboratoare, sala profesorală, Săli pentru material 
didactic, cabinete de specialitate şi ateliere, Simu-
lator de manevre pt. staţiile de transformare, un 
muzeu al şcolii, o bibliotecă (cu 25.000 volume), 
spaţii destinate serviciului administrativ. Începând 
cu anul şcolar 1968-1969, Grupul Şcolar Energetic 
Cluj funcţionează în localul nou al Liceului 
Industrial Energetic Cluj, ambele unităţi de învăţă-
mânt folosind în comun întreaga bază materială. 
Grupul Şcolar Energetic Cluj şi-a mărit numărul 
claselor la 10, în anul şcolar 1968-1969, din care 6 
clase profesionale curs de zi, 2 clase ucenicie la 
locul de muncă, una clasă profesională curs seral şi 
o clasă de maiştrii, cu un nr. total de 213 elevi. 

În anul şcolar 1969-1970 se înfiinţează cursul 
Postliceal seral, care pregăteşte tehnicieni electro-
energeticieni. Prin ordinul Ministerului Energiei 
Electrice nr. 806, în anul şcolar 1971-1972, Liceul 
Industrial Energetic Cluj şi Grupul Şcolar Energetic 
Cluj fuzionează sub denumirea de: Liceul Industrial 
Energetic Cluj, dispunând de o direcţiune unică, 
creindu-se condiţiile pentru trecerea la un proces 
instructiv educativ întemeiat pe organizarea şi 
dotarea laboratoarelor şi cabinetelor de speciali-
tate. În 1977, în baza Decretului 207-208, se modi-
fică denumirea Liceului Industrial Energetic Cluj 
în Liceul Industrial nr. 1 Cluj, care dispune de 
trei profile: electrotehnică, mecanică şi construcţii, 
adăugându-se şi două meserii: electrician electro-
energetic şi electronist. În anul şcolar l976-1977 se 
înfiinţează clasele de liceu cu predare în limba 
maghiară, care au funcţionat până în anul 1988. 

Ordinul nr. 8269/ 21.06.1990 al Ministerului 
Învăţământului şi Ştiinţei modifică din nou 
denumirea Liceul Industrial nr. 1 Cluj-Napoca în: 
Grupul Şcolar Industrial Energetic Cluj. 

Ordinul nr. 4565/ 19.09.2000 al Ministerului 
Educaţiei Naţionale, în urma unei evaluări institu-
ţionale, modifică denumirea Grup Şcolar Industrial 
Energetic Cluj-Napoca în: COLEGIUL TEHNIC 
ENERGETIC CLUJ-NAPOCA, denumire sub care 
funcţionează şi în prezent (în anul şcolar 2015-2016). 
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Continuând tradiţia şi performanţele fostului 
Grup Şcolar Industrial Energetic, Colegiul Tehnic 
Energetic pregăteşte elevii de liceu şi şcoala de arte 
şi meserii într-o gamă variată de specializări şi 
meserii. Astfel, la liceu, pe lângă diploma de baca-
laureat, absolvenţii primesc diplomă de tehnician 
recunoscută în U.E. în specializările instalaţii elec-
trice, electrotehnică şi automatizări. Orele de labo-
rator tehnologic şi cele specifice de practică se des-
făşoară în laboratoare şi ateliere şcoală. Cursurile de 
informatică se efectuează în trei laboratoare 
moderne, dotate cu unităţi performante, de ultimă 
generaţie, legate atât în reţea locală, cât şi conectate 
la reţeaua internet. La Şcoala de Arte şi Meserii 
elevii sunt pregătiţi în meseriile: electrician întreţi-
nere şi reparaţii aparate din industria electrocasnică, 
electrician în instalaţii electrice şi energetice. În 
primii doi ani, aceşti elevi îşi desfăşoară practica în 
atelierele şi cabinetele şcoală. În anii terminali, sub 
îndrumarea maiştrilor instructori, prin relaţii de par-
teneriat, elevii îşi desfăşoară practica în producţie 
într-o serie de societăţi comerciale având profilul 
meseriilor elevilor pregătiţi de noi. De la înfiinţare 
şi până în prezent, promovabilitatea elevilor la sfârşit 
de an şcolar a fost de peste 90%. La examenul de 
bacalaureat, elevii claselor a XII-a (liceu) şi a XIII-a 
(rută progresivă) au promovat în proporţie peste 
85%, majoritatea fiind, în prezent, studenţi sau 
absolvenţi de studii superioare. La şcoala de arte şi 
meserii, promovabilitatea la absolvire a fost de 
100%, o bună parte dintre absolvenţi angajându-se 
la firme de stat/particulare, în municipiu sau judeţ, 
sau continuând studiul liceal, prin ruta progresivă. 
În decursul anilor s-a observat o creştere calitativă a 
procesului educaţional, după cum relevă statistica, 
acest aspect confirmând recunoaşterea valorii 
liceului la nivel local şi judeţean pe baza rezulta-
telor obţinute. Astfel, planul de şcolarizare propus a 
fost realizat în fiecare an şcolar. 

De la înfiinţare şi până în prezent, în cadrul 
Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca, s-au 
obţinut rezultate notabile, consecinţă a efortului 
izvorât pe de-o parte din credinţa în misiunea de 
dascăl din partea cadrelor didactice, iar pe de altă 
parte, graţie interesului acordat învăţăturii, dorinţei 
de instruire şi autodepăşire a elevilor, creându-se 
premisele unui viitor promiţător.” 

Prezentăm câteva fotografii de la acest mo-
ment aniversar de mare dimensiune şi importanţă 
pentru învăţământul din Cluj, fapt pentru care a fost 
onorat cu prezenţa de către reprezentanţii cei mai de 
seamă ai autorităţilor locale: domnul primar Emil 
Boc şi domnul prefect al judeţului Cluj. 

La acel ceas aniversar, încărcat de semni-
ficaţii, nu am putut să îndepărtez din minte şi 
asaltul unor reflecţii cu gust amar. În 1966 s-a 
decis, conform celor prezentate mai sus, înfiin-
ţarea acestei impresionante instituţii şcolare şi în 
acelaşi an a început să funcţioneze, chiar dacă 

nu existau toate condiţiile materiale întrunite. În 
1967 s-a decis construirea localalului şcolii  şi a 
principalelor clădiri: atelierul mecanic, cantina, 
internatul, iar în septembrie 1968, la începutul 
anului şcolar, mare parte din ele erau finalizate. 
Nu a fost nevoie de licitaţii, nici de împrumuturi 
pentru finanţare, nu s-a îmbogăţit nimeni în 
urma construirii, nu a fost nevoie de consultanţi 
străini, totul s-a realizat cu eforturi româneşti: 
proiectarea, construcţia, mobilarea, ulterior 
dotarea atelierului mecanic şi a laboratoarelor. A 
fost nevoie doar de voinţă politică reală şi bine 
intenţionată. 

Nu au beneficiat nemeritat nici construc-
torii, nici investitorul, nici banca finaţatoare; 
singurii benficiari au fost elevii şcolarizaţi, gene-
raţiile de atunci şi generaţiile viitoare, 45 de ge-
neraţii, sute şi mii de elevi calificaţi ca muncitori, 
maiştrii, tehnicieni şi apoi continuându-şi stu-
diile marea majoritate ca  ingineri. Elevii nu au 
trebuit să plătească taxe, ba mai mult s-a instituit 
un sitem de burse de merit. Intrarea la liceu nu 
se făcea pe criterii de avere, nici pe dosare sau pe 
pile, admiterea era pe bază de concurs iar pentru 
mine concursul de admitere a fost cel mai sever 
examen din toată viaţa mea de elev sau student. 
Am fost 6 pe loc la sesiunea din vară iar media 
minimă de admitere a fost 7,75 (formată din 
patru note). În sesiunea din toamnă, organizată 
pentru că s-a decis suplimentarea numărului de 
locuri, media minimă de admitere a 8,25. Toţi 
colegii mei de clasă din liceu au fost premianţi în 
şcolile generale unde au absolvit, iar şcoala 
generală din acele vremuri era o instituţie 
serioasă, bine finanţată, cu programe şcolare 
stabile şi învăţători şi profesori de regulă serioşi 
şi foarte dedicaţi misiunii lor. 

Nu s-a vorbit atunci de suspiciuni de corup-
ţie, nu era nevoie de DNA şi cătuşe, totul s-a 
făcut conform normelor în vigoare. Mă gândeam 
în cât timp s-ar realiza un astfel de proiect în 
zilele noastre? Câte discuţii ar fi fost despre 
finanţarea din fonduri europene? Câţi politicieni 
şi-ar fi însuşit ideea şi s-ar fi împăunat cu 
realizarea ei? Cât de mari taxele şcolare? Cum 
sunt salarizaţi profesorii? Etc. 

Dar o asemenea privire peste umăr, cu 
încercarea de a înţelege şi îndura asprimea reali-
tăţilor, este imediat indexată ca nostalgie păgu-
boasă şi nedemocratică, care nu poate să-şi 
reprezinte libertatea ca valoare supremă dobân-
dită azi care compensează toate neajunsurile şi 
nereuşitele. Aşa o fi, dar totuşi... 

Nu putem să încheiem aceste consideraţii 
fără a felicita profesorii şi elevii liceului şi fără a 
ura acestei şcoli de mare valoare „La mulţi ani 
cu împliniri şi realizări în întreaga activitate!” 

Absolvent al Liceului Industrial Energetic  
din Cluj, promoţia 1973, 

Gheorghe Indre 
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Poezie 

 

 
Lucian GRUIA 

 

Semaforul 
 

Viaţa e o înşiruire de semafoare 
Trecem de unul, dăm de altul. 
Clipele de fericire sunt intermediare, 
Pe galben 
Pe verde sunt amăgirile suportabile  
Şi le trăim când traversăm. 
Pe roşu sunt durerile care ne blochează 
O vreme. 
Eu vin de pe  un drum secundar   
La a cărui intersecţie cu drumurile principale 
Semaforul stă cel mai mult pe roşu. 
Atunci meditez şi scriu poezii. 

Cercul şi centrul 
 

A existat un pictor care 

Dintr-o singură mişcare a mâinii 

A desenat un cerc perfect. 

Apoi, l-a privit îndelung 

Şi i-a fixat cu precizie centrul. 

Am desenat şi eu un cerc dar nu mi-a reuşit. 

De atunci rătăcesc în interioril său 

Căutându-i centrul. 

 

 

Şanţul 
 

În faţa mea s-a săpat un şanţ adânc, 

Nu pot să-l trec. 

Seamănă cu un rid de pe fruntea-mi îngândurată. 

Nu credeam că am să-l depăşesc, 

Dar timpul le rezolvă pe toate. 

Acum aştept să se rambleieze şanţul. 

 

 

Lucian Gruia 

 

 
 

 

Gheorghe VĂDUVA 

 

Port-creier 
 
Am fost plecat o noapte cu creieru-mi la piaţă, 
prea viscolit de-o iarnă dintr-un pustiu de bine, 
să-l vând pe-un dor de stele, din noaptea care vine,  
când voi ajunge, poate, cu ochii-n dimineaţă.  
 
Am vrut să-i spun o vorbă, când am plecat de-acasă,  
să-i umplu neuronii c-un strop de nostalgie, 
să-i zic ce-mi zice lumea c-ar trebui să ştie,  
când umblă printre stele doar în papuci de casă.  
 
Am vrut să-i spun mai multe şi să-l vorbesc de bine –  
credeam că o să-i placă, la toţi ne place asta – , 
c-o vorbă chibzuită îţi linguşeşti nevasta,   
când te-a văzut cu alta prin curţile vecine. 
 
Dar Creierul cel Mare nu-i cratiţă, nici fustă, 
ci Einstein-ul din creştet, mai sus ca Relativul,   
cu el nu-ţi ţine trucul cu prostul şi naivul,  
oricât eşti tu de cobră, el tot va fi mangustă.  
 
Dar vream să sting conflictul, să-l fac doar să 
zâmbească, 
deşi-i cam dus cu pluta, el, totuşi, guvernează,  

e tare-n constelaţii, dar, noaptea, nu visează  

şi nici nu vrea vreodată din gând să se trezească… 
 
Am vrut să-l rog s-accepte că inima nu-i gheaţă,  
ci foc venit din Soare şi din adâncul Terrei, 
că lumea e de toate, da-n foc stă miezul erei, 
şi chiar de nu-i gândire, simţirea-i mod de viaţă… 
 
Dar creierul din mine n-ascultă de cuvinte, 
şi nici de vreo idee ce plânge-un fir de iarbă, 
nici de povestea vorbei ce-şi râde tâmp în barbă,  
ci doar de-o raţiune ce calcă pe morminte. 
 
Nu pot să-l vând pe-o coapsă şi nici pe vreo idee, 
mă-ntorc cu el acasă şi-l las să aiurească, 
să umble printre gânduri şi-n gând să se gândească, 
iar eu să-mi umplu viaţa c-o floare şi-o femeie… 
 
N-am să-l împac vreodată cu apa şi cu focul –  
în fiecare creier, e-un creier care zace, 
în fiecare vorbă, e-o vorbă care tace –  
şi n-am să-i schimb vreodată cu nenoroc norocul… 
 
Dar eu, umil port-creier, am alte fascinaţii 
şi-o inimă ce bate, cu foc, prin constelaţii. 

Gheorghe Văduva, 
Bucureşti, 02 iunie 2016 
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Bate mintea-n creier cuie 
 

Bate mintea-n creier cuie 

să-l fixeze de-un cuvânt,  

cu o ancoră pe vânt, 

ca un pas pe-o cărăruie.  

 

Cuiul nu se bate-n piatră, 

piatra-i piatră, cuiu-i fier, 

soarele nu-i cui pe cer 

ci doar foc aprins pe-o vatră. 

 

N-ai să poţi să baţi în vatră 

niciun cui de pe pământ, 

ci doar Cuiul Dacic sfânt 

scos din spiritul de piatră. 

 

Este-un cui bătut de soare, 

într-o zi cu nori şi ploi 

şi cu umbre de trifoi,  

pe o stea nepieritoare.  

 

Cuiul dac nu rugineşte, 

este-un cui din steaua lui 

şi nu spune nimănui 

nici ce vrea, nici ce gândeşte. 

 

Cuiu-n cuie nu se bate, 

cuiu-i unic şi-i doar cui 

şi nu-i cui în pielea lui,  

chiar de cui pe cui se scoate… 

 

Bate mintea-n creier cuie,   

minţile din minţi n-au creier, 

nici vioară pentru greier,  

ci doar cap pentru cucuie.  

 

Mintea bate-n creier cuie, 

când în creier minte nu e.  

 

Gheorghe Văduva, 

Bucureşti, 08 aprilie 2016 

 

 

Doctor de inimi 
 

În inimă bate un cântec de dor,  

pe înţelesul limbii-n care plânge 

prin stropul de rouă în care se frânge 

o aripă ruptă de-o pasăre-n zbor.   

 

…E iarnă; afară-i zăpadă şi ger, 

şi-n casă-i lumină, frumos şi căldură, 

dar inima-i bate-n clepsidra de zgură,  

şi-n pieptul durerii, secundele-i pier; 

 

ajunge cu ele pe fugă-n spital, 

speranţele vieţii-i sunt flori numărate, 

se pierd în ecouri secunde uitate 

şi drumul, în noapte, se umple de val… 

 

…Pe masă-i lumină şi cad din pustiu 

secunde de moarte pe-o clipă de viaţă,  

pe clipa uimirii e-n ochi dimineaţă,  

iar soarele vieţii-i acum bisturiu… 

 

O inimă ştie că leacul de-acum 

se află-n clipirea din degete sfinte, 

la fel ca ideea cuprinsă-n cuvinte, 

ca liniştea casei pe stâlpii de fum.  

 

La cumpăna lumii, un cardo-chirurg, 

înclină balanţa spre viaţă din moarte,  

aduce aproape ce-a fost azi departe 

şi umple cu viaţă un om din amurg. 

 

Un doctor de inimi-i o rază de leac, 

ce-alină durerea ce-n umbre se zbate, 

el ţine în palme un turn din cetate 

şi-o inimă-a lumii din miezul de veac.  

 

C-o inima-n palmă, c-o viaţă-ntr-un ac,  

un doctor de inimi e-un foc pentru viaţă,  

el scoate căldură din sloiul de gheaţă,  

şi vindecă clipa când erele zac… 

 

…E iarăşi speranţă şi rouă pe flori,   

în pieptul luminii, o inimă bate, 

căci inima-i locul iubirilor toate  

şi viaţă-n lumină, ca soarele-n zori, 

 

Un doctor de inimi e-o inimă mare, 

ce-aduce în oameni ideea de Soare.  

 

 

La mulţi ani doctorului de inimi Virgil Cândea, 

cea mai mare şi cea mai frumoasă inimă din 

piepturile noastre! 

 

Gheorghe Văduva, 

Bucureşti, 24 mari 2016 
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Victoria MILESCU 
 

Ploile sunt lacrimile poeţilor 
 

Ploile sunt lacrimile poeţilor  
curg în râuri vijelioase ori calme 
pietrele cântă sub versurile 
şlefuite de lună, de stele 
poeţii nu se nasc oriunde, oricând 
nu-i recunoşti uşor, nici repede 
seamănă oarecum cu noi  
dar ochii lor văd mereu altceva 
glasul lor sună altcumva 
ei râd şi cântă şi privesc moartea în ochi 
beau cu ea o cafea, un şpriţ 
zilnic fac o tură dincolo de orizont   
din teribilismul lor vicios şi fermecător 
cine să-i creadă când povestesc 
cum e dincolo şi dincoace de lumină 
cine să înţeleagă că versurile lor 
sunt strigătele noastre de ajutor 
sunt scrisorile noastre de adio 
lansate-n infinit 
dar infinitului nu-i pasă de noi 
infinitul nu are timp nici răbdare 
infinitul nu îşi cere iertare... 

 

Grăbire 
 

Când pleci grăbit 
să-ţi cumperi o pâine şi o sticlă de lapte 
cu sângele în dezordine 
şi creierii răvăşiţi de vântul verde 
al primăverii venite iar prea devreme  
brusc îţi iese în cale 
iubirea vieţii tale 
o recunoşti de departe, strigi 
dar ea se uită în altă parte 
grăbindu-se la rândul ei 
spre cineva, spre ceva nevăzut 
amestecându-se în mulţime, topindu-se    
în forfota oraşului agitat, şi el  
îmbrăcat la repezeală, cu străzile pe dos  
cu turnurile desperecheate 
sub un cer noros respirând sacadat 
descheiat la toţi îngerii... 

Lucrurile 
 

Lucrurile după care tânjesc 
nu sunt de aici, nici de acolo 
lucrurile fundamentale  
ale obişnuinţei de-a fi aceeaşi 
în nesfârşitele feluri şi chipuri 
lucrurile după care tânjesc  
în pulberea osemintelor sacre 
vor veni într-o zi  
goale sau împodobite 
în nopţile sepulcrale 
ascultând Camerata Regală 
în zile de trek 
ele sunt multe şi de nimic n-au nevoie 
ele nu cunosc jertfa Amăgitorului 
biciul Îmblânzitorului  
cupa Otrăvitorului 
sorbind solitudinea 
celui ce nu mai poate iubi 
risipindu-se prin iarba dulce a fiarelor 
lucrurile după care tânjesc 
mă urmăresc 
neinventate încă 
vâslind după ce-i imposibil şi cast 
lucrurile după care tânjesc 
se îndepărtează cu cât eu înaintez 
în lumea dispreţuită de dragoste  
merg pe căi multiple 
dacă m-ar vedea ar putea sa existe.  
lucrurile după care tânjesc 
pot privi toate celelalte lucruri deodată 
împodobind fiinţa dorinţei 
din resturile vieţii înconjurătoare 
găsindu-i o mai bună întrebuinţare. 

 

Fructul oprit 
 

Plouă, se-ntunecă 
sub cupole de ceară 
poeţii se-nfrăţesc în alcooluri 
cu coatele pe tăblii de fum 
tatuează cu versuri noaptea 
poeţii beau ploaia şi râd  
ea le udă filele încifrate 
ca pe nişte morminte ce vor înverzi cândva   
poeţii se scufundă 
în fiecare strop de ploaie  
de fapt o cerneală invizibilă 
răsărind apoi cu carnea lor albă 
ridicând la suprafaţă, deasupra apelor 
ca pe un trofeu  
poemul paratrăsnet 
cu limba lui despicată 
trupul poetului e un copac misterios 
cu rădăcinile în magma pământului 
în el atârnă fructe miraculoase 
pârguite de fulgerele 
din ochiul lui Dumnezeu.  
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Doar prezentul contează 
 

Doar prezentul 

curgând printre degete 

doar prezentul  cu bucuriile mici şi rare 

de care te împiedici 

în drum spre farmacie, pâine, spitale 

fără să te gândeşti că poate fi ultima călătorie 

ultima bucată de cer a ochiului lacom 

respiri 

nu şti de ce, până când 

rătăcind prin ziua vastă 

alergi în interiorul propriului trup 

cu propriul sânge de gât 

ciocnindu-şi globulele 

ca paharele pline cu un vin bun 

alergi să te eliberezi 

de sclavia gravitaţiei terestre 

cu fiecare izbândă devii mai fricos 

doar prezentul contează 

doar prezentul riscă să ţină cu tine  

aplaudă tristeţile celor veseli    

doar prezentul vede lucrurile 

de care te temi cel mai mult... 

 

Cei ce nu dorm 
 

Poeţii nu dorm  

vine îngerul şi le bate în tâmplă cu o metaforă 

ei sar din aşternut, căutând ceva de scris 

de săpat, de ucis  

printre perne, cearceafuri, lacrimi 

uneori dau de un şarpe  

care li se încolăceşte pe gât 

sau de un bolovan 

care îi trage de picioare în adâncul somnului 

o clipă de neatenţie din partea îngerului 

şi poeţii ajung pe fundul neantului 

aşa, fără aripi, fără Judecata de apoi 

 

Poeţii nu dorm 

vine îngerul şi le bate în tâmplă un piron 

din stradă, fereastra luminată 

spune că acolo cineva citeşte 

sau scrie, sau cere ajutor 

un om rătăcit trece pe drum 

vede şi aude şi merge mai departe 

ce rost au ăştia 

de nu dorm, şi scriu, scriu  

când toţi ne prăbuşim ca morţi în somn 

pe străzile ce apar şi dispar 

desigur, o scamatorie 

a ăstora de nu dorm... 

Trezire 
 

Ei mă ţin trează 

revărsându-se pe străzi  

ca boabele dintr-o cutie magică 

ducându-se zi şi noapte oriîncotro 

oameni de toate vârstele şi îngrijorările 

mă ţin trează inimile verzi ale frunzelor 

bătând în ferestrele zgribulite  

şi salcia galbenă a milionarului de vizavi 

şi câinele haski al vecinului 

ce-mi rupe mănuşa vrând să-mi sărute mâna 

şi maşina poliţiei, a smurdului 

gonind cu tânărul rănit 

ce se ţinea încleştat de ierburile cu sămânţă 

de animalele cu copita despicată 

mă ţine trează 

pasărea ce intră prin fereastra deschisă 

şi îmi fură felia de cozonac  

mă ţine trează cafeaua tare cu coniac 

băută într-un restaurant cu o bătrână la masă 

ce presărase coji de portocale în urmă  

să găsească drumul înapoi spre casă  

după al şaptelea război mondial 

sunt trează 

alături de cel ce bate cuie în talpa cerului 

în mijlocul gheţurilor plutitoare 

în fapt, lacrimile singurătăţii plecate de acasă.   

 

Pe firul încins la roşu 
 

Tinerii dansează cu moartea 

pe firul întins dintre soare şi lună 

dansează rumba, cha-cha, tango 

cei de jos privesc fascinaţi 

Doamne, ce frumos dansează 

tinerii cu moartea 

pe firul încins la roşu 

dintre inima mea şi a ta 

un dans extrem la mare înălţime 

fără plasă de siguranţă 

doar magnolii albe şi roz   

ce cutezători, ce nebuni tinerii aceia 

chemându-ne să le fim alături... 

ochii mi se umezesc 

de jerbele de lumină ţâşnind 

din trupurile încordate 

odată cu sângele 

curgând spre pământ ca un covor roşu 

pe care păşeşte timpul carbonizat.   
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Eduard ZALLE 

 

 

Cine vorbeşte?! 
 

 
Când cuvintele mele ţi-au umplut gura, 

Ferchezuite ca pentru o sărbătoare, 

Desus, stele timide căzut-au de-a dura, 

Dintr-o gaură adâncă, hidoasă şi mare. 

 

Te iubeam cu distincţie şi vulgaritate... 

Cuvintele mele tăceau laolaltă cu tine, 

De fapt, eu iubeam numai pietrele toate 

Prefăcându-mă că mi-e bine, mai bine. 

 

Am înţeles că Nichita e-un tainic cuvânt 

Din care-au născut mai târziu necuvinte 

Şi din Raiul ăsta verde, proaspăt şi sfânt 

Am cules nepreţuita dragoste – ţin minte. 

 

Din ziua în care cuvintele mi-au tăcut, 

M-am pornit să adun pietre frumoase 

Strânge şi tu ploaie, viforniţă, cât de mult 

Şi lasă-le să-ţi pătrundă în carne şi oase. 

 

Doar aşa vei pricepe rostul venirii pe lume 

Şi de ce... de ce pietrele nu mor niciodată. 

De aceea, i-am dat fiecăreia câte-un nume, 

Fă la fel şi nu te lăsa de ignoranţă purtată. 

 

Te iubeam cu smerenie, uneori ştrengăreşte, 

 Şi cuvintele mele ascultau pietrele dulci; 

Uimit, mi-am zis: Ia te uită, cine vorbeşte?! 

Şi aşteptam cu răbdare să pleci, să te culci. 

 

Când cuvintele mele ţi-au năpădit gura, 

Ferchezuite ca pentru neobişnuitul festin, 

De jos, pietrele toate mi-au înghiţit ura... 

Şi-ncep să-l desluşesc pe Nichita. Amin! 

 

 

 

Suflete pictate 
 

 
Hai, ridică-te şi umblă! 

Mi-a strigat Omul cel bun. 

Suntem suflete pictate 

Într-un ochi de căpcăun! 

 

L-am privit şiret şi dulce, 

Cu naivitate pură 

Şi pe loc, ca-ntr-o minune, 

Mi-a crescut o stea în gură. 

 

Lasă-mi mie, visul tău! 

L-am rugat pe Omul bun. 

Mi-a zâmbit ca nimeni altul 

Şi-a zburat – un nor de fum. 

 

Hai, ridică-te şi zboară! 

Mi-a strigat din cerul lung, 

Eu m-am înălţat pe vârfuri 

Încercând la El s-ajung. 

 

Într-o dimineaţă surdă, 

Ca un cântec de fanfară, 

M-am trezit posac şi mut 

Într-un vis de primăvară. 

 

Sau o iarnă grea şi rece? 

Nu mai ştiu, e mult de-atunci. 

Îl aştept pe Omul bun 

Tânguindu-mă pe brânci. 

 

Hai, ridică-te şi umblă! 

Îmi spuneam cu îndârjire. 

Suntem suflete pictate 

Într-un ochi de neiubire… 

 

 

Perete de apă în zona cascadelor Iguazu 
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Nicolae DAN 
 

Ia, strai românesc 
 

Cât luminează soarele-ntr-o zi 

Pe-ntinsul mândrei noastre Românii 

Şi, de pe boltă, cât a colindat 

Nicicând, niciunde-n lume n-a aflat 

Femei distinse ca românca îmbrăcată-n ie, 

Răspândind parfum de poezie. 

 

Sora sau iubita-n ie când apare 

Ţi-mbată privirea ca un pom în floare, 

Se-ntrec în modele Mureşul şi Prutul 

Când privim la ele ne-admirăm trecutul. 

 

Zamfira, Doina, Sânziana când se-nvârt în horă, 

Sprintene, frumoase, cum altele nu-s 

Că nu ştii pe care s-o duci mamei noră 

Să-ţi îmbrace casa din caer şi fus. 

 

Mamele, bunicile şi-au învăţat fiicele 

Să pună-n ie culori, cum estratul plin cu flori 

Şi trudea românca, frate, 

Prelungindu-şi ziua-n noapte. 

 

Torceau, câtu-i săptămâna, 

Inul, cânepa şi lâna; 

Pentru-o casă de copii 

Să aibă-n sărbători ii. 

Combinând în chip şi fel, 

Se ivea un nou model; 

Somnul să nu le doboare 

Se-adunau în şezătoare 

Şi torcând, ţesând, cosând, 

Alungau somnul cântând: 

 

„Că cine şi-a uitat portu' 

Nu l-ar mai ierta doru' 

Aibă casa cucului 

În gradina vântului, 

 

Iară cine portu-şi ţine 

Să aibă zile senine, 

Aibă ochi ca florile  

Şi ca sărbătorile”. 

 

 

Eu sunt român... 
 

Eu sunt român şi nu voi accepta 

Să mă slavonizeze cineva 

Şi nu mă-nchin acelui ce-a venit 

Ca un puhoi păgân din Răsărit 

Îi e sau nu cuiva pe plac 

"Eu sunt român şi sunt şi dac". 

 

Când meditez la cele sfinte, 

Gândesc în latineşti cuvinte, 

Că nu sunt grec, bulgar sau rus; 

Toţi verii mei sunt în Apus. 

 

Din vremuri vechi şi mai demult 

Eu glasul codrului l-ascult; 

La noi nu e izvor sub soare 

Să nu ştie ce ne doare. 

 

Ne-am înfrăţit cu Mureşul şi glia, 

Cu sânge cald ne-am apărat moşia, 

Din inimi noi ne-am făurit altare, 

Iubindu-ne trecutul cu ardoare. 

 

 

 

 
Laly Farcas și Cornel Popa foști colegi de clasă 

în a doua promoție a LIE și prieteni pentru o viață 

 

 
Profesorii din anii de liceu de atunci  

și de acum, profesorii nostri! 
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ACTUALITATE ŞI TRECUT LA LUNA 

 

 

Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 
 

COMUNA LUNA ŞI 

ROMÂNISMUL SĂU 
 

Fragment din lucarea „Comuna Luna Istorie. 

Trăinicie şi adevăr pe Vlaea Arieşului”  

Editura Perfect Service, Bucureşti 2008 
 
Comuna Luna cu trecutul său îndelungat, ar fi 

vitregită în apreciere, de rigoarea substanţei sale 
specifice, dacă nu ne-am opri ceva mai explicit la 
originea etnică pur românească a tuturor sătenilor 
ce o populează. Şi dacă nu am încerca să analizăm, 
fie şi succint, modul cum s-a perpetuat viaţa local-
nicilor, îndeosebi sub aspectul tradiţiei elementului 
românesc pe acest plai de legendă al Turdei la 
adăpost de amestec, sau coexistenţă pe aceeaşi arie 
cu alte populaţii. Cu atât mai mult, cu cât comuna 
Luna nu este una din comunele izolate undeva în 
munţi sau într-o altă zonă fără prea mare interes, ci 
în plină Câmpie Transilvană, pe Lunca Arieşului, 
cu terenuri fertile şi izvoare bogate, loc atrăgător şi 
de potenţial interes pentru cei în trecere. Totuşi, în 
această comună de-a lungul timpurilor, nu s-au 
aşezat alte populaţii, nu s-a vorbit şi nu se vorbeşte 
altă limbă decât româna, practicându-se aceleaşi 
tradiţii. Locuitorii comunităţii, în timp ce unii 
mureau, iar alţii se năşteau, au rămas aceiaşi cu 
suflet românesc, indiferent de condiţiile istorice 
mai mult nefavorabile lor. 

Care să fie explicaţia acestei evoluţii nealte-
rate în nici un fel, evoluţie de fapt firească, dar 
totuşi curioasă, comparativ cu unele sate vecine 
unde românii mai mult sau mai puţin convieţuiesc, 
amestecaţi cu alte minorităţi. 

Iată o întrebare ce suscită interes privind 
analiza cauzelor reale, sau măcar potenţiale ale 

acestei realităţi locale. Fireşte, suntem convinşi de 
dificultatea abordării problemei pusă în discuţie, 
însă considerăm că e mai rezonabil să ne asumăm 
riscul unei explicaţii, fie şi probabilă, decât a 
accepta simplist o realitate tabu, îmbrobodită în 
tăcere de teama de a nu comite vreo inexactitate. 

Lăsând la o parte mitul ce măreşte aureola 
acestei comunităţi străvechi, dacă pătrundem ceva 
mai adânc, apar factori geo-politici şi etnografici, 
care au concurat la afirmarea şi menţinerea de-a 
lungul secolelor a comunităţii lunenilor în acelaşi 
climat de tradiţie românească. 

Vom prezenta factorii ce pot fi luaţi în calcul 
pentru a deschide calea unor explicaţii, sub rezerva 
completării sau corectării lor. 

Prin urmare ca şi în alte situaţii facem apel la 
cadrul istoric de început, cu jaloanele sale deloc 
neglijabile pentru comuna Luna. Să luăm spre 
exemplu ca punct de plecare data atestării docu-
mentare a comunei. Observăm că aproximativ în 
aceeaşi perioadă autoritatea regală maghiară în 
zona Turzii stăpânea mai mult nominal Cetatea 
Turda cu localităţiile adiacente. Comitatul Turda 
ca formă administrativ teritorială expresie a autori-
tăţii nobililor maghiari încă nu apăruse. 

Deci ne aflăm ca timp, într-o fază istorică 
când statul maghiar în expansiune prin acaparări 
de teritorii şi donaţii regale, îşi consolidează treptat 
puterea, sprijinindu-se pe nobilimea maghiară în 
formare şi pe biserica catolică, baza structurii sale 
politice, economice şi spirituale. 

Ambele instituţii apără interesele regalităţii şi 
statului feudal, fiind răsplătite din plin cu întinse 
moşii, în detrimentul şi dauna poporului român a 
cărui arie economică şi implicit politică se restrânge 
continuu, până când îl subordonează noii ordini. 

În tevatura aceasta de inters, în anul 1270 a 
fost donată moşia comunei Luna şi altele, nobililor 
din Grind (Luncani) după cum am văzut în capito-
lele precedente. 

În acest context istoric apar şi secuii în mişcare 
din câmpia ungară spre est prin Transilvania, fapt 
care complică şi mai mult soarta românilor în 
general şi a lunenilor în particular. Fără a intra în 
detalii menţionăm că în privinţa originii secuilor 
sunt mai multe teorii. Noi însă ne vom limita să 
reţinem câteva date despre aceştia pentru a ne 
uşura explicaţiile în ce ne priveşte, deoarece parte 
din ei rămân prin comunele vecine comunei Luna. 

După părerea majorităţii istoricilor, secuii 
sunt rămăşiţe ale hunilor înrudiţi cu maghiarii. În 
expansiunea ungurilor spre vest aceste resturi ale 
hunilor cunoscuţi ulterior sub denumirea de secui, 
se aliază cu aceştia şi se aşează în Câmpia Panonică. 
Secuii îşi însuşesc repede limba maghiară, adoptă 
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catolicismul, dar nu se confundă cu maghiarii. 
Unele trăsături psihice specifice, rod al unei con-
vieţuiri îndelungate, îi aduc pe secui mai târziu în 
conflict cu nobilimea maghiară a cărei autoritate în 
creştere le atinge autonomia şi interesele. 

Secuii nu acceptă autoritatea nobililor, întărită 
de rege ca mijloc pentru consolidarea statului feudal 
maghiar şi se retrag din Ungaria spre Transilvania 
până în apropierea Carpaţiilor de Răsarit. Aici mai 
erau încă destule zone mai puţin controlate de 
nobili, respectiv de autoritatea regală. În cele din 
urmă, războinici din fire cum au fost aici secuii, 
acceptă să asigure frontiera de răsărit a statului 
maghiar. În schimb primesc unele privilegii din 
partea regalităţii, inclusiv dreptul la organizare 
administrativă proprie şi o anumită autonomie 
politico-militară. 

O grupare a secuilor, ultima în retragere din 
Ungaria spre est, „fără a se cunoaşte motivele, se 
opreşte şi se stabilizează pe Valea Arieşului

1
”, în 

special în partea mijlocie. După un timp, pe baza 
privilegiilor regale, pentru servicii militare aduse 
coroanei, li se recunoaşte şi acestora dreptul la 
organizarea administrativ-teritorială pe la sfârşitul 
secolului XIII-lea, în Scaunul secuiesc al 
Arieşului

2 
cu centrul administrativ şi politic în 

cetatea Moldoveneşti (Varfalău). 
Remarcăm totodată că la Moldoveneşti, în 

apropiere de Turda era o cetate medievală timpurie 
românească, atestată arheologic a fi fost construită 
în secolele IX-X din pământ, întărită cu bârne şi 
piatră. Aceasta, până la venirea în Transilvania a 
ungurilor a fost locuită de români, fiind unul din 
punctele întărite ale ducatului Gelu care controla 
accesul în Munţii Apuseni, pe Valea Arieşului. 

În jurul Cetăţii Moldoveneşti, centru social, 
politic şi administrativ bine conturat, gravitau 
aşezările de români de pe Valea Arieşului, inclusiv 
satele Luna şi Luncani până la Mureş. 

După venirea secuilor şi organizarea lor 
teritorial-administrativă în Scaunul Arieşu, cu 
sprijinul regalităţii, această zonă locuită de români 
a fost fragmentată în două, cu centrul pe alinia-
mentul Moldoveneşti – Unirea. Sub autoritatea 
Scaunului secuiesc Arieşu, ultimul format, au 
trecut satele: Moldoveneşti; Unirea; Hărăstăş; 
Cucerdea; Podeni; Strejeriş; Bădeni; Mihai 
Viteazul; Indol; Dumbrăva; Măhaci; Inoc; Trăscău 
ş.a. în total aproximativ 20 de sate. 

Cu acest prilej parte din românii găsiţi acolo 
de noii veniţi, probabil au fost împinşi pe Valea 
Arieşului spre Munţii Apuseni, iar partea de est 
spre localităţile Luna, Urca, Gligoreşti şi Gura 
Arieşului. Alţi români au rămas în satele lor să 
convieţuiască cu secuii. 

În noile condiţii, lunenii se pomenesc vecini 
cu autoritatea teritorial-administrativă a secuilor la 
limita de sud. Aceştia, diferiţi de români prin 

limbă, obiceiuri, cultură şi alte mentalităţi, com-
plică situaţia obştei româneşti din Luna. Totuşi 
comuna Luna continuă să evolueze normal, fără a 
fi clintită din loc ori abătută de pe calea sa tradi-
ţională. De bună seamă şi poziţia geografică a con-
tribuit la succesul stabilităţii şi a evoluţiei lor 
constant neabătută, pe care lunenii s-au priceput 
mai mult instinctiv să o exploateze. 

Prin urmare este important de reţinut sub 
acest aspect faptul că, comuna Luna s-a aflat mult 
timp pe linia de delimitare a sferelor de influenţă şi 
în punctul unde se ciocneau local interesele contra-
dictorii între: 

– Secuii Scaunului Arieşu care cuprinde 
printre altele comunele Hărastăş (Călăraşi) 
şi Cucerdea (Lunca Mureş), vecine la sud 
cu comuna Luna. 

– Biserca romano-catolică cu interesele ei 
avea în Sâncrai (Câmpia Turzii) întinse 
moşii şi folosea acest sat episcopal ca o 
rampă de lansare pentru extinderea cato-
licismului printre români şi în acelaşi timp 
pentru extinderea moşiilor proprii. 

–  Nobilul maghiar cu centrul feudei în satul 
Grind era interesat în protejarea moşiilor 
faţă de cei doi rivali potenţiali, precum şi 
de acapararea altora. 

–  Comuna Luna la mijloc avea şi ea inte-
resele ei diferite de ale celor trei potenţi. 

În spaţiul acestui triunghi hărăzit de condiţiile 
social-istorice şi geografice, delimitat după cum 
rezultă mai sus, de satele Grind, Cristur şi Urca 
supuse nobililor maghiari, Hărastăş şi Cucerdea 
ale Scaunului Secuiesc, Arieşul şi Sâncrai-Giriş, 
sat episcopal pe moşia Episcopiei romano-catolice 
din Alba Iulia, Luna – comuna românească de 
religie răsăriteană la mijloc –, rămâne neutră. 

În anumite momente, chiar dacă din calcule 
diferite, nobilul din Grind avea interese comune cu 
ale localnicilor, de a menţine comuna Luna de pe 
moşia sa ca un avanpost puternic şi refractar în 
relaţiile cu vecinii, tocmai în punctul unde se 
ciocneau interesele lui cu ale Scaunului Secuiesc şi 
ale episcopatului, vecini cu care nobilul din Grind 
a avut numeroase procese pentru pământ. Iată 
numai un caz din mai multe păstrate în documente 
vechi – „Să audă şi să vadă darea de seamă de 
hotărnicie pe care comitele Nicolaie din Grind a 
spus în faţa regelui că a dobândit-o pentru o moşie 
numită Giriş, pe care secuii din Scaunul Arieş 
spun că o ţin de drept de danie din partea regelui, 
de aceea domnul nostru rege a cerut să cercetăm”

3
. 

Procesul între nobilul din Grind şi secui a avut loc 
în anul 1331. Acest gen de rivalităţi, a constituit un 
precedent pentru nobilul din Grind să tolereze 
gravitarea aici

4
 pe lângă băştinaşi şi a altor români 

mai nonconformişti din satele vecine. Cum mai 
târziu, din motive oarecum asemănătoare au venit 
în comuna Luna cei cu numele de: Cucerzan, 
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Hărăstăşan, Hidişan, Hăşmăşan, Inocan, Reteşan, 
Urcan ş.a. probabil pentru a menţine aici un nucleu 
de locuitori români numeroşi cu interesele lor, dar 
insolubili la influenţa dinafară, potrivnice intere-
selor nobilului. Iar pe de altă parte pentru a-şi 
asigura forţa de muncă (iobagii) atât de căutată şi 
disputată în diferite moduri. Adesea pentru împă-
carea părţilor a fost necesară chiar intervenţia 
regelui. Un document din care rezultă pregnant 
acest lucru este scrisoarea de privilegiu regal 
oferită episcopului romano-catolic din Alba-Iulia: 
„Înfăţişându-se în faţa noastră (Regele Ladislau al 
IV-lea) veneratul părinte Petru episcop (romano-
catolic) al Transilvaniei, cu rugămintea ca deoa-
rece din pricina înverşunatelor lupte din regatul 
nostru, s-a ajuns la aşa împuţinare a locuitorilor 
inquilini (ţărani, jeleri de pe moşia episcopatului) 
fără pământ în Alba, reşedinţa episcopatului şi 
satele: Villa Sancti Regia (Sâncrai)... şi nu se 
aşează acolo dacă nu binevoim să-i atragem atât pe 
ei (să nu plece) cât şi pe alţii ce vor să vină cu 
privilegiul unei mai mari milostivenii.”

5
 

Cu acest prilej, regele a scos de sub jurisdicţia 
Voievodului Transilvaniei şi al comitatelor, satele 
episcopale, inclusiv Sîncraiul (Sfântul Crai, Sfântul 
Rege) şi pe ţăranii care de bună voie, s-au aşezat, 
sau se vor aşeza în viitor pe moşiile aparţinând 
episcopatului. Aceşti locuitori se supuneau numai 
jurisdicţiei episcopului atât în ce priveşte obliga-
ţiile cât şi judecăţile. Aceasta era momeala pentru 
a-şi atrage forţă de muncă pe moşii. 

Cam în aceeaşi perioadă, la 12 Martie 1291 şi 
„Secuii Scaunului Arieş obţin de la regele Andrei 
al III-lea o scrisoare de întărire a daniei oferită de 
regele Ştefan, asupra unei părţi din pământurile 
cetăţii Turda.”

6
 Acestea sunt numai câteva exemple 

ale modului cum, prin girul regalităţii sunt atri-
buite unora moşiile din jurul comunei Luna şi 
competenţele juridice, aşa după cum dictau inte-
resele de moment ale monarhului. 

Se înţelege, că situaţia creată de apariţia nobi-
lului la Grind, a secuilor la Hărăstăş şi Cucerdea şi 
a moşiei episcopale la Sâncrai-Giriş, cu interesele 
lor în concurenţă, a influenţat evoluţia lunenilor, 
stimulându-le în acelaş timp ambiţia de a rămâne 
ceea ce sunt. 

Deci perpetuarea românismului nealterat de 
către luneni într-o colectivitate de români neames-
tecaţi cu alte populaţii, se pare că în parte se 
reflectă paradoxal în conjunctura istorică bine 
folosită şi în plus, în capacitatea acestora morală şi 
tradiţională de a practica pe plan local aceleaşi 
obiceiuri la naşteri şi înmormântări, ori nunţi. 
După cum îşi venerau bătrânii şi îşi boceau morţii, 
lunenii continuă să-şi cânte colindele, cântecele de 
dor şi jale atât la veselie cât şi la greutăţi, să-şi 
povestească basmele în aceeaşi limbă moştenită 
din tată în fiu. Astfel si-au păstrat şi perpetuat jocul 

şi portul românesc, pe lângă dragostea nemărginită 
faţă de moşie. Toate i-au făcut cu timpul inaborda-
bili în tot ceea ce ei considerau că aduc prejudicii 
entităţii lor de români. Din aceleaşi motive nu au 
tolerat nici intervenţia ori amestecul cu alte 
popoare în comuniunea lor, devenită cu timpul 
pentru străini un fel de tabu, părând a le spune – 
Până aici! În continuare este Luna lunenilor. 

Argumentele invocate sunt confirmate de mai 
multe documente, din care se desprinde evoluţia ro-
mânismului la Luna constant de-a lungul secolelor. 

Spre exemplu, unul din primele documente 
este de fapt un registru din anii 1332-1336

7) 
de 

care am mai amintit anterior, în care sunt eviden-
ţiate dijmele adunate de arendatori pentru papalitate. 
În registru menţionat apar parohiile cu numele 
preoţilor din peste 25 de localităţi din arhidiaco-
natul Turda printre care: Grind, Sânmartin, 
Cucerdea, Hărastăş, Sâncrai, Agârbici şi Cristur, 
oprindu-ne la cele vecine cu Luna. Absenţa din 
registru a comunelor: Luna, Urca, şi Vaidasig, ca 
să ne oprim tot la cercul comunelor vecine cu 
localitatea noastră, nu este o eroare, dimpotrivă, o 
mărturie concretă că în perioada anilor 1332-1336 
românii din Luna şi celelalte două localităţi în 
totalitate îşi păstrau legea lor veche de rit răsări-
tean (ortodoxă). Din acelaşi document se mai 
desprinde un fapt notabil, că, la acea dată în 
comuna Luna nu se aflau maghiari, ori secui care 
de regulă practicau catolicismul, supuşi obliga-
ţiilor de a plăti dijma papală. 

Acest registru document cu o vechime de 
peste 650 de ani, poate fi considerat prima atestare 
documentară indirectă a elementului românesc 
compact la Luna. 

Din analiza datelor cuprinse în registrul-docu-
ment, rezultă că în unele localităţi din împrejurimi, 
alături de românii care au continuat să-şi menţină 
legea străveche, s-au stabilit grupuri de secui sau 
unguri, aparţinând congregaţiei catolice, care au 
funcţionat în paralel cu cea ortodoxă. 

În concurenţă cu primul document, un altul, 
tot „registru din 1461”

8 
vine să întărească argu-

mentul enunţat privind evoluţia românismului în 
comuna Luna. De data aceasta comunele: Luna, 
Urca, Vaidasig şi Ticud apar la 1461 nominalizate 
în aceeaşi rubrică, cu privire la obligaţia acestora 
ce decurge din plata unui impozit în natură impus 
pe oi, plătit direct regelui Ungariei. Impozitul 
respectiv apare sub denumirea de „Cincizecime". 

Prevederea de mai sus are o semnificaţie ma-
joră pentru noi deoarece acest gen de impozit se plă-
tea numai de localităţile cu populaţie românească. 

Prin urmare comuna Luna era locuită numai 
de români şi la 1461, cum era şi firesc. În registrul 
în care apare de data aceasta comuna Luna, nu 
sunt trecute comunele vecine cu populaţie ameste-
cată, amintite în registrul din 1332-1336. 
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Din punctul acesta de vedere registrul cu 
„cincizecimea” constituie un alt „certificat” de 
naţionalitate pentru localitatea noastră, la care 
fireşte nu se gândeau atunci cei care au creat 
această impunere şi formă de evidenţă. 

Ca să nu rămână loc nici pentru cea mai mică 
îndoială asupra celor susţinute mai sus, menţionăm 
şi aspectul că registrul în speţă a fost folosit de 
istoricul maghiar Csanky Dezsö, care din pură 
probitate profesională, l-a pus în evidenţă ca 
material documentar pentru a dovedi pe această 
cale, care sunt satele locuite numai de români în 
Transilvania la acea dată. „În acelaşi scop, autorul 
menţionat foloseşte datele din registru în lucrările 
sale de referinţă cu caracter istoric în 7 volume.” 

9 

În fine din acest document deducem – cu 
riscul de a repeta – că la 1461 comuna Luna con-
tinua să aibă populaţia formată numai din români. 
De asemenea că, după 130 de ani de la cele men-
ţionate în registrul de la 1332-36, lunenii perpetuă 
nealterat aceeaşi etnie, de acum recunoscută şi 
tolerată chiar şi de adversari. 

Din punct de vedere economic, rezultă dease-
meni că Luna la acea dată nu era un oarecare sat 
slab dezvoltat, ci consacrat, intrat în preocuparea 
regalităţii pentru a-i percepe impozitul specific 
unui sat românesc cu identitate recunoscută. 

După ce statul feudal maghiar se consolidează 
şi îşi extinde influenţa prin instituţiile create în toată 
Transilvania, un alt „document din 1597”

10
 ne dove-

deşte dacă mai era necesar, că elementul românesc 
în comuna Luna se află la el acasă, acelaşi. 

Mai mult, parcă în mod obsesiv autorităţile 
maghiare adaugă numelui comunei apelativul de 
„Olah” – Olah Lona, adică Luna românească, 
gândindu-se prin aceasta probabil la inferiorizarea 
sau blamarea ei. Prilej care nu face altceva decăt 
să confirme la 1597 autenticitatea evoluţiei româ-
nismului pe plan local ca un fapt împlinit, cu toate 
formele contradictorii politicii oficiale de stat, faţă 
de care autorităţile neavând altă alternativă îl 
admit aşa cum este şi încă emblematic. 

Oricum e de remercat la aceşti săteni, pe 
lângă performanţa continuităţii şi dârzenia prin 
care s-au menţinut la adăpost de influenţe străine, 
neadmiţând nici măcar convieţuirea în paralel cu 
alte populaţii pe plaiurile lor. Documentul în cauză 
se referă la schimbarea stăpânului prin actul de 
danie a Castelului din Grind (Luncani), împreună cu 
câteva sate din jur, printre care şi „Olah Lona” (vezi 
cap.IV unde s-a mai amintit despre acest fapt). 

O probă asemănătoare cu semnificaţie istorică 
pentru comuna Luna poate fi considerată şi 
scrisoarea principelui Gabriel Bathori din 13 
septembrie 1618, prin care îl întăreşte pe Litteratus 
Blazs şi soţia sa, Földvari Zeofia din Hărastăş 
(Călăraşi) în posesia lor cumpărată la „Olah Lona” 
(Luna Românească

11
). Se presupune a fi vorba de 

corpul de moşie cunoscut în zilele noastre cu 
denumirea – Odaia Zeicului – (La Pocăiţi) care se 
întindea parte în hotarul Lunei şi parte în hotarul 
comunei Călăraşi. 

Unul din primele documente care scoate în 
evidenţă elementul românesc pe aceste meleaguri, 
provenit nu din cancelariile maghiare, este recen-
sământul Clain din 1733. În acest recensământ 
comuna Luna este creditată cu peste 300 locuitori, 
3 preoţi, biserică separată în care se precizează 
felul populaţiei din fiecare localitate, în dreptul 
comunei Luna se menţionează „sat românesc” ca 
şi în dreptul comunelor: Voidasig, Ţicud şi 
Sânmartin. În timp ce Urca la data aceasta apare 
„sat cu populaţie mixtă”. 

La recensământul din 1750 al lui Petru Pavel 
Aron, comuna Luna din Arieş apare cu 777 
locuitori şi 3 preoţi. La recensământul colonelului 
Bucow din 1762 comuna Luna este menţionată cu 
115 familii şi 3 preoţi, situându-se printre cele mai 
mari comune româneşti din Transilvania. 

Cu ocazia recensământului din 1784-1787 
executat din dispoziţia Împăratului Iosif al II-lea în 
Transilvania, cel mai complet de până atunci, 
populaţia comunei Luna se ridică la 831 locuitori, 
4 preoţi, 1 nemeş (nobil) şi 8 străini, străinii nefiind 
alţii decât membrii familiei nobilului şi 2-4 
servitori credincioşi. Cifrele vorbesc de la sine, 
scutindu-ne de alte concluzii. 

O altă dovadă a evoluţiei constant româneşti a 
comunei o constituie şi numele propriu-zis exprimat 
la diferite intervale de timp acelaş: Lona, Luna, 
Luna Românească, Luna de Arieş, fără a se preta, 
sau simţi nevoia de a fi maghiarizat sau germanizat. 

În sumar la acest capitol putem afirma cu 
obiectivitate că lupta dusă de sătenii comunei 
noastre, alături de românii din localităţile vecine, 
pentru păstrarea entităţii lor naţionale, a traversat un 
drum lung şi dificil, însă cu succes. Rezultatul s-a 
oglindit ulterior pregnant în modul lor de acţiune cu 
prilejul evenimentelor istorice din 1759-1761, 
1784-1785, 1791, 1848, 1918 despre care s-a men-
ţionat mai în detaliu în capitolele precedente. 

Printre cele menţionate până aici, fără îndo-
ială mai există încă goluri şi tăceri ale atâtor zile 
însorite ori mohorâte din scurgerea cărora nu se 
poate stabili o înlănţuire precisă a evenimentelor 
decât vag, dar coroborate indiscutabil cu gravitatea 
comportamentală şi psihologică a românului ne dă 
măsura personalităţii sale. 

Pentru că trecutul înainte de a fi scris a lăsat 
în tiparele memoriei luneanului semne şi mărturii 
statornice, încrustate în grai, port şi obiceiurile 
româneşti, pe care le-a perpetuat statornic şi 
neabătut. 

 Oricum românismul la Luna, chiar fără 
sprijinul unei rânduieli de stat favorabile care să-i 
confirme legal doctrina şi drepturile moştenite 
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ancestral, a însufleţit tot timpul sătenii cu speranţe 
şi încredere în ziua de mâine. 

Numai astfel continuitatea şi-a putut asigura 
idealurile şi invers idealurile, continuitatea. Mai cu 
seamă că nenumăratele răscoale la care a participat 
comunitatea din Luna nu se limitau numai la 
ridicarea iobagilor contra stăpânilor de pămînt, ci 
erau şi răzvrătiri ale simţământului naţional al unui 
popor chinuit şi umilit de alt popor. 
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SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR 2016  

LA LUNA 
 

Şi în acest an premianţilor absolvenţi ai Şcolii 

generale din comuna Luna redacţia revistei Gândul 

Anonimului le-a oferit, tradiţionalul de acum, 

premiul format dintr-un volum din cartea Istoria 

Comunei Luna. Trăinicie şi adevăr pe Valea 

Arieşului şi o revistă Găndul Anonimului. Am fost 

reprerezntaţi acolo de colaboratorii noştri, 

părintele paroh Iura Vasile şi domnul profesor 

pensionar Nicolae Dan, cărora le mulţumim şi pe 

ceastă cale. 

Am primit din partea uneia dintre cele două 

surori premiante un mesaj pe care îl publicăm mai 

jos însoţit de felicitările noastre pentru rezultatele 

obţinute şi de urări de succes şi realizări în 

întreaga lor evoluţie viitoare. 

 

Gheorghe INDRE 

 

 

 

Îmi amintesc de prima zi de şcoală şi de 
primii oameni care m-au îndrumat în viaţă şi mi-au 
călăuzit paşii. După părinţi, educatorul, învăţă-
torul, iar mai apoi profesorii, au fost cei care au 
preluat modelarea caracterului meu.  

În ceea ce priveşte calitatea de a fi om, fiecare 
în parte a fost un model în viaţă pentru mine şi am 
fost învăţată să culeg tot ce este mai bun din 
oameni, acceptând şi părţile lor rele. 

Între pereţii acestei şcoli, am deprins calităţi 
care, după părerea mea, sunt esenţiale în viaţă: să 
ajuţi, să accepţi să fii ajutat, să iubeşti, să apreciezi 
şi să te conformezi. 

De la mic la mare, în această şcoală, toţi am 
îmbrăţişat învăţătura cu drag, iar profesorii ne-au 
fost sprijinul fără de care nu am fi putut reuşi. 

Când mă gândesc la şcoala mea dragă, mă 
gândesc la a doua mea casă, la locul care m-a 
ajutat să mă cunosc, să mă descopăr. 

Braţele pline de învăţătură ale profesorilor 
mereu au fost întinse către noi elevii, formând un 
pod al înţelepciunii. 

Ca şi nişte părinţi protectori, profesorii ne-au 
îndrumat mereu pe calea cea bună, dar aici efortul 
este mai mare, deoarece drumul înţelepciunii pe 
care noi am ales să îl urmăm este străbătut cu 

ajutorul lor, dar obligatoriu cu dorinţa şi voinţa 
noastră. 

Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru impli-
carea în formarea noastră ca oameni în decursul 
acestor ani.  

Mulţumesc profesorilor care m-au învăţat! 
Mulţumesc colegilor care m-au ajutat! 
Datorită vouă, Şcoala de la Luna nu a fost 

pentru mine o simplă clădire, a fost şi va rămane 
ceva memorabil şi demn de admiraţie. 

Teodora Delimoţ 
Şef de promoţie 2016 

 
Teodora şi Irene DELIMOŢ 
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Portrete de luneni 
 

IOAN FETIŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ARDELEAN – PERSONALITATE 

COMPLEXĂ A VIEŢII ŞTIINŢIFICE 

CRAIOVENE 
 

Voi încerca în cele ce urmează, să creionez un 

portret poate pe alocuri subiectiv al distinsului 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Fetiţă. 

Această iniţiativă a apărut cu ocazia întâlnirii 

mele deloc întâmplătoare, cu domnul Consilier 

ştiinţific CNR-CME dr. ing. Gheorghe Indre – 

Redactorul şef al publicaţiei „Gândul Anonimului” 

– la ediţia de la începutul acestei veri a Forumului 

Regional al Energiei – FOREN 2016. Cuvântul 

magic care a declanşat totul a fost „Luna” care 

reprezintă locul de naştere atât al dânsului cât şi al 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Fetiţă.  

Ne propunem astfel să completăm galeria de 

personalităţi care au pornit de pe aceste meleaguri 

transilvănene şi care au cunoscut consacrarea în 

diferite domenii de activitate, personalităţi pe care 

această publicaţie de cultură şi informare le scoate 

la lumină, cu mândrie şi consecvenţă. 

Am considerat că este un gest de minimă 

recunoştinţă, o datorie de onoare din partea mea şi 

implicit a colegilor din generaţia mea de ingineri 

electrotehnişti la a căror formare şi dezvoltare 

profesională a contribuit decisiv domnul Prof. 

univ. dr. ing. Ioan Fetiţă. Sper ca prin acest gest să 

înlesnesc aducerea în atenţia publicului de cultură 

tehnică şi de ce nu a publicului larg, nu numai a 

profesorului dar şi a omului care a fost. Am ales să 

fac asta prin flash-backuri succesive şi prin întâl-

nirea uneori neaşteptată dintre trecut şi prezent.    

Acest demers sensibil necesită o întoarcere în 

timp, cu ochii minţii, cu aproape 40 de ani în 

urmă, când fiind studentă a Facultăţii de Electro-

tehnică din cadrul Universităţii din Craiova, în 

anul al II-lea de studiu, împreună cu colegii am 

început să studiem disciplina de „Bazele electro-

tehnicii” – disciplină fundamentală din planul de 

învăţământ al specializării Electrotehnică, pe care 

noi am urmat-o. 

Făcând un arc peste timp, în acea perioadă a 

existenţei noastre, constat că eventualele asperităţi 

au fost netezite de trecerea anilor şi astăzi au 

rămas croindu-şi drum către minţile şi sufletele 

noastre numai întâmplările şi aspectele luminoase, 

tonice şi pline de încărcătură pozitivă care ne-au 

dat de altfel energia necesară pentru a progresa. În 

acest sens evocarea mea ar putea fi catalogată 

drept subiectivă. 

Aşadar, aşa am avut ocazia să îl întâlnim, în 

toamna anului 1977, pentru prima oară pe Lector 

univ. ing. Ioan Fetiţă care era la acea vreme, titularul 

orelor de aplicaţii – seminar şi laborator la această 

disciplină de importanţă majoră pentru formarea 

noastră ca viitori ingineri în profilul electric. 

Şi fiindcă sunt la acest moment al evocării 

mele, se cuvine să fac remarca că orele de curs la 

această disciplină erau ţinute de Conf. univ. dr. 

ing. Jack Marcovici – apreciat în mod deosebit şi 

respectat deopotrivă de domnul Ioan Fetiţă. Acesta 

era de asemenea un specialist de marcă din mediul 

academic craiovean, în domeniul electrotehnicii 

teoretice şi al electronicii de putere (mutatoarelor) 

şi în acelaşi timp colaborator apropiat al Prof. 

univ. dr. ing. Marius Preda şi împreună coautori ai 

primei ediţii ai unei monografii de referinţă în 

domeniu, intitulată „Bazele electrotehnicii” apărută 

în două volume la Editura Didactică şi Pedagogică 

Bucureşti, în anul 1969. 

Formau cei doi profesori ai noştri de la 

această disciplină, un binom valoros între ai cărui 

termeni se statuase o relaţie de biunivocitate, către 

care noi tinerii lor învăţăcei – ingineri în devenire 

– ne îndreptam respectul şi admiraţia şi pentru 

faptul că erau exponenţii tipici ai celor două şcoli 

electrotehnice atât de prestigioase şi cu mare  

tradiţie din Bucureşti şi de la Timişara.  

Revenind la personalitatea Lectorului univ. 

dr. ing. Ioan Fetiţă pot spune că în calitatea 

dânsului de dascăl, nu ridicase între studenţii săi şi 

profesorul merituos care era, nici bariere de 

netrecut, nu construise niciun zid de nepătruns, ba 

dimpotrivă coborâse la propriu şi la figurat în 

mijlocul nostru, al acestor fii şi fiice de olteni 

cărora le desluşea cu însufleţire tainele Electro-

tehnicii clasice, într-un mod clar şi sugestiv prin 
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aplicaţii originale şi atractive. Reuşea să îmbine 

armonios studierea axiomatică a fenomenelor 

electromagnetice cu studiul de la simplu la 

complex, pornind de la premisa că o problemă 

complexă se înţelege mai uşor dacă la abordarea ei 

se analizează cazuri particulare, permiţându-ne 

astfel nouă studenţilor săi, aprofundarea cunoştin-

ţelor. 

Era un om deopotrivă de comunicativ, 

expansiv, prietenos şi volubil uneori. Avea o fire 

deschisă şi era sociabil, netemându-se nici o clipă 

că astfel poate îi va fi ştirbită autoritatea. De altfel 

noi studenţii dânsului aveam să constatăm ulterior 

cu ocazia lucrărilor de evaluare de pe parcursul 

semestrelor, că subiectele pe care ni le propunea 

spre rezolvare aveau un grad sporit de dificultate, 

pe care numai cei extrem de avizaţi şi care studiau 

cu regularitate, perseverenţă şi temeinicie le 

puteau rezolva.             

Ştim chiar din relatările dânsului de la acea 

vreme că a văzut lumina zilei în comuna Luna, 

judeţul Cluj, în anul 1942. Aveam să aflăm mai 

târziu că pe aceast tărâm legendar situat pe malul 

drept al râului Arieş s-au născut multe personalităţi 

– medici, profesori, ingineri, scriitori, oameni de 

artă – care au excelat în domeniile lor de activitate 

şi care au făcut cinste locului lor de obârşie. 

Dânsul ne-a povestit că la naştere a avut o 

greutate mare cu mult peste greutatea medie a unui 

prunc obişnuit. Acest aspect l-am interpretat 

ulterior ca fiind semnul care arăta că va avea o 

personalitate extrem de puternică fiind înzestrat cu 

o inteligenţă sclipitoare. 

Am constatat de asemenea la acea vreme a 

studenţiei noastre, din relatările dânsului pline de 

însufleţire, că vizitele mamei sale la Craiova erau 

prilej de întâlniri tulburătoare pe care noi ni le 

imaginam precum cele descrise cu atâta emoţie de 

poetul Vasile Militaru în versurile sale: “A venit 

aseară mama, din sătucu-i de departe / Ca să-l 

vadă pe feciorul, astăzi domn cu multă carte...” 

Pot spune că iubea de asemenea foarte mult 

copiii, nespus de mult îşi iubea cele două fiice – 

Lavinia şi Alina – aflate la vârsta minunatei 

copilării şi în a căror creştere şi devenire se 

implicase fără rezerve. Aveam să înţeleg, abia mai 

târziu când am devenit la rândul meu părinte, 

profunzimea şi intensitatea acestor sentimente. 

Domnul Profesor era un om al dialogului, al 

conversaţiilor ad-hoc. Nu ne evita nici când ne 

întâlneam ulterior întâmplător. Ce mândri şi 

onoraţi ne simţeam atât eu cât şi soţul meu, 

amândoi foşti studenţi ai dânsului, de atenţia pe 

care ne-o acorda cu aceste ocazii, care se transfor-

mau ca prin farmec în întâlniri-eveniment. 

Am încercat să refac parcursul profesional al 

dânsului, purtând îndelungi dialoguri fertile, 

competente, eficiente cu colegi şi colaboratori 

apropiaţi, ataşând temei de discuţie propriile mele 

amintiri care s-au sedimentat devenind destul de 

consistente deoarece începând cu aprilie 1984 am 

devenit colegi de catedră ca şi alţi studenţi de-ai 

dânsului de-a lungul timpului. 

Am fost martor al ascensiunii sale profe-

sionale, cunoscându-l în diferite ipostaze din 

cariera universitară, ca Şef de catedră, Redactor 

responsabil al Revistei Analele Universităţii din 

Craiova – Seria: Inginerie electrică şi mai apoi 

Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de 

Electrotehnică. Trebuie să fac remarca că, destinul 

a decis ca să îi succed în această ultimă funcţie, 

prin îndeplinirea atribuţiilor căreia m-am străduit 

să duc mai departe proiectele pe care dânsul le-a 

părăsit prematur şi neaşteptat. 

Astfel pot spune că a absolvit Secţia 

(Specializarea) Electromecanică a Facultăţii de 

Electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic 

„Traian Vuia” Timişoara, unde de altfel şi-a 

susţinut ulterior, în anul 1978 şi teza de doctorat 

cu titlul „Contribuţii la analiza câmpului electro-

magnetic al sistemelor cu conductoare masive prin 

modelare” elaborată sub conducerea ştiinţifică a 

eminentului Prof. dr. ing. Constantin Şora. 

Şi-a început cariera în inginerie la Craiova 

„Cetatea Băniei” – Capitala Olteniei care în vremea 

existenţei domniei sale devenea un puternic centru 

economic în industria electrotehnică, corelat cu un 

mediu academic puternic tradiţional. 

Astfel a lucrat mai întâi la Ştandul de încer-

cări maşini electrice rotative din cadrul Uzinei 

Electroputere Craiova – cunoscută încă din acea 

vreme drept citatedela electrotehnicii româneşti, 

unul dintre cei mai importanţi producători naţio-

nali de produse electrotehnice de putere. 

Şi-a continuat apoi activitatea pe aceeaşi mare 

platformă de producţie şi cercetare din domeniul 

electrotehnicii curenţilor intenşi şi a tensiunilor 

înalte – platforma industrială de Est a Craiovei, în 

cadrul Departamentului Central de Cercetare 

Dezvoltare al Uzinei Electroputere Craiova 

(devenit astăzi Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – 

ICMET Craiova), unde a desfăşurat o activitate 

susţinută de cercetare ştiinţifică în domeniul 

electrotehnic.  

Începând cu anul 1971 a ales cariera univer-

sitară în cadrul Facultăţii de Electrotehnică a 

Universităţii din Craiova. Aici a parcurs treaptă cu 

treaptă întreaga ierarhie universitară, funcţionând 

mai întâi ca Asistent universitar (1971-1976) la 

Catedra de Măsurări electrice şi electronice. 
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Mărturie a preocupărilor sale ştiinţifice şi 

academice din această perioadă stau lucrările 

publicate, aşa cum este Îndrumarul de laborator 

multigrafiat la Reprografia Universităţii din 

Craiova, în anul 1970, intitulat „Măsurări electrice 

şi traductoare” scris sub coordonarea ştiinţifică a 

Şefului de Catedră, regretatul Prof. univ. dr. ing. 

Corneliu Ambrozie.  

A devenit apoi Lector universitar (Şef de 

lucrări) (1977-1989) la Catedra de Electrotehnică, 

condusă la acea vreme de regretatul Prof. univ. dr. 

ing. Silviu Puşcaşu – personalitate marcantă şi 

recunoscută pe plan naţional şi internaţional în 

acest domeniu. 

Din această perioadă de tinereţe, stau mărturie 

a activităţii ştiinţifice şi a muncii sale pasionate şi 

susţinute, lucrări scrise în colaborare cu colegi din 

această catedră, sub coordonarea ştiinţifică a 

Şefului de catedră dintre care amintim: 

 Culegerea de probleme „Bazele electro-

tehnicii. Probleme  I” multigrafiată la Universitatea 

din Craiova în anul 1980. Aceasta era concepută 

astfel încât studenţii să-şi dezvolte şi să-şi 

valorifice gândirea şi simţului critic în găsirea şi 

interpretarea soluţiilor exacte ale problemelor. 

 Îndrumarul de laborator intitulat „Bazele 

electrotehnicii: Lucrări de laborator”, carte 

multigrafiată la Universitatea din Craiova în anul 

1989. Legat de acesta, trebuie precizată importanţa 

acordată analizei şi pe cale experimentală a 

fenomenului electromagnetic la nivelul laborato-

rului de specialitate, de altfel primul cu profil 

electric cu care studentul venea în contact, luând 

cunoştinţă de aspectele aplicative şi tehnice ale 

acestui fenomen.  

În acest colectiv a cunoscut consacrarea prin 

rezultatele obţinute, în calitate de Conferenţiar 

universitar (1990-1994) şi de Profesor universitar 

(1995-2000), de-a lungul a peste două decenii, 

până la dispariţia sa prematură petrecută la 

mijlocul unui decembrie friguros al anului 2000. 

O consacrare semnificativă a rezultatelor 

obţinute în calitate de cadru didactic şi de 

cercetător o constituie lucrările sale din domeniul 

electrostaticii, dintre care amintim: 

 Ioan Fetiţă, Cîmpul electric static. Curs. 

Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din 

Craiova. Craiova, 1990.  

 Ioan Fetiţă, Gheorghe Călin, Natalia 

Cividjian, Dan Neagu, Probleme de electrostatică. 

Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din 

Craiova, Craiova, 1990. 

 Ioan Fetiţă, Metodele electrostaticii. 

Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din 

Craiova, Craiova, 1990, a cărei copertă se poate 

vedea în Fig. 1. 

În această lucrare, autorul face o analiză 

exhaustivă a metodelor de explorare a câmpurilor 

electrice uzuale din dielectricii reali, făcând o 

pledoarie pentru virtuţile şi limitele acestor metode 

care pot fi transpuse automat şi la analiza 

câmpurilor magnetice poissoniene şi laplaciene.  

De asemenea, dânsul a abordat cu deosebit 

interes şi profunzime şi domeniul electrocineticii, 

studiind fenomenele electrocinetice încadrate în 

teoria macroscopică a fenomenelor electromag-

netice şi scoţând în evidenţă utilitatea practică a 

teoriei prin aplicaţii concrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Ioan Fetiţă, Metodele electrostaticii,  

1990 -  Coperta.  

 

Mărturia acestor preocupări o constituie 

cărţile scrise, care cuprind prezentarea fenomeno-

logică şi a aplicaţiilor teoriei câmpului electromag-

netic la liniile lungi şi la conductoarele masive, 

dintre care amintim: 

 Ioan Fetiţă, Linii electrice lungi.  Repro-

grafia Universităţii din Craiova, Craiova, 1991. 

 Ioan Fetiţă, Electrocinetica (I). Teorie şi 

probleme.  Editura Universitaria Craiova, 1994, a 

cărei copertă şi postfaţa se pot vedea în Fig. 2 şi 

Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Ioan Fetiţă, Electrocinetica (I).  

Teorie şi probleme, 1994 -  Coperta.  
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În postfaţa cărţii (Fig. 3) distinsul şi extrem 

de valorosul său colaborator Prof. univ. dr. ing. 

Marian Badea, ajuns acum la vârsta senectuţii, 

face aprecieri deosebit de onorante pentru reali-

zările autorului, subliniind că, „Cartea de faţă îşi 

propune şi reuşeşte să prezinte într-un mod clar şi 

sugestiv câteva probleme deosebit de importante 

pentru dezvoltarea tehnologică... (aplicaţii mo-

derne ale semiconductoarelor, supraconductoare)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Ioan Fetiţă, Electrocinetica (I).  

Teorie şi probleme, 1994 -  Postfaţa.  

 
Mărturisesc că fiind la rândul meu preocupată 

de studiul instalaţiilor de legare la pământ, am 

găsit în această carte, datorită multiplelor aplicaţii 

referitoare la prizele de pământ, soluţii analitice 

minuţioase referitoare la calculul parametrilor 

electrici ai acestor instalaţii de importanţă majoră 

în electrosecuritate. 

În încheiere vreau să mulţumesc tuturor 

(intenţionam să mulţumesc nominal fiecăruia în 

parte dar din păcate spaţiul nu îmi permite) celor 

care cu promptitudine, cu generozitate şi mărini-

mie, mi-au pus la dispoziţie atât dovezi materiale 

cât şi spirituale – amintiri frumoase legate de per-

sonalitatea Prof. univ. dr. ing. Ioan Fetiţă – ce re-

prezintă ancore ale trecutului nostru comun. Toate 

acestea au avut un aport nemijlocit, făcând astfel 

posibilă reconstituirea aceastui portret nuanţat. 

Şi pentru că nimic nu este întâmplător, trebuie 

să subliniez faptul că acest demers se înscrie în 

şirul evenimentelor ocazionate de  aniversarea a 65 

de ani de învăţământ de profil electric în Craiova 

şi 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Electro-

tehnică, în cadrul Universităţii din Craiova. 

Astfel personalitatea distinsă a Prof. univ. dr. 

ing. Ioan Fetiţă – dascălul şi cercetătorul ştiinţific 

neobosit, deopotrivă exigent cu sine şi cu ceilalţi, 

întregeşte galeria personalităţilor ştiinţifice care au 

contribuit semnificativ şi decisiv la dezvoltarea 

învăţământului superior electrotehnic din Craiova.   

Prof. univ. dr. ing. Silvia-Maria Digă 

Facultatea de Inginerie Electrică 

Universitatea din Craiova 

 

 

 

AMINTIRI DESPRE 

PROF. UNIV. DR. ING. IOAN FETIŢĂ 
 

Subsemnatul, Prof. univ. dr. ing. Ioan C. 

Popa, în anul 1975 eram student în anul III la 

Facultatea de Electrotehnică din Craiova, secţia 

Electrotehnică (fostă Maşini şi Aparate Electrice) 

şi efectuam stagiul de practică la ATELIRELE 

ŞCOALĂ ale Universităţii din Craiova sub îndru-

marea Asistentului univ. ing. Ioan Fetiţă, cadru 

didactic la Catedra de Bazele Electrotehnicii. 

Atelierele şcoală erau situate pe Câmpia Islaz, în 

spatele Complexului de Agronomie. Aici funcţio-

nau ateliere de producţie şi reparaţii ale CFR. 

Studenţii au fost repartizaţi pe grupuri mici la 

diverse locuri de muncă. Pe Asist. univ. ing. Ioan 

Fetiţă nu-l cunoşteam pentru că în anii II şi III nu 

avusesem activităţi de laborator sau seminar cu 

domnia sa (la început a fost asistent la disciplina 

de Măsurări electrice şi de curând trecuse la disci-

plina de Bazele electrotehnicii). Domnul Fetiţă nu 

era tot timpul prezent cu noi, dar la momente de 

timp alese aleatoriu pe parcursul unei zile de 

practică revenea la locurile de practică şi făcea 

prezenţa. Eu şi cu încă doi colegi aflând că există 

şi un atelier de încercări ale motoarelor electrice şi 

ale altor echipamente electrice am părăsit locul de 

practică la care eram repartizaţi şi am fost atraşi de 

acest atelier de încercări de unde am aflat foarte 

multe lucruri practice legate de fenomenele 

teoretice despre care auzisem la cursurile parcurse 

până atunci în facultate.  
La una din revenirile domniei sale în atelier 

nu am fost găsiţi acolo şi prin urmare ne-a pus 
absenţi. Aflând că ne-a pus absenţi în acea zi de 
practică am revenit la locul nostru de practică 
protestând că nu trebuie să fim puşi absenţi întru-
cât epuizând toate informaţiile ce le puteam afla de 
la locul nostru de practică, am căutat un loc din 
vecinătate de unde puteam asimila alte cunoştinţe. 
A avut loc un schimb prelungit de replici, deoarece 
noi nu ne împăcam cu gândul că am putea figura 
absenţi în acea zi. Ne-a întrebat ce note am obţinut 
la diferite examene şi în special la examenul de 
„Bazele electrotehnicii” şi cum toţi cei în cauză 
obţinusem note mari şi foarte mari au urmat 
întrebări din Bazele electrotehnicii. Încântat de 
răspunsurile noastre, s-a mai domolit şi în final  
m-a întrebat dacă am fi capabili să construim un 
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dispozitiv care să pună în evidenţă forţa electro-

magnetică BJF  . I-am explicat cum văd eu 

construcţia (Fig. 1) folosind un circuit magnetic cu 
întrefier, alimentat de la o sursă de curent continuu 
ce va genera în întrefier vectorul inducţie magnetică 

B . Foarte frumos, dar cum generăm vectorul 

densitate de curent J  în întrefier pentru a rezulta o 

interacţiune între cei doi vectori, ca să apară o 
forţă electromagnetică asupra unui conductor. 
Vom realiza o bobină fără carcasă, sub forma unui 
cadru, ce va avea o latură în întrefier susţinută de 
două resoarte elastice prin intermediul cărora se 
face şi alimentarea bobinei tot în curent continuu. 
Măsurând deplasarea bobinei în întrefier şi 
cunoscând constanta elastică a resoartelor putem 
determina forţa electromagnetică. Cu realizarea 
bobinei fără carcasă cred că aţi dat-o în bară, cum 
faceţi asta. I-am explicat că vom realiza o carcasă 
pe care o vom bobina, o impregnăm cu un lac 
special care după uscare o va rigidiza, iar apoi 
eliminăm carcasa prin distrugere. De unde aveţi 
cunoştinţele astea practice? întreabă d-l Fetiţă. Din 
Electroputere, i-am răspuns, avem doi ani de 
practică prin diverse fabrici şi cred că ne 
descurcăm şi cu materialele tot de pe acolo. Zis şi 
făcut, am trecut la treabă şi rezultatul final, adică 
misteriosul dispozitiv, se vede în Fig. 1.  

Au urmat apoi şi discùţii de detaliu privind 

dimensionarea dispozitivului. La acea dată sediul 

Facultăţii de Electrotehnică se afla în clădirea 

centrală a Universităţii unde se află actualmente 

sediul Facultăţii de Matematică. Tot în clădirea 

centrală se afla cabinetul Şefului de catedră Prof. 

univ. dr. ing. Silviu Puşcaşu, unde trebuia să 

ajungă dispozitivul. A ajuns, deplasându-ne pe jos 

cu el în braţe eu şi colegul meu Ionaş. Încântat, 

profesorul Puşcaşu a rugat-o pe secretara Catedrei 

doamna Zdrăvculescu să ne prepare câte o cafea. 

Acest dispozitiv se află şi astăzi în laboratorul de 

Bazele electrotehnicii cu ajutorul său foarte multe 

generaţii de studenţi au efectuat lucrarea de 

laborator „Verificarea experimentală a expresiei 

forţei electromagnetice (Forţa lui Laplace)”. 

Domnul Fetiţă a realizat un manual al acestui 

dispozitiv. Acest dispozitiv a fost primul echipa-

ment introdus în fabricaţie la noile atelierele şcoală 

din incinta noului local al Facultăţii de Electro-

tehnică. Dispozitivul era produs de către studenţii 

aflaţi în practică şi vândut în reţeaua învăţămân-

tului preuniversitar. Evenimentul a fost popularizat 

la studioul teritorial de radio precum şi în presă. 
Între grupul de studenţi şi domnul Fetiţă s-a 

legat o extraordinară prietenie şi simpatie reciprocă. 
Cu grupul nostru a creat cercul ştiinţific 

«NABLA». Fotografia din Fig. 2, mi-a fost oferită 
cu dedicaţia „Cu mult drag Nablistului Popa”. Ne 
vizitam reciproc, dânsul la noi în camera de cămin 
şi la fel noi eram invitaţi la dânsul acasă. Sub 
îndrumarea dânsului am prezentat lucrări ştiinţifice 
la sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti. 
Tematica cercului ştiinţific NABLA era legată în 
principal de teza de doctorat a domniei sale 
«Contribuţii la modelarea câmpului electromag-
netic în conductoare masive prin reţele RC» 
susţinută la Institutul Politehnic Timişoara al cărui 
absolvent a fost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Atelierele şcoală –  

Asistentul univ. ing. Ioan Fetiţă împreună cu 
studenţii Popa C. Ioan (dreapta) şi  Ionaş Gheorghe 

(stânga) pe 19 iulie 1975. 

 
A fost printre primele cadre didactice de la 

Facultatea de Electrotehnică din Craiova ale cărui 
preocupări şi contribuţii ştiinţifice au fost în 
domeniul modelării câmpului electromagnetic. 
Relaţiile de prietenie şi consultări ştiinţifice cu 
domnia sa, au continuat şi după ce eu am revenit în 
facultate în calitate de cadru didactic până la 
dispariţia sa prematură. 

 

Prof. univ. em. dr. ing. Ioan Popa 

Facultatea de Inginerie Electrică 

Universitatea din Craiova 

 

 

 
Curcubeu în zona Cascadelor Iguazu Foto Victor Tolan 
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 

 

 

Emil LUNGEANU 

 

„CRUCEA DE FIER” ŞI  

CRUCEA DE LEMN 
 

Dan Gîju, Pumnul de fier: 

confesiunile colonelului (r.) 

Gheorghe Cojocea, fost Leutnant 

în Wehrmacht, ed. a doua rev., 

Edit. Favorit, 2014  

 

Unui tînăr texan nu-i plăcea deloc logodnicul 
ales de soră-sa. Şi ca să-i mai repare mutra, se luă 

la harţă cu el, scoase pistolul (în statul Texas 
portul armei fiind obligatoriu) şi trase în el. N-a 

fost să-l nimerească însă: glontele s-a înfipt în 
trunchiul unui copac. Incidentul e dat uitării, trec 

25 de ani şi într-o bună zi indezirabilul logodnic de 

odinioară se apucă să defrişeze terenul împădurit 
moştenit de la taică-său, ca să construiască acolo 

nu contează ce. Şi prin ce metodă? Mare ţi-e 
grădina, Doamne: prin dinamitare! Şi ce să vezi? 

În timpul acestei originale lucrări, din trunchiul 
sfîrtecat al unui arbore ceva ricoşează drept în 

căpăţîna întreprinzătorului omorîndu-l pe loc. Aţi 
ghicit ce: glontele fatidic rămas înfipt acolo, care-l 

aşteptase vreme de 25 ani... 

Ei bine, tot un caz de moarte îndelung 

amînată vede în propriul destin şi eroul lui Dan 

Gîju din romanul Pumnul de fier: confesiunile 

colonelului (r.) Gheorghe Cojocea, fost Leutnant 

în Wehrmacht (ed. a doua rev., Editura Favorit, 

2014) atunci cînd îşi încheie amintirile cu aceste 

vorbe: „Mie nu îmi este frică de moarte ! Pentru că 

eu trebuia să mor demult, la Kursk. Acum, cum  

s-ar spune, trăiesc suplimentar.” Căci în punga de 

la Kursk, unde în iulie ’43 se dăduse cea mai mare 

bătălie de care blindate din istorie (Operaţiunea 

Citadela), dintre cadeţii şcolii de tancuri de la 

Neuruppin trimişi pe front în stagiu – adică foştii 

lui colegi – jumătate fuseseră făcuţi tocăniţă la 

Prohorovka. Coşmarului bătăliei propriu-zise îi 

urmase apoi haosul, nu mai puţin memorabil, al 

retragerii celor scăpaţi cu viaţă, cu tăvălugul 

rusesc venind pe urmele lor ca un tsunami: „În 

şcoală nu învăţasem nimic despre lupta în apărare. 

<Armata germană nu se retrage niciodată !>” (...) 

Şi în afară de asta, mie de mic copil nu mi-a plăcut 

să merg în căruţă invers, cu spatele.” 

Dar, halt! că veni vorba: cum junele de la 

Focşani, patriot d-ai noştri din popor, ajunsese, de 

la căruţa lui cu boi, să călărească „tigri”, „pantere” 

şi alte pisici aristocratice nemţeşti? Cum tocmai el, 

fecior de plutonier-major combatant la Oituz, ba 

încă şi frate de ofiţer al armatei franceze, ajunsese 

să joace la echipa adversă? Simplu: în mai 1942,  

cînd juniorul fusese trimis în Germania la studii 

militare, juca în echipa adversă întreaga Românie, 

această „ciudată naţie” – vorba lui Iorga în ’915 – 

care, cînd vede că se-ngroaşă mămăliga, îşi aran-

jează ploile după cum bate vîntul. Şi uite-aşa, 

Ghiţă al nostru s-a văzut Fahnenjunker (cadet) şi a 

pornit să-nveţe limba doicească din schimburile de 

înjurături cu ruznacii în cele 100 de zile de stagiu 

pe front, la fel ca şi camaradul său infanterist Ioan 

Leonte din romanul Războiul lupilor păduchioşi: 

confesiunile unui Fahnenjunker (2013) al aceluiaşi 

autor, ori ca maiorul SS Ion Tobă-Hatmanu din 

Zodia capului de mort (2005). Nimic mai firesc, 

prin urmare, să-l vedem pozînd pe copertă în 

uniformă de locotenent al Wehrmacht-ului în 1944 

la Focşani, după revenirea în patrie, iar doispre-

zece ani mai apoi surîzînd iarăşi în fotografia de 

nuntă, în uniforma de căpitan al armatei române 

(trecut în rezervă din decembrie 1955) cu epoleţii 

ei de model sovietic. 

Dar, cum zicala „haina-l face pe om” circulă 

doar printre civili, vrînceanul ajuns, măre, în 

Regimentul 3 Panzere ditamai comandantul de 

pluton peste urmaşii lui Kant şi ai lui Goethe nu 

uitase niciodată că era totuşi român „sub acoperire”. 

Şi aproape la fiecare pagină a cărţii referirile de 

natură etnică te iau cu asalt. La un apel, bunăoară, 

sergentul descoperă lipsa unui cadet (ieşit din 

cazarmă după muieri) şi atunci întreabă cine 

strigase „prezent” în locul lui: „Nimic, mucles, 

doar eram român, cum dracului să recunosc!” 

(Este mucles limbă română cum e Pumnul de fier 

carte despre box.). Altundeva, citeşti: „Instinctiv, 

aşa cum procedează tot românul în momentele de 

grea cumpănă, îmi fac semnul crucii”. Şi tot aşa 

mereu. Nu e însă vorba doar de monologul interior. 

Legitimat pe stradă la Focşani de un Feldpolizei, 

care-i reproşa că nu salută regulamentar (salutul 

nazist tocmai fusese extins asupra Wehrmacht-ului 

după atentatul de la 20 iulie 1944) şi că se afişa în 

compania unui amic evreu din copilărie, proaspătul 



Gândul Anonimului nr.61-62 Anul XIV /15 Iunie 2016 

 54 

locotenent se ia în coarne cu el făcînd caz de faptul 

că era român şi că peste doar două săptămîni urma 

să îmbrace uniforma românească, dar primeşte o 

lecţie exemplară: „Atîta vreme cît sînteţi îmbrăcat 

în uniforma armatei germane, îmi permite Herr 

Leutnant să-i atrag atenţia, salutul este unul 

singur! În al doilea rînd, naţional-socialismul 

interzice relaţiile apropiate cu evreii şi, în al treilea 

rînd, nu vă supăraţi Herr Leutnant, dar la ora 

aceasta încă sînteţi ostaş german.” Na, şi-acum, 

Ghiţă, să te-aud cum înghiţi găluşca: „mucles”, sau 

halt die Schnauze?  

Jucată sau nu, naivitatea vederilor politice ale 

duplicitarului personaj aproape că descumpăneşte. 

În ’48, în plin proces de politizare a armatei 

române, el face figură de tehnocrat, socotind că  

n-ar strica pentru cariera lui de ofiţer să facă cerere 

de primire în partid deoarece „în pofida valului de 

democratizare a armatei, au tot interesul să mă 

păstreze, că nu sînt prea mulţi aceia care s-au 

instruit în cea mai tare şcoală militară de blindate 

din Europa, ba chiar din lume”. Sceneta examinării 

acestei iniţiative este de un comic... roşu. Deşi 

comisia de politruci e dispusă să închidă ochii la 

cei doi ani petrecuţi în armata germană şi să-i 

aprobe cererea, el se ţine băţos (i.e. nemţeşte!) cu 

isprăvile lui de front, ca un cavaler teuton întors 

din cruciadă şi chestionat de nişte hîrţogari de palat: 

„<Bun, e în regulă, puteţi să întocmiţi cererea şi 

veniţi cu ea mîine, să o aprobăm>. (...) <Staţi 

puţin... Spuneţi-mi, vă rog, aţi fost pe front?> <Da, 

am fost.> <Desigur, aţi fost numai pe Frontul de 

Vest, contra hitleriştilor.> <Nu, tovarăşe căpitan, 

am fost mai întîi în Răsărit!> <Da, aşa deci!... 

Sigur, aţi fost undeva pe la aprovizionare...> <Dar 

eu sînt ofiţer de tancuri, nu de intendenţă!> am 

replicat, involuntar, parţial indignat. A ezitat puţin, 

a privit cercetător spre ceilalţi membri ai comisiei, 

după care a reluat tirul: <Da, sigur, sigur, sînteţi 

ofiţer de tancuri. Tanchiştii sînt militari de front. 

Asta nu înseamnă, totuşi, că aţi luptat în linia întîi, 

nu?> Altă jignire. <Tovarăşe căpitan, tanchiştii 

luptă numai în linia întîi!> <Bine, bine, aveţi 

dreptate, aşa este. Dumneavoastră însă aţi fost 

comandant, nu aţi tras personal, cu puşca, în fraţii 

noştri sovietici, aşa-i?> <Bineînţeles că nu am tras 

cu puşca. De regulă, am folosit mitraliera... Însă 

tunul era arma noastră de bază! De fapt, aveam 

încă din şcoală insigna de Trăgător de elită.>” 

Mare baftă pe zmeul Ghiţă că nu l-a trimis 

Împăratul Roş în Siberia după aşa o poznă. 

Gertrude Baum avea dreptate: „Georg, du hast so 

ein Glück gehabt !” De ce nu le-o fi zis el şi despre 

giugiuca Erna Wagner că tac-su fusese ofiţer SS, şi 

despre abonamentul la Völkischerbeobachter, 

ziarul Partidului Nazist, pe care şi-l făcuse cînd era 

în Reich, şi că fusese personal de faţă la discursul 

lui Hitler ţinut la Breslau în martie ’44 absol-

venţilor şcolii militare? Dacă-i bal, bal să fie! 

Principalul însă rămîne viziunea personajului 

asupra războiului, a cărui cumpănă de după 

Stalingrad o face să evolueze, reactiv, de la entu-

ziasm pînă la dezolare. Evident, preparativele şi 

botezul focului sînt abordate de bobocii „automo-

bilişti” cu un optimism plin de avînt ieroiard şi 

chiar eudemonic. Distracţie ca la Oktoberfest: 

„Festinul poate începe. (...) Plăcere minimă, totuşi. 

E greu cînd tragi la grămadă. Distribuirea obiec-

tivelor e atît de încurcată, încît se întîmplă deseori 

să ochească doi în aceeaşi ţintă. Şi dacă ia foc, se 

bucură şi unul şi celălalt. Acum însă, cînd moartea 

este călare pe noi şi dă pinteni, nu este cazul să fim 

egoişti sau orgolioşi. (...) Nu-i nici o supărare, are 

balta peşte!” „Unde eşti, mamă, să mă vezi acum?” 

Dar nu numai mă-sa, ci nici cititorul nu poate vedea 

decît ceea ce povestitorul însuşi are în cîmpul 

optic. E procedeul narativ de tip „restriction du 

champ” sau „vision avec” teoretizat de Blin, care 

aici – unde orizontul e mărginit chiar de construc-

ţia şi dinamica tancului – şi-a găsit un teren de 

experimentare ideal. Situaţia deci e asemănătoare 

cu observaţiile prof. Arronax la bordul submari-

nului Nautilus. Percepţia auditivă, în compensaţie, 

capătă o importanţă extraordinară, ca în teatrul 

radiofonic: fie sonorizarea „din studio” („Feuer! 

Foc ! Glasul lui Schröder sună aiurea în căşti. Pare 

atît de sigur pe el de parcă ar comanda de undeva, 

dintr-o berărie.”), fie canonada din fundal („Bu-

bu-bu-bummm!... Trosc, poc, bum, auuu !”), unde 

se disting katiuşele („U-iu-iu-iu – U-iu-iu-iu –  

U-iu-iu-iu!...”), bombardamentul aerian („Deasupra 

noastră, moartea rîdea în hohote”) şi uralele de 

asalt ale ruznacilor („Hurreee! Hurreee! Hurreee!”). 

Şi tancul însuşi îşi are propriul limbaj onoma-

topeic: „Trosc, pleosc, pîrrr!” (dumbravă de 

salcîmi străpunsă), sau „Deasupra turelei se aude 

un zgomot ciudat de parcă cineva aruncă din cînd 

în cînd cîte un pumn de grăunţe. Un ţiuit surd ca o 

bătaie nereuşită de clopot răzbate înăuntru. Un 

proiectil de calibru mic tocmai ne-a muşcat blin-

dajul, ricoşînd în decor” etc. Iar cînd acest pers-

pectivism ar putea cumva îngusta în mod exagerat 

percepţia cititorului, naratorul i se adresează în 

mod direct, fie pentru a oficia ca ghid, fie dimpo-

trivă, doar spre a da din umeri cu justificări din 

categoria „eu sînt mic, nu ştiu nimic”: „Pentru că, 

imaginează-ţi, ce puteam eu, Gefreiter-ul Cojocea 

din Focşani, să ştiu? Nu eram la curent decît cu 

ceea ce se petrecea în pătrăţica mea.” Un alt sistem 

narativ cu comentarii incluse este întreruperea 

timpului diegetic pentru a face loc vreunei scurte 

observaţii paratextuale echivalentă cu o notă de 
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subsol. Cînd un camarad îi promite, bunăoară, că 

după război îl va vizita în România, naratorul 

constată sec în surdină: „Nu a venit nici pînă azi.” 

Afară însă de vocea personajului-povestitor, se 

mai lasă ghicită o alta, a autorului însuşi. Căci, 

oricît ar fi lucrat Dan Gîju „cu materialul clien-

tului: ca într-un autentic ciné-vérité”, cum scrie în 

prefaţă Olimpian Ungherea, manopera e treaba 

croitorului. Iar asta nu înseamnă doar structură şi 

artă narativă – plasticitatea comparaţiilor spre 

exemplu, ca întotdeauna remarcabilă („deşi i s-au 

rărit colţii, [artileria inamică] muşcă mereu, cu 

sete, îndîrjit, ca un mistreţ atins de turbare”, 

şuieratul katiuşelor „precum scheunatul unei haite 

de hiene hămesite, oprită la marginea satului de 

lătrăturile dogite ale dulăilor de curte”, „inima  îmi 

ţăcănea ca o mitralieră al cărei servant murise cu 

degetul încleştat pe trăgaci”, „cerul roşu ca 

trandafirul”, „Cloţă s-a înroşit precum steagul 

URSS-ului” etc.), ci mai înseamnă şi propria 

concepţie asupra războiului, o subiectivitate ce 

trebuie luată în considerare cu atît mai mult cu cît 

autorul este şi el tot militar de carieră. Însuşi 

demersul său editorial e semnificativ, romanul 

biografic de faţă fiind numai unul dintr-o serie 

dedicată, paradoxal, tocmai unei tipologii hors 

série: figuri de militari români care au servit sub 

drapelul cu zvastică – o galerie în aşa măsură de 

problematică şi indezirabilă, încît e de la sine 

înţeles că n-ar fi putut vedea tiparul înainte de ’90. 

Dar parcă azi e scutită de orice controverse? Deşi 

mobilizat de un entuziasm evident, demn mai 

degrabă de un istoric sadea, Dan Gîju nu-şi face 

defel iluzii atunci cînd le invocă în bloc ca pe nişte 

„cazuri efectiv fascinante” – altfel spus, care 

meritau puse pe hîrtie. El ştie foarte bine că lecţia 

„veritas odium parit” e prima din şcoala oricărui 

scriitor autentic. Cum ai putea să te legeni în iluzii, 

bunăoară, scriind despre un Ion-Tobă Hatmanu, 

fostul maior Waffen-SS din Zodia capului de 

mort, „erou legendar, vînător de partizani în munţii 

Iaila, Crimeea, în 1942-1943”? Nu trebuie să fii 

rus ca să-ţi aduci aminte, spre exemplu, că printre 

acei partizani vînaţi în propria lor patrie se numă-

rase şi komsomolista Zoia Kosmodemianskaia, 

martiră a Rusiei venerată-n veci ca Maica 

Domnului, ucisă bestial de SS după torturi înfio-

rătoare, inclusiv amputarea sînului stîng. Or, dacă 

biografiile vînătorilor de partizani sau, bunăoară, 

ale cioclilor din Einsatzgruppen s-ar bucura azi de 

reclamă editorială, atunci la fel de bine s-ar putea 

face recenzii la Mein Kampf. Să nu ne amăgim 

cumva cu acele comentarii care salutau prima 

ediţie a Pumnului de fier (2003) ca pe „o lectură 

obligatorie pentru oricine este interesat de al 

Doilea Război Mondial”. Deşănţata paradă 

„anticomunistă” din ultimele decenii ar putea 

foarte uşor alimenta confuzia acestor „cazuri 

efectiv fascinante” de istorie militară cu un demers 

rusofob, pe placul acestui popor atît de „latin” care 

ştie mai bine ca oricine, nu-i aşa, că „fascinant” şi 

„fascism” îşi avuseseră în fascia aceeaşi mamă. Ei 

bine, cum ai putea lua drept apologetică, de pildă, 

povestea fostului Unteroffizier Ioan Leonte, ajuns 

cîndva, în uniforma Feldgrau a infanteriei 

germane, la doar cîţiva kilometri de Moscova, în 

schimb patru decenii mai tîrziu, în plină dictatură 

ceauşistă, devenit ministru adjunct? E destul să 

vezi azi pe peliculă corul de copii al BBC cîntînd 

la Londra în noiembrie ’41 „Dumnezeu să apere 

Moscova şi eroicul popor sovietic”,  ca să înţelegi 

cîte cepe degerate valorează, de fapt, şlagărul la 

modă cu răsăriteana „prăpastie a lui Pascal” pe 

care ni-l tot cîntă noua propagandă pro-occidentală 

a României actuale renăscute (adică banditizate de 

parvenitism, impostură şi corupţie), o ţară pentru 

care singurul pericol real de pe întreaga planetă 

este chiar ea. Or, în această privinţă, Dan Gîju are 

marele merit de a nu fi încercat să-şi cîştige 

cititorul aruncîndu-i praf în ochi. Pe parcursul 

filmărilor, el rămîne un regizor mereu discret şi 

enigmatic chiar şi pentru actorii săi, un taciturn 

Lars von Trier ale cărui aşteptări de la jocul lor 

sînt aproape de nepătruns. Abia după lăsarea 

cortinei, un „Cuvînt de încheiere” ţi se adresează 

în mod distinct spre a-ţi face cunoscute impresiile 

personale ale autorului pour la bonne bouche. 

Iar acum – pe loc repaus, Weiter machen. 

Căci, oricum, n-ai putea epuiza ceea ce ar mai fi 

încă de comentat aici fără să te apuce al treilea 

război mondial. Spre a conchide aşadar, Dan Gîju 

e un prozator cu pumn de fier, capabil să spargă 

gheaţa unor teme dintre cele mai inedite şi mai 

problematice, dar şi să ţină ferm condeiul. Cea mai 

mare greşeală ar fi subestimarea cărţilor sale din 

considerente „cazone”. Războiul e o falsă pro-

blemă de fapt. În epica bătălie de la Kursk, cadetul 

Gheorghe Cojocea comenta admirativ despre un 

tanchist neamţ bun ochitor: „Bun băiat! O să ia 

Crucea de Fier. Dacă nu cumva, între timp, o va 

primi pe cea de lemn.” Bine zis. Dar parcă trebuie 

neapărat să cazi pe front ca să-ţi primeşti crucea de 

lemn? Eroismul nu e ceva rezervat doar pentru 

bellatores. Ce alt eroism mai înalt decît curajul  

de-a te lupta cu viaţa pînă la capăt, ştiind de la bun 

început că bătălia e pierdută? 

 

Emil Lungeanu 
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MARGA RITA POPELI TATU  

– O ALTFEL DE CARTE DE 

CĂLĂTORIE 
 
În general cărţile de călătorie descriu locurile 

vizitate şi ne transmit sentimentele pe care acestea le 
produc în sufletul autorului.  În Spirala şi chiparosul 
– perenitate şi rezistenţă – (Ed. Paco, Bucureşti, 
2010) Marga Rita Popeli Tatu procedează mai 
complex.  Ea se documentează asiduu asupra ţării 
vizitate, cercetându-i istoria, mitologiile, marile 
valori artstice şi ghidurile turistice. Pe parcurdul 
excursiilor, la acestea se mai adaugă informaţiile 
culese la faţa locului (istoricul monumentelor, 
comentariile ghizilor etc). Astfel rezultă un roman 
al locurilor vizitate cu aspect enciclopedic. 

În cuvântul înainte (Către cititor) autoarea 
explică titlul şi subtitlul cărţii în felul următor. 
Chiparosul este arborele sacru din care s-a confec-
ţionat Crucea lui Iisus Cristos şi al cărui lemn 
rezistent a fost utilizat în antichitate la confecţio-
narea traverselor dintre etaje, iar spirala simboli-
zează devenirea perenă. Spirala a fost descoperită de 
autoare pe discul incizat cu hieroglife aşezate sub 
această formă aflat în muzeul din Heraclion de lângă 
Cnossos şi care nu a fost până în prezent descifrat. 

Primele capitole ale cărţii sunt autobiografice,  
ele se întind de la naşterea autoarei în satul 
Cruglie, comuna Izbişte din Basarabia şi până la 
programarea excursiei în Grecia, subvenţionată de 
băiatul ei din Canada. 

Autoarea se pregăteşte meticulos pentru acest 
eveniment, recitind Legendele Olimpului, Odiseea 
şi Iliada lui Homer, istoria Atenei şi ale insulelor 
importante din arhipelagul helenic etc.  

În sfârşit, autoarea naratoare porneşte la 
drum, cu avionul până la Atena. 

Vizitarea monumentelor de pe Acropole 
(Parthenonul, Erechteionul şi Sanctuarul zeiţei 
Nike), precum şi Atena veche oferă prilejul reîn-
vierii epocii lui Pericle şi a legendelor legate de 
naşterea zeiţei care a dat numele oraşului. Cuprinsă 
de reverie, autoarea ne aduce în faţa ochilor viaţa 
agorei ateniene, populată de meşteşugari, artişti, 

filosofi etc. Cartierul modern ne introduce în maga-
zine, bâlciuri, restaurante ademenitoare.  

În altă zi este vizitat portul Pireu unde 
autoarea s-a întâlnit cu familia băiatului venit din 
Canada (soţ, soţie, trei fetiţe şi o cuscră) şi cu care 
vor continua călătoria pe mare, vizitând insulele 
importante: Rodos, Creta, Santorini etc. Sunt 
relatate istoriile colonizării acestor insule, întâi 
locuite de populaţia autohtonă – pelasgii, apoi de 
cuceritorii ahei, dorieni şi ionieni. Desigur, aflăm 
informaţii despre Colosul din Rodos, palatul din 
Cnossos, de legenda minotaurului etc. Insula 
vulcanică Santorini surprinde prin geologie şi 
locuinţele presărate pe stânci.  

Descrierile urbane alternează cu descieri de 
natură. Zborul cu avionul ne reaminteşte de mitul 
lui Dedal şi Ikar, de proiectele maşinilor de zburat 
imaginate de Leonardo da Vinci, de contribuţia lui 
Henry Coandă la avioanele cu reacţie etc, călătoria 
cu vaporul de peregrinările lui Ulise, de nimfa 
Calypso, de sirene, aventurile argonauţilor în 
căutarea lânii de aur etc. 

Talentul de povestitor se remarcă pretutindeni. 
Iată o descriere a insulei vulcanice binecunoscute: 
„Insula Santorini, într-un moment de visare, îţi 
apare ca o prinţesă în mijlocul unei pinacoteci 
acvarice. Întreaga natură, îmbibată cu albul caselor 
şi basilicilor agăţate de rocile marginale ale insulei, 
îţi oferă de la prima întâlnire un spectacol de zile 
tari. Întreg peisajul dă impresia ciudată că în fiecare 
rosătură a stâncilor, logodite cu apa în care se 
reflectă, căsuţele în miniatură par că aşteaptă clipa 
sinuciderii odată cu rostogolirea în adânc.” 

Stilul este direct, limpede, colocvial. O sfăto-
şenie moldovenească se detectează în timpul 
povestirilor istorice şi mitologice care prind viaţa 
în faţa ochilor noştri. 

Umorul cu care comentează unele aspecte din 
viaţa zeilor, împreună cu ghidul Irene, la Atena ne 
descreţeşte frunţile. 

Seninătatea trăirilor, în rezonanţă cu soarele, 
limpezimea apei mării, casele albe recreează 
atmosfera mediteraneeană. 

Autorea naratoare şi eroină ne invită la o 
lectură incitantă.  

Lucian Gruia 

 
Plimbare prin zona fascinantă a cascadelor Iguazu Foto Victor Tolan 
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CLIPELE ÎNSÂNGERATE  

ALE ROMÂNIEI 
 

Autori: Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE  

şi Bogdan A. PĂPĂDIE 

Prof. George G. DARAGIU 

Membru titular al Uniunii Scriitorilor din 

România (USR) 

 

Cunoscută pentru profesionalismul şi calitatea 

execuţiei produselor editoriale, editura MAGIC 

PRINT din Oneşti, a editat o nouă carte, „Clipele 

însângerate ale României”. 

Autorii „Broşurii manifest” atenţionează 

cititorii despre ofensiva „asasinilor economici şi 

culturali” care în complicitate cu oficialii şi struc-

turile de tip mafiot din România au acaparat prin 

numeroase ilegalităţi, întreprinderile profitabile, 

pământurile şi resursele. 

„Broşura manifest” prezintă prefeţele pe care 

le-au făcut reputaţi scriitori (Olimpian Ungherea, 

Florian Gârz, Gheorghe Văduva şi Eugen Delcea) 

cărţilor pe care Gabriel I. NĂSTASE şi Bogdan A. 

PĂPĂDIE le-au scris împreună oferind de fiecare 

dată cititorilor elemente care să le arate acestora 

direcţia periculoasă în care merge România. 

Cărţile Războiul spionilor (editura PHOBOS, 

Bucureşti, 2005), Armagedon România, vol. I 

(editura OBIECTIV, Craiova, 2012), Armagedon 

România, vol. II (editura OBIECTIV, Craiova, 

2013), Frăţia spionilor (editura PACO, Bucureşti, 

2014) şi Spionii şi Loviluţia (editura OBIECTIV, 

Craiova, 2014) au abordat subiecte de larg interes 

despre starea actuală a lumii, în general, şi a 

României, în special, în condiţiile globalizării şi 

ale integrării României în structurile Euro-

Atlantice. 

Tematica pe care au analizat-o cei doi autori a 

vizat spionajul, contraspionajul, securitatea şi 

apărarea integrităţii naţionale în contextul unei 

aparente protecţii a României sub forma unor aşa 

zise parteneriate. 

Citind prefeţele cărţilor menţionate şi de ce 

nu cărţile acestor doi autori, mesajul transmis este 

unul foarte clar: de luptă împotriva eliberării 

României şi recâştigării libertăţii şi demnităţii 

naţionale. 

În continuare vom prezenta din „Broşura 

manifest” – „Clipele însângerate ale României”, 

„prefaţa” scrisă de Gl.(r)dr. Gheorghe VĂDUVA 

şi „cuvântul autorilor”, pentru a evidenţia impor-

tanţa mesajului pe care cei doi autori l-au transmis 

cititorilor 

Niciodată, în istoria sa extrem de zbuciumată, 

România nu a cunoscut, credem noi, o asemenea 

desfăşurare dramatică. E drept, de la daci încoace 

– şi, poate cu mult înaintea lor – acest spaţiu 

dumnezeiesc, atât de bogat în resurse şi în dumne-

zeiasca lui căldură, a suportat presiuni de tot felul, 

războaie şi tot felul de tragedii. Dar poporul care-l 

locuieşte (acelaşi de mii de ani) s-a bătut totdeauna 

pentru locul lui sub cer, pentru pământ, pământ 

care înseamnă, de fapt, viaţa lui. Duşmanii popo-

rului român – şi sunt destui, mai ales din seminţiile 

migratoare – n-au pregetat nicio clipă în a-l ataca 

prin toate mijloacele posibile de la hărţuire şi 

învrăjbire, la conspiraţii oribile şi războaie sânge-

roase şi stratageme de tot felul. Desigur, pentru a-i 

lua pământul şi a-l alunga sau în a-l înrobi. Istoria 

lumii este ca istora lumii, mai exact, ca un 

buldozer care nivelează totul pentru a face drum 

neted puterii discreţionare. De aceea, ea este sau 

pare a fi indiferentă la acest spaţiu dumnezeiesc 

din realitatea românilor, fie îl tratează cu aroganţa 

puterii supreme – ieri, ca şi azi –, fie nu vede. Iar 

puterea puterii – oricât ar fi fost şi ar fi ea de 

vremelnică şi de fluidă sau de aşezată în temeliile 

ei geopolitice, n-a avut niciodată în vedere 

adevărul şi dreptatea dreptăţii românilor. Chiar 

dacă, după Primul Război Mondial, românii, cei 

care, în istoria lor milenară, fuseseră loviţi crunt de 

Imperiul Roman şi de toate imperiile şi marile 

puteri care au urmat acestuia, ei au reuşit totuşi, 

printr-o uriaşă jertfă de sânge şi cu ajutorul unor 

mari omeni – români şi străini – care au preţuit 

adevărul, să-şi recupereze o parte din vatra strămo-

şească în jurul Carpaţilor, în spaţiul vechii Dacii. 

Dar vremurile care au urmat au luat-o, de 

fapt, de la început. Clasa politică românească, ea 

însăşi o adunătură de oportunişti şi de avizi de 

putere, s-a dezbinat din nou, vecinii agresivi au 

cerut iarăşi pământ din pământul românesc – şi li 

s-a dat, prin dictatul de la Viena, tot de la Viena – 

apoi, după un alt război extrem de crunt şi de 

sângeros, iarăşi s-au mai luat nişte hălci din 

pământul nostru sfânt… Şi tot aşa.   

După 1989, agresiunea puterii discreţionare 

împotriva poporului român – devenită, între timp, 

şi mai perversă şi extrem de ticăloasă – a căpătat 

noi forme şi un conţinut alambicat, greu de depistat 

şi de contracarat. Noul cal troian avea denumiri 

pentru care unii dintre marii oameni ai lumii şi 

milioane de alţi slujbaşi ai valorilor, adevărului şi 

dreptăţii şi-au dat viaţa: democraţie, demnitate, 

libertate… (fără fraternitate), sau… economie de 

piaţă, acces la valorile occidentale, integrare în 

Uniunea Europeană, integrare în NATO (dintr-un 

puţ în alt puţ), globalizare, euroregionalizare etc. 

etc. Concepte care par în acord cu miezul vremii, 

cu deplasarea spre universal, cu trecerea peste 

frontiere şi peste limite, cu intrarea în Absolut, cu 
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ieşirea din chingi şi prejudecăţi, cu adevărata 

libertate, neîngrădită de nimeni şi de nimic…  

Bazaconii! Lichelele poporului român – pentru 

că şi poporul acesta are destule lichele şi destui 

oameni de nimic – au ieşit la suprafaţă ca gunoa-

iele în timpul inundaţiilor şi revărsărilor, au deva-

lizat – sub îndrumarea şi la îndemnul şi încurajarea 

generoasă a duşmanilor poporului român – totul, 

totul… Întreaga muncă a poporului român de un 

secol a fost distrusă doar în câţiva ani. Finanţele, 

industria, agricultura, sistemul educaţional… În 

câţiva ani, românii au devenit, din oameni demni, 

educaţi, foarte buni specialişti, nişte nimeni… 

Chiar în primii ani, prin maşinaţiuni extrem de 

simple, sistemul financiar al României a fost 

complet distrus şi acaparat de străinătate, iar o 

mare parte din bani României au intrat în buzuna-

rele unor ticăloşi din România şi din afara ei. Dacă 

vrei să distrugi doar în câteva luni sau în câteva 

săptămâni o ţară, acaparează-i sau distruge-i, sub 

masca modernizării şi integrării, sistemul financiar! 

Fă-o să fie dependentă de tine. Ia-i banii şi resur-

sele şi, după aceea, va juca exact aşa cum vrei tu! 

Dezastrul a fost uriaş. Prin maşinaţiuni finan-

ciare, datoriile marilor întreprinderi româneşti, ale 

tuturor întreprinderilor româneşti, culmea!, la statul 

român au devenit uriaşe! Minele au fost închise, 

industria siderurgică a fost acaparată de străinătate, 

România, dintr-o mare putere în industria petro-

lieră (locul 2-3 în lume) a devenit dependentă de 

alţii inclusiv la capitolul energie (ea fiind produ-

cătoare de energie). Patruzeci la sută din pământul 

ţării a fost cedat străinilor, grofilor maghiari şi 

acoliţilor lor, dar şi altora veniţi din cele patru 

vânturi ale lumii, şmecheri de tot felul, finanţaţi de 

fel de fel de ONG-uri. În Ardeal, austriecii au tăiat 

şi exploatat crunt majoritatea pădurilor României, 

minele de aur au fost închise pentru a fi vândute 

străinătăţii, flota comercială spulberată încă din 

primii ani de după cotitura din 1989, industria de 

apărare distrusă, iar sistemul educaţional pur şi 

simplu îndobitocit. Poporul român a fost adus 

complet în sapă de lemn şi alungat samavolnic şi 

dispreţuitor din România. Creierele din România 

au fost şi sunt atrase de magneţii occidentali, limba 

română începe să fie dispreţuită, inclusiv în insti-

tuţiile sistemului educaţional din România, istoria 

românilor pusă la colţ şi scoasă din şcoli, între 

altele şi în folosul istoriei holocaustului etc. etc. 

Cetăţenii români, de ordinul milioanelor, lipsiţi de 

locuri de muncă în ţară, au luat drumul străinătăţii, 

în calitate de slugi, avem însă 588 de parlamentari 

şi o mulţime de trepăduşi politici prin guverne şi 

prin tot felul de alte instituţii – toate instituţiile 

statului român fiind grobian politizate, golănia şi 

mitocănia fiind, azi, la rang de demnitate politică 

de top în ţara modestiei şi a bunului simţ de 

altădată –, iar guvernele care au urmat după 1989 

s-au ocupat de orice, mai puţin de marile probleme 

economice, sociale, culturale şi educaţionale ale 

României. Niciuna dintre instituţiile actualului stat 

român nu au identificat, nu au formulat şi, cu atât 

mai puţin, nu au slujit interesul naţional vital al 

României, acela de a supravieţui în jungla euro-

peană, în condiţiile celui mai cumplit război care e 

existat vreodată pe planeta Pământ, războiul 

Puterii împotriva statelor de drept.  

Nu încape nicio îndoială că spionii de pretu-

tindeni au împânzit România, iar reţelele lor în ţara 

noastră au cuprins, probabil, chiar şi gândurile 

noastre cele mai intime. Ei ştiu totul despre 

fiecare, tot ce ne-a mai rămas din ce a mai rămas 

se află în văzul lor şi în nevăzul nostru, în timp ce 

noi suportăm toate agresiunile posibile, de la cele 

ale  dispreţului la cele ale războiului cognitiv. De 

la cele ale străinătăţii la cele ale celor dintre noi, 

ajunşi la putere în această ţară, care servesc intere-

sele altora şi nu ale poporului român. Fiecare 

cetăţean român este pur şi simplu agresat, în 

primul rând de statul român, de guvernul român – 

terorismul de stat fiind, la noi, politică guverna-

mentală prioritară şi omniprezentă –, telefoanele 

sunt ascultate mai mult decât în vremea comunis-

mului, Washington-ul, Berlinul, Bruxellesul şi 

ONG-urile cu impact strategic conduc, după bunul 

lor, plac Bucureştiul, dar, dincolo de toate acestea, 

economia românească este pur şi simplu sfâşiată, 

ONGenizată, SOROSenizată etc. etc.  

Ei, bine, aceşti doi autori, oameni care poartă 

cu respect în suflet valorile neamului nostru, ale 

României şi ale românismului luminat, au scris deta-

liat şi foarte bine documentat despre toate acestea. 

Autorii lucrării la care ne referim – Bogdan 

A. PĂPĂDIE şi Gabriel I. NĂSTASE – nu sunt 

la prima lor carte. Cei doi autori sunt deja 

cunoscuţi publicului cititor din România şi din 

străinătate pentru publicaţiile lor, inclusiv cele pe 

care le-au scris în colaborare. 

Cărţile publicate de cei doi autori au abordat 

subiecte de larg interes despre starea actuală a 

lumii în general şi a României în special, în 

condiţiile globalizării şi ale integrării României în 

structurile Euro-Atlantice. 

Tematica pe care au analizat-o cei doi autori 

este una foarte acută şi de foarte mare importanţă 

pentru înţelegerea acestor vremuri şi a ameninţă-

rilor care li se asociază. Ea a vizat spionajul, 

contraspionajul, securitatea şi apărarea integrităţii 

naţionale în contextul unei aparente protecţii a 

României sub forma „Parteneriatelor” (de tot felul!), 

dar în realitate sub presiunea unei ofensive perfide 

şi periculoase, fără precedent asupra României. 
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Pentru cititori, mesajul cărţilor scrise de aceşti 

autori este unul foarte clar: deschideţi ochii, 

fraţilor, şi daţi-vă mâna, faceţi zid din viaţa şi 

inima voastră, din gândul şi sufletul vostru, pentru 

a opri agresiunea împotriva României, prăbuşirea 

României şi a visului ei milenar de unitate, liber-

tate, prosperitate şi justiţie, aşa cum aţi făcut-o 

mereu, de patru milenii încoace. Nu mai credeţi în 

minuni. Singura minune care mai există pentru 

poporul român este încă existenţa miraculoasă a 

spaţiului românesc şi a poporului român.   

În cele ce urmează sunt prezentate cuvântul 

autorilor şi recenziile cărţilor scrise şi publicate de 

aceşti doi autori cu totul şi cu totul deosebiţi.  

Pentru a cunoaşte, trebuie să afli, pentru a 

înţelege, trebuie să ştii, pentru a acţiona, trebuie să 

fii nu doar conştient, ci şi responsabil.  

General de brigadă (r) dr.  

Gheorghe VĂDUVA 

 
 

 

Cuvântul autorilor 
 

În articolele şi cărţile pe care le-am scris 

fiecare dintre noi, sau în colaborare, am încercat 

prin puterea cuvintelor să prezentăm situaţia grea 

prin care a trecut România timp de 26 de ani. 

Din păcate, prea puţini au înţeles demersurile 

noastre jurnalistice, sau au fost ignorate de toţi cei 

care ar fi trebuit să reacţioneze instituţional. 

An de an, România a fost jefuită de „năvălitorii” 

veniţi din cele patru zări în complicitate cu trădă-

torii autohtoni, reprezentanţi ai instituţiilor statu-

lui, politicieni, oameni de afaceri, ş.a. Acest 

„transparteneriat” al crimei organizate a promovat 

trădarea, corupţia, jaful, care au permis distrugerea 

economiei româneşti.  

După 25 decembrie 1989, Antihristul a 

coborât pe meleagurile Grădinii Maicii Domnului, 

România, pârjolind-o fără milă. 

An de an, România s-a transformat într-un 

stat mafiot, după chipul şi asemănarea celor care 

au „hăcuit-o”. Sărăcia s-a extins ca un virus mortal, 

„contaminând” 80% din populaţia ţării. De 26 de 

ani suntem minţiţi cu sloganuri în care populaţia 

nu mai crede: democraţie, libertate, stat de drept, 

drepturile omului ş.a. În realitate, an de an, sărăcim, 

pierdem din avuţia naţională şi ne împuţinăm ca 

populaţie. Niciun semn de prosperitate, de relaxare 

economică, nici urmă de speranţă că vor veni 

vremuri mai bune, care să ne lumineze existenţa 

scurtă, unică şi ireversibilă pe acest pământ. 

România este o ţară ocupată de „asasini 

economici” care, în complicitate cu „colabora-

ţioniştii” trădători români (politicieni, miniştri, 

reprezentanţi ai serviciilor secrete, magistraţi, 

funcţionari publici, oameni de afaceri, jurnalişti şi 

alţii), obedienţi intereselor „ocupantului”, o jefuiesc 

fără milă. 

Politicile internă şi externă ale României sunt 

dictate din afara ei, din centrele de putere ale 

Europei şi SUA. 

Faptul că nu reacţionăm, că nu ne indignăm 

ieşind în stradă cu zecile de mii, este un semn de 

slăbiciune a poporului român, care încă nu conş-

tientizează că şi-a pierdut suveranitatea şi liberta-

tea pe termen lung. Să sperăm că va veni şi ziua 

când acesta se va dezmetici, va ajunge la limita 

suportabilităţii şi va realiza la ce tratament umilitor 

a fost supus. Până atunci, însă, ne merităm soarta! 

Am scris aceste cărţi cu speranţa că Dumnezeu 

lucrează prin oameni, iar oamenii, prin cuvântul lui, 

lucrează pentru semenii lor prin vorbe şi fapte. 

Cartea „Clipele însângerate ale României” 

este o prezentare a tuturor prefeţelor cărţilor pe 

care le-am scris împreună („Războiul spionilor”, 

„Armagedon România”, vol. I şi vol II, „Frăţia 

spionilor” şi „Spionii şi Loviluţia”), realizate de 

specialişti redutabili în domeniul analizelor politice, 

militare, a serviciilor secrete, economice şi sociale. 

Timp de 26 de ani, elitele intelligence-ului 

românesc sunt într-un război al spionilor şi contra-

spionilor pentru integritatea Statului Naţional 

Unitar Român, într-un context deloc favorabil 

României. De aceea, abordarea acestui subiect 

extrem de sensibil, dar mereu de actualitate, a fost 

o prioritate în preocupările noastre şi am încercat 

să scriem cu obiectivitate, cu decenţă, fără a fi 

marcaţi de patimă, fără să iubim sau să urâm. 

În cuvântul nostru, denumit al „autorilor”, am 

prezentat un scurt istoric al confruntării din umbră 

a elitelor în spionaj şi contraspionaj, cu intenţia de 

a conştientiza pe cititorul mai puţin avizat de ceea 

ce a reprezentat şi încă mai reprezintă „frăţia” 

spionilor şi deciziile politice, militare şi economice 

ale celor care conduc o ţară.      

Dar, nimic nou sub soarele Balcanilor, zonă 

unde aderarea culturală a ţărilor române, aflate sub 

conducere fanariotă, la spaţiul cultural bizantin era 

literă de lege. Fenomenul se petrecea în secolele 

XVII-XVIII, adică la peste două sute de ani de la 

ocuparea Constantinopolului de către otomanii con-

duşi de sultanul Mahomed al II-lea „Cuceritorul”, 

act care încheia din punct de vedere istoric ciclul 

glorios al Bizanţului. 

Aşa cum bine remarca reputatul analist 

Bogdan Radu Herzog, la sute de ani de la căderea 
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Bizanţului, intelectualitatea laică sau ecleziastă din 

Ţara Românească şi Moldova vorbea, predica, 

citea, scria şi tipărea în limbile greacă şi slavonă, 

aşa cum pictura şi arhitectura aveau reminiscenţe 

bizantine, iar domniile se negociau la „Înalta 

Poartă”, popular Ţarigrad, Stanbul sau Stambul 

(Constantinopol, numit anterior Byzantion şi rebo-

tezat de către turci, la 28 martie 1930, Istanbul – 

numele ar proveni din cuvintele turceşti „Islam” şi 

„bol”, care semnifică „acolo unde Islamul abundă”). 

Firesc, entuziasmul pentru Bizanţ şi lumea 

greacă, cum evidenţia şi marele istoric Nicolae 

Iorga, este cu atât mai paradoxal cu cât, domniile 

pământene, de pe vremea marilor voivozi români, 

Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Alexandru cel 

Bun, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul 

fuseseră indubitabil mai legate de cultura apuseană 

decât de lumea greacă, deşi impactul religios al 

ortodoxismului nu poate fi subestimat. Domnitorii 

moldoveni şi valahi din secolele XIV-XVI ne apar 

ca nişte prinţi apuseni, înarmaţi şi îmbrăcaţi 

aidoma contemporanilor lor din Centrul şi Apusul 

Europei Medievale. 

Acum, Estul European pare să reînnoade 

povestea nostalgică, dovedind un ataşament special 

pentru instituţia Uniunii Europene, tot mai intens 

criticată în înseşi ţările care au constituit-o. În 

Germania, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Marea 

Britanie, Suedia, Austria curentele de opoziţie faţă 

de instituţia Uniunii Europene sunt tot mai 

puternice. Sunt atacate între altele, moneda unică, 

birocraţia ineficientă şi lipsa de responsabilitate în 

faţa cetăţeanului, şomajul în creştere îndeosebi în 

rândul tinerilor, dispariţia industriilor manufac-

turiere, calitatea tot mai proastă a educaţiei, vârsta 

de pensionare în creştere, imigraţia necontrolată şi 

copleşirea populaţiei autohtone, de alogeni care nu 

au nimic comun cu Europa şi tradiţiile ei, dege-

nerarea morală şi dictatura corectitudinii politice. 

La ea acasă, UE se zbate să supravieţuiască, 

realităţile vieţii de zi cu zi fiind mai convingătoare 

decât o presă de sistem şi o armată de „analişti 

politici” care vântură de zeci de ani viziuni min-

cinoase. Euroscepticii, de orice coloratură, de la 

patrioţi naţionalişti la centrişti motivaţi economic 

şi până la stânga radicală, câştigă procente în cam 

toate ţările din Vestul şi Centrul Europei. Într-o 

perioadă atât de confuză pe care o traversăm 

suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm: trăim o realitate 

crudă a zilelor noastre, menită a prefaţa prăbuşirea 

Europei unite, sau rezultanta unei vaste operaţiuni 

de spionaj şi dezinformare a Statelor Unite? 

Politologii şi analiştii de marcă ai lumii, în 

primul rând cei americani, din mediile academice 

de mare prestigiu, susţin şi pun această variantă a 

conspiraţiei antieuropene din ultimul deceniu, în cea 

mai mare parte, pe seama politicii Washingtonului, 

a faptului că această politică a fost şi este exerci-

tată de către cercurile ultraconservatoare, strâns 

legate de interesele Complexului Militar Industrial 

al SUA. De reţinut, din 1990, fără nici o între-

rupere, SUA au continuat cursa înarmărilor, fapt 

ce a condus la apariţia unui imens dezechilibru în 

plan militar între SUA şi restul lumii. Totuşi, saltul 

economic considerabil al Germaniei, în ciuda 

crizei economice, precum şi investiţiile majore ale 

principalelor puteri europene în dezvoltarea arse-

nalului comunitar, nu puteau trece neobservate de 

către americani. 

Firesc, „Casa Albă” nu poate tolera o Uniune 

Europeană puternică economic şi militar, aşa cum 

nu vede cu ochi buni o eventuală apropiere tot mai 

mare între Uniune şi Rusia. Tot atâtea motive 

pentru ca, după cum consemna şi reputatul colonel 

(r) Florian Gârz (scriitor şi analist politico-militar), 

în discursul politic american adresat lumii exte-

rioare să-şi facă loc o suită de sintagme de natură 

să provoace stupefacţie şi îngrijorare, precum: 

folosirea războiului ca instrument de menţinere a 

păcii (probabil cea mai mare inepţie din istorie); 

dreptul exclusiv al SUA de a declanşa războaie 

preventive, primul fiind cel împotriva Irakului; cru-

ciada împotriva terorismului percepută în toate 

statele musulmane drept o „cruciadă împotriva 

islamului”; cine nu este cu noi este împotriva 

noastră; ultima destinaţie a istoriei lumii este socie-

tatea americană; SUA, naţiunea indispensabilă lumii. 

Mai alarmantă decât toate este pretenţia 

Washingtonului că SUA, ca „unică superputere”, 

este în măsură, prin puterea sa militară fără egal în 

istorie, să croiască, cu de la sine putere, o nouă 

ordine politică mondială. Cu alte cuvinte, hegemonia 

SUA asupra lumii este inevitabilă, indispensabilă 

şi obligatorie. Cu toate acestea, majoritatea polito-

logilor şi analiştilor responsabili şi neaserviţi 

politic sunt de părere că omenirea se îndreaptă, nu 

spre o „lume monopolară” americanizată, ci spre o 

„lume multi-polară”. Acest din urmă proces va fi 

însă îndelungat şi dureros. 

Procesul de „globalizare” este interpretat dia-

metral opus de pe cele două maluri ale Oceanului 

Atlantic. Uniunea Europeană se conturează tot mai 

mult ca o superputere diferită de Statele Unite ale 

Americii. Începând cu anul 2004, pentru prima 

dată în istoria sa, Uniunea Europeană a adoptat o 

strategie de securitate proprie, care are foarte 

puţine puncte comune cu strategia de securitate a 

SUA şi cu cea a NATO, care de altfel nu mai 

funcţionează de ani de zile. Tot mai multă lume 

este convinsă că Washingtonul se foloseşte de 

„războiul împotriva terorismului” ca de un paravan 

pentru cucerirea militară a celor mai bogate zone 
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strategice ale lumii în petrol şi alte resurse naturale 

de mare valoare. Într-o expresie concentrată, cer-

curile politice conducătoare ultraconservatoare de 

la Washington vor să transforme supremaţia militară 

americană în avantaje economice pe scară globală. 

Europenii asistă neputincioşi? Categoric nu! 

Totuşi, fac o greşeală imensă prin încercarea de 

marginalizare a Rusiei. În loc să atragă Moscova 

spre o uniune de la Atlantic până departe în stepele 

Asiei şi de la Mediterana până la Oceanul Îngheţat, 

Uniunea Europeană face, fără să realizeze, jocul 

Statelor Unite. Tocmai a acelei Puteri mondiale 

care a provocat uriaşa criză economică şi gravele 

probleme legate de moneda unică, carenţe ce au 

lovit şi continuă să lovească în Europa Unită. O 

Europă ce s-a transformat într-un imperiu preocu-

pat prea mult de cucerirea de noi sfere de influenţă, 

pentru a mai ascunde acţiunile de încercuire a 

Rusiei aplicate conform strategiei „anaconda”, 

imaginată pentru prima dată la începutul secolului 

XX de Halford Mackinder. Prin această strategie, 

spaţiul eurastiatic este sugrumat încet dar sigur de 

către „unionişti” prin limitarea accesului Rusiei la 

mările calde. 

Aceeaşi strategie „anaconda” este argumentul 

care explică în bună parte multe din ultimele 

mutări geopolitice: 

– invitaţia adresată Georgei – un stat cu o 

economie nesemnificativă, măcinat de conflicte 

interne şi cu două provincii ostile pe care nu le 

controlează – Osetia de Sud şi Abhazia. În acest 

caz un argument strategic suplimentar îl constituie 

şi segmentarea relaţiei Rusia-Iran, plus încercuirea 

completă a Iranului din toate punctele cardinale: 

Est-Afganistan, Pakistan; Sud-Arabia Saudită, 

ţările Golfului; Vest-Turcia, Irak; Nord-Georgia; 

– invitaţia adresată Moldovei – cu probleme 

economice la fel de grave ca şi Georgia şi cu 

provinciile rebele Transnistria şi Găgăuzia; 

– scutul de la Deveselu – ridicolul „argument” 

de anihilare a „rachetelor cu focoase nucleare 

iraniene” îndreptate împotriva Europei, care l-a 

facut să izbucnească în râs pe preşedintele 

Vladimir Putin în cadrul unui interviu, devine 

irelevant chiar şi pentru profani în contextul 

recentelor negocieri; 

– recentul conflict americano-chinez în jurul 

spaţiului de notificare aeriană declarat de China 

(„ADIZ – East China Sea”). 

Mai mult, dezlănţuirea crizei ucrainiene cu 

larga asistenţă a Uniunii Europene nu vine întâm-

plător la scurt timp după marile succese diplo-

matice ruseşti în problemele Siria şi Iran. Faptul că 

medierea rusă a condus poate la evitarea, fie şi 

pentru moment, a unui război de anvergură regio-

nală cu efecte greu de contabilizat, pare să nu fi 

satisfăcut toate părţile implicate. Reacţia a fost 

mutarea teatrului de acţiune mai aproape de Rusia, 

percepută ca principal opozant al sistemului hege-

monic euroatlantic actual. De aici şi până la reacţia 

Moscovei n-a fost decât un simplu pas, iar rezul-

tatele asaltului numeroşilor reprezentanţi ai serviciilor 

secrete ruseşti n-au întârziat să apară. Ucraina s-a 

distanţat de Uniunea Europeană, prin refuzul de a 

semna Acordul de Asociere (AA) şi Acordul de 

Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv 

(ALSAC) cu UE la Summitul de la Vilnius, respectiv 

prin aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-

Kazahstan (UVRBK). 

Prin mutările enunţate anterior, Federaţia 

Rusă a dovedit că procedează cu mijloace 

coercitive, cu ameninţări implicite şi sancţiuni 

preemptive – formule care nu sunt de bun augur 

pentru proiectata Uniune Eurasiatică (o formulă de 

integrare regională a fost proiectată de Moscova 

pentru 2015). În plus, se adevereşte că mult 

uzitatele constrângeri extraeconomice sunt de 

domeniul trecutului în Europa. Iar UE nu a ajuns 

la performanţa SUA de a acţiona politic coerent în 

politica sa externă. În schimb, Uniunea Europeană 

este unul dintre marii jucători economici globali, 

spre deosebire de Rusia. Politica externă a Rusiei 

acţionează foarte coerent şi performant, dar 

economia sa lasă de dorit. 

Revenind, întrucât nu poate ignora soarta 

celor aproximativ 10 milioane de ruşi din Ucraina, 

Rusia va fi pusă fie în situaţia de a ajuta o Ucraină 

independentă în întregul ei, fie de a se implica în 

conflictele etnice care mocnesc în ţara vecină. O 

implicare directă ar însemna tocmai căderea în 

capcana întinsă de inamici, iar asistarea pasivă la 

ceea ce se intâmplă în imediata vecinătate unei 

părţi importante din populaţia rusă este echivalentă 

cu renunţarea la statutul de mare putere. Ieşirea 

dintr-o astfel de dilemă nu poate avea decât trei 

soluţii: 

– salvarea integrităţii Ucrainei în contextul 

unei independenţe prietenoase faţă de Moscova 

(ceea ce încearcă Rusia acum); 

– partajarea oficială a Ucrainei pe linia greu 

de trasat a identităţilor etnice şi lingvistice, un 

proiect care nu va fi posibil fără un veritabil 

scenariu bosniac, pe care orice forţă pacifistă din 

lume ar trebui să-l evite; 

– partajarea neoficială, de facto, a Ucrainei, 

după modelul transnistrian, osetin sau abhazian, 

guvernul de la Kiev încetând să controleze vaste 

regiuni ale ţării – acestea fiind guvernate de 

regimuri locale promoscovite. Având în vedere 

dimensiunea regiunilor şi importanţa lor econo-

mică şi demografică, acest lucru echivalează cu 

pierderea de către Ucraina a suveranităţii sale, atât 
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în faţa Bruxelles-ului – în Vestul Ucrainei, cât şi în 

faţa Moscovei în regiunile rusofone din Est şi Sud. 

O atare strategie probabilă, în lipsa unui com-

promis de natură să salveze Ucraina independentă, 

se va realiza pe cât posibil fără intervenţia externă 

a Rusiei, doar prin activarea unor forţe politice 

locale obediente, sprijinite de bazele militare din 

Crimeea. 

Un alt risc major al crizei ucrainene constă în 

posibilitatea deteriorării relaţiei Moscova-Berlin, 

una din axele fundamentale ale proiectului eurasiatic 

pentru renaşterea Europei. şi, pe lângă implicaţiile 

asupra Rusiei, o situaţie conflictuală în Ucraina 

favorizează net acele forţe care încearcă cu orice 

preţ să blocheze o apropiere între Europa Centrală 

şi Rusia. Toţi aceia care doresc să menţină actualul 

statut al Germaniei de ţară ocupată militar, la 70 

de ani de la sfârşitul războiului, au tot interesul să 

creeze obstacole permanente pentru a bloca apro-

pierea Centrului European de Rusia, singurul aliat 

potenţial capabil să ofere anvergura militară şi 

politică necesară pentru renegocierea statutului de 

putere mondială. Iar o Rusie care încearcă să se 

regăsească pe sine după coşmarul comunist este 

totodată aliatul natural al forţelor conservatoare 

tradiţionaliste europene, propabil unul din inamicii 

cei mai de temut ai actualui sistem care domină 

continentul. Aplicând strategia „divide et impera”, 

orice conflict fratricid între europeni nu poate 

decât să avantajeze actualul sistem şi manipulatorii 

acestuia, Statele Unite şi, mai nou, China. 

De partea cealaltă, criza „refugiaţilor” sirieni 

s-a dovedit pe zi ce trece un alt amplu scenariu al 

unor servicii secrete
*
. Fie ele de la est sau vest, 

acestea au imaginat un veritabil coşmar pentru 

Uniunea Europeană, iar vârful de lance al acestora  

s-a dovedit agentul de influenţă al Washington-ului, 

nimeni altul decât cancelarul Germaniei. Angela 

Merkel, spre stupoarea unei Europe întregi, a 

asigurat că orice „refugiat” provenind dintr-o zonă 

de conflict, în mod special din Siria, este binevenit 

în Germania, unde va fi bine primit şi susţinut 

pentru integrare. Ce a urmat se ştie, haosul creat de 

uriaşul val de „refugiaţi”, din care doar 10% s-au 

dovedit a fi sirieni, aruncând în aer graniţele 

europene. Mai mult, securitatea impusă de Spaţiul 

Schengen s-a dovedit ca şi inexistentă, zecile de 

miliarde de dolari investite în securizarea 

                                                 
*
 Gabriel I. NĂSTASE, Bogdan A. PĂPĂDIE, 

Ofensiva migraţiei în Europa. Şah la „regină“ pe 

tabla geopolitică a Europei. UNIVERS STRATEGIC, 

revistă universitară de studii strategice interdisciplinare 

şi de securitate. Editată de Universitatea Creştină 

„Dimitrie Cantemir“, nr. 4(24), octombrie-decembrie 

2015, pp. 226-230 

frontierelor statelor membre dovedindu-se doar o 

mare afacere. Totuşi, care este adevărul despre 

aceşti „refugiaţi”? 

Conform unor rapoarte ale serviciilor de 

informaţii europene, adevăratele victime ale războ-

iului se află în prezent în taberele din Kurdistanul 

irakian, în sudul Turciei şi Libanului. Sunt şiiţi, 

yazizi şi creştini. Aceştia au fugit de persecuţii, 

şiiţii fiind pur şi simplu ucişi imediat de membri 

Statului Islamic (alternativ: Statul Islamic din Irak 

şi Levant sau Statul Islamic din Irak şi Siria, 

abreviat: IS, SI, ISIL şi ISIS, în arabă:  الدولة االسالمية

  / ad-Dawlat al-Islāmiyya fī’l-‘Irāqفي العراق والشام

wa’sh-Shām), femeile yazide violate, copii yazizi 

vânduţi în târgurile de sclavi, iar bărbaţii fiind 

ucişi. Despre creştini, fie trec la Islam, fie sunt 

ucişi sau împovăraţi cu o taxă numită „Jizya”.  

Venind în completarea rapoartelor amintite, 

Witold Gadowski, un cunoscut jurnalist polonez 

de investigaţie şi reporter de război, care a 

vizitat Siria şi Turcia ca să documenteze Statul 

Islamic şi valul de migranţi care s-a pornit spre 

Europa, a afirmat că şiiţii, yazizii şi creştinii sunt 

grupurile cele mai persecutate de pe teritoriul 

Siriei şi Irakului (provinciile Diyala, Anbar, o 

parte din Ninive, precum şi Salah ad Din). Aceste 

victime ale războiului se află de mai mult de un an 

în tabere, dar nu intenţionează să migreze, iar cei 

care au luat în calcul această variantă au făcut 

cereri oficiale pentru migrare, solicitând viză de 

şedere. Deloc întâmplător, fapt ce dovedeşte o 

veritabilă teorie a conspiraţiei, aceşti oameni care 

au apelat la lege n-au primit vreun răspuns de la 

oficialităţile statelor europene cărora li s-au 

adresat, dar în schimb zeci de mii de tineri 

musulmani, care au trecut fraudulos graniţele UE 

au fost acceptaţi! Ce să înţelegem? Creştinii sunt 

renegaţi de chiar ţările creştine? 

Revenind la „refugiaţii” ce au asaltat Europa, 

s-a constatat că printre ei sunt foarte puţini 

creştini, foarte puţini yazizi şi foarte puţini kurzi, 

care suferă într-adevăr din cauza Statului Islamic. 

Cei mai mulţi dintre ei sunt indivizi care şi-au 

putut permite să achite 10-15 mii de dolari pentru 

a fi transportaţi pe „Bătrânul Continent”, pe cale 

infracţională, de către mafiile turcească, albaneză 

şi rusă. N-au documente, nimeni nu ştie cine sunt 

cu adevărat, doar că se închină la Alah! Prin 

urmare, serviciile de securitate ale Uniunii au luat 

în calcul tot mai serios, în contradicţie cu perfizii 

politicieni europeni, o veritabilă invazie a susţină-

torilor Stat Islamic, misiunea acestora din urmă 

fiind instaurarea unui „Califat al Europei”. Se află 

ISIS în spatele unui astfel de scenariu? Ar avea 

Statul Islamic forţa unei astfel de lovituri? 

Conform ultimelor informaţii, provenite din sfera 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arab%C4%83
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serviciilor secrete, răspunsul la aceste întrebări 

este... DA! 

După cucerirea de noi teritorii, practic toate 

graniţele Statului Islamic au fost întărite şi sunt 

controlate minuţios de aşa-numitele trupe de fron-

tieră conduse de emirul Al-Turki. Nimeni nu se 

poate strecura peste frontieră, pedeapsa fiind 

răstignirea, cu atât mai mult un val de zeci şi sute 

de mii de oameni!  

Altfel, cum majoritatea veniturilor ISIS 

provin din contrabandă şi trafic transfrontalier, 

Statul Islamic trebuie să controleze graniţele ca să 

aibă bani pentru existenţă şi dezvoltare. Bugetul 

Statului Islamic se ridică în prezent la peste 800 

milioane de dolari pe an, ISIS vânzând ilegal mai 

mult de 65 de mii de barili de petrol pe zi! Toată 

cantitatea este cumpărată ilegal de companii 

iraniene şi turceşti, fiind revândută în Europa şi în 

alte ţări ale lumii ca petrol turcesc sau iranian.  

Pe tot cuprinsul Statului Islamic acţionează 

serviciile secrete ale acestei organizaţii statale, 

„AMNI”, care funcţionează în conformitate cu 

standardele din domeniu, astfel că ISIS îşi permite 

să fie în conflict cu Al-Qaeda, cu aripa armată a 

acesteia din Siria, adică Frontul Jabbat al-Nusra. 

Interesant, ISIS nu ar fi existat dacă din închisorile 

iraniene, şi mai ales din cele siriene, nu ar fi fost 

eliberaţi mii de oameni care ispăşeau pedepse 

pentru terorism şi jafuri, care apoi au devenit 

soldaţi ai Statului Islamic. Apoi, după ce, în 2003, 

americanii l-au învins pe Saddam Hussein, admi-

nistratorul american din Irak, Paul Bremmer şi 

primul ministrul Al-Maliki i-au dat afară din 

armată pe toţi ofiţerii superiori, care au ajuns în 

cele din urmă şi ei în armata Statului Islamic, 

alcătuind la această oră statul major militar al ISIS. 

De reţinut, Statul Islamic este condus de oameni 

din Irak, nu din Siria! Mai mult, guvernul şiit al lui 

Al-Maliki a început persecuţia suniţilor. Aceasta a 

făcut ca triburile sunnite să înceapă să se alăture 

Statului Islamic şi şă se supună califatului auto-

proclamat de Al-Bagdadi. Tot Al-Maliki a dizolvat 

miliţia sunnită, cea care lupta împotriva extremiş-

tilor. Erau peste 100 de mii oameni! Majoritatea au 

ajuns în forţele armate ale Statului Islamic fiind 

deja instruiţi, înarmaţi şi experimentaţi. Acestora li 

s-a adăugat un grup numeros de ceceni, cu o vastă 

experienţă căpătată în luptele cu ocupantul rus, dar 

şi indivizi din Arabia Saudită, Qatar, Yemen, 

Emiratele Arabe Unite. Din Qatar şi Arabia 

Saudită au venit şi banii ce au ajutat la crearea 

„Califatului Islamic”. Dar forţa ISIS provine, în 

primul rând, din modul cum este structurată 

organizaţia:  

– îşi are propria conducere, dirijată de Al-

Baghdadi, care are în subordine doi prim-miniştri 

– unul în Siria şi unul în Irak – ce se folosesc  doar 

de pseudonime de război, nu de nume;  

– ISIS nu utilizează comunicaţii telefonice 

sau prin satelit (a organizat un excelent depar-

tament de curierat, orice informaţie fiind 

transmisă  prin ştafete, pe cale orală, în câteva ore, 

în întreaga ţară, fără riscul de interceptare prin 

mijloace electronice); 

– nu alcătuieşte formaţiuni militare de mari 

dimensiuni, trupele fiind plasate printre civili, ceea 

ce face imposibile  atacurile din aer şi face 

războiul imposibil de câştigat prin bombardamente 

aeriene.      

Prin urmare, conflictul cu Statul Islamic poate 

fi câştigat doar pe teren, acolo unde luptă kurzii şi 

şiiţii, înarmaţi cu arme din epoca sovietică, în timp 

ce Statul Islamic are cele mai noi echipamente 

americane! Deci, lucrurile se complică serios, mai 

ales că ajungem din nou la valul de „refugiaţi” şi 

la sursa acestuia. Iar primele indicii arată că  

Ar-Rakkah, capitala Statului Islamic, este cea care 

a dat practic drumul acestui uriaş val necontrolat 

de „refugiaţi” în Europa, printre ei infiltrându-se 

agenţi secreţi ai AMNI. În cadrul AMNI există un 

departament ce se ocupă cu asasinate şi sinucideri 

controlate, care menţine comunicarea cu toată 

reţeaua mondială de „lupi singuratici”, aceştia 

fiind pregătiţi pentru a fi „şahizi”, adică atentatori 

sinucigaşi. Acest lucru este foarte periculos şi 

dificil, practic imposibil de detectat! Apoi mai este 

şi  Moscova, care se implică tot mai serios în 

Orientul Mijlociu şi vrea, prin acest val de 

refugiaţi, să ţină Europa în şah. Iar acum ajungem 

la adevărul despre războiul sirian şi interesele 

geostrategice, care au condus la conflictul devas-

tator din această până nu demult perlă a turismului, 

am numit Siria, şi care a permis naşterea ISIS. 

Totul a debutat în 2009, cu ocazia demarării 

de către gigantul petrolier „Qatar Petroleum” a 

unui amplu program de investiţii la zăcământul de 

gaze din nordul ţării, care viza triplarea capacităţii 

de producţie. Dar preşedintele sirian Assad a refu-

zat să semneze acordul propus de Qatar, Turcia şi 

Arabia Saudită, de construcţie pe teritoriul Siriei a 

tronsonului gazoductului menit să aprovizioneze 

pieţele europene, utilizând gazele din Qatar şi 

Arabia Saudită. De reţinut, din Turcia, „Qatar 

Petroleum” utiliza vechiul traseu al gazoductului 

„Nabucco”, susţinut de americani, nerentabil 

datorită debitului prea mic al depozitului azer „Şah 

Deniz II”. În schimb, în 2010, Bashar al-Assad a 

finalizat negocierile cu Iranul pentru o conductă de 

gaze alternativă prin Irak, direct în Siria.  

Din acel moment, CIA şi serviciile aliate, cu 

mari interese economice în zona arabă, au pus la 

punct un plan vast de destabilizare ce a dus în cele 
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din urmă, în 2011, în Siria, la izbucnirea războiul 

civil. Arabia Saudită şi Qatarul au finanţ at cu 

peste 6 miliarde USD înrolarea, pregătirea şi 

înarmarea rebelilor islamişti pe care, cu sprijinul 

Turciei i-a infiltrat în Siria. Din rîndul acestora a 

apărut (şi) ISIS, care a ocupat apoi nordul Irakului, 

făcînd imposibilă aprovizionarea cu gaze din Iran, 

a Siriei. 

Acesta este, pe scurt, contextul general al 

lumii contemporane, în plan geopolitic şi geo-

strategic în care îşi face debutul o forţă nouă, care 

nu poate fi neglijată, şi anume STATUL ISLAMIC. 

Cărţile pe care le-am scris au apărut în 

contextul general al lumii contemporane în plan 

geopolitic şi geostrategic. Apariţia acestora a fost 

o necesitate cu atât mai mult cu cât universul 

spionajului real este greu accesibil, iar literatura 

română, în acest domeniu, este extrem de săracă. 

Subiectele cărţilor pe care le-am scris susţin fără 

echivoc că ideea fundamentală de care se leagă 

întregul edificiu al securităţii noastre naţionale şi 

însăşi existenţa României ca stat este de natură 

economică. Fără un fundament economic puternic, 

cel puţin la nivelul minim existent în perimetrul 

geoeconomic al Uniunii Europene, securitatea şi 

viitorul României vor fi precare. Toate celelalte 

probleme ale societăţii româneşti sunt subsidiare 

acestui domeniu vital. Din nefericire, repetăm 

greşelile trecutului! 

Clasa politică românească avea datoria 

construirii acestui fundament economic imediat 

după încheierea primului război mondial, adică 

după 1 decembrie 1918, când a fost creată, din 

punct de vedere politic, România Mare. Acest 

lucru nu s-a făcut, iar datorită slăbiciunilor sale în 

plan economic, incapabilă să susţină un efort de 

război credibil, în anul 1940 România a fost 

dezmembrată. În cei 45 de ani ai socialismului de 

stat, cu o strategie economică de împrumut sau 

mai degrabă impusă, România a realizat paşi spre 

calea industrializării, urbanizării şi educaţiei de 

masă, căutând să se încadreze în cele trei condiţii 

fundamentale cerute de modernitate, de epoca 

industrială. În anul 1989 România era încă departe 

de standardele minime cerute de o societate indus-

trială. În urma Revoluţiei (mai corect spus a lovi-

turii de stat susţinută de forţe externe pe fondul 

nemulţumirilor populare) din decembrie 1989, a 

înlăturării totalitarismului şi adoptării democraţiei 

liberale şi regulilor economiei de piaţă, întreaga 

naţiune română şi-a pus speranţele în mai bine. 

Speranţele s-au dovedit deşarte, deoarece, sub para-

vanul aşa-ziselor reforme, România a fost supusă 

unui program sistematic de dezindustrializre, 

dezurbanizare, deculturalizare şi dezinformare. 

 După aprecierile unor experţi economişti 

occidentali, mai ales din Uniunea Europeană, 

reformele economice din spaţiul fostei lumi socia-

liste est-europene s-au derulat după metodele şi 

criteriile crimei organizate. Într-un amplu studiu 

intitulat „Crima organizată transnaţională-amenin-

ţare împotriva democraţiei”, care a circulat în 

întreaga Europă în cursul anului 2003, se atrage 

atenţia că Federaţia Rusă ar putea deveni o 

„superputere a crimei organizate”. Foştii sateliţi ai 

Moscovei nu s-au îndepărtat prea mult de acest 

calificativ.  

Analiştii occidentali au ajuns la concluzia că 

noua clasă a „capitaliştilor roşii”, rezultată din 

„metamorfoza” vechii nomenclaturi comuniste,  

şi-a însuşit avuţia naţională din ţările respective la 

preţuri derizorii, generând sărăcie pe întregul 

ansamblu al societăţii. 

În lumea dezvoltată a adevăratei economii  de 

piaţă, orice politică economică generatoare de 

sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este 

considerată drept criminală, iar purtătorii acesteia 

sunt înlăturaţi fără nici un fel de menajament. 

Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea 

Europeană şi SUA/NATO, practicată de către 

guvernanţii de la Bucureşti, România ar putea fi 

strivită în cele din urmă între cele două centre de 

putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale 

economice, România poate fi asemănată cu o 

corabie împotmolită, care nici nu se scufundă, nici 

nu navighează, ci doar putrezeşte. 

În cărţile pe care le-am scris am acordat o 

atenţie deosebită istoriei şi rolului serviciilor 

secrete în contextul intern şi internaţional deosebit 

de complexe. În România, Serviciul Român de 

Informaţii, destinat securităţii interne, şi Serviciul de 

Informaţii Externe, la care se cere adăugată şi 

Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, specia-

lizată în cercetarea strategică militară externă, sunt 

instituţii de importanţă vitală pentru existenţa 

României ca stat. Din păcate, acestea sunt încă 

departe de standardele minime de profesionalism 

şi performanţe. În afara efectelor grave generate de 

actele de trădare, culminând cu cazul „generalului 

Mihai Pacepa”, unul dintre cele mai mari din 

istoria României, de epurarea masivă a specialiş-

tilor sub paravanul „demascării securităţii ca 

poliţie politică”, de penetrare a acestor servicii de 

către consilieri proveniţi din serviciile de spionaj 

ale unor puteri occidentale, prioritar americane, 

serviciile secrete ale României sunt paralizate şi 

împiedicate să-şi îndeplinească atribuţiile funcţio-

nale şi de prezenţa în fruntea acestora a unor 

oameni politici, a unor „activişti de partid”, total 

incompetenţi în aceste domenii cu totul speciale. 
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În statele dezvoltate şi civilizate ale lumii, 

serviciile de spionaj şi contraspionaj (de secu-

ritate) sunt conduse de aşi, de adevăraţi maeştri ai 

meseriei, crescuţi în cadrul acestor servicii şi 

promovaţi în funcţii de directori generali după  

20-25 de ani de activitate practică, trecuţi prin 

toate compartimentele şi care au obţinut cele mai 

bune rezultate. 

Cei care au deţinut funcţiile de directori ai 

SRI şi SIE în ultimii 26 ani, respectiv Virgil 

Măgureanu, Costin Georgescu, Radu Timofte, 

George Cristian Maior, Edward Hellvig, Ioan 

Talpeş, Cătălin Harnagea, Gheorghe Fulga, Mihai 

Răzvan Ungureanu şi Teodor Meleşcanu au fost 

orice, numai specialişti în spionaj şi contraspionaj 

nu. Datorită unei slabe culturi în domeniile servi-

ciilor secrete, ale spionajului şi contraspionajului, 

atât la nivelul de masse, cât mai ales la cel al clasei 

politice, există pericolul ca România să piardă 

controlul asupra serviciilor sale secrete, atât sub 

euforia admiterii în NATO, cât şi sub influenţa 

„parteneriatului strategic cu SUA”. O asemenea 

situaţie ar avea consecinţe dezastruoase pentru 

societatea românească şi întregul ei viitor. De la 

cel mai simplu cetăţean la şeful statului trebuie 

cunoscut adevărul ce dăinuie de secole şi milenii, 

potrivit căruia controlul asupra serviciilor secrete 

este un atribut sacru exclusiv al statului, condiţie 

esenţială a supravieţuirii acestuia, şi nu se împarte 

absolut cu nimeni. Serviciile de spionaj ale unui 

stat independent şi suveran pot avea contacte şi 

schimburi de informaţii cu serviciile similare ale 

altor state chiar şi atunci când este vorba de un stat 

cu care se află în stare de război. În materie de 

spionaj şi contra-spionaj nu există „standarde 

NATO”, iar serviciile secrete membre nu se 

subordonează nici unei structuri ale NATO. 

În noile condiţii din Europa şi din lume, 

numai serviciile de informaţii ale statului sunt total 

insuficiente pentru satisfacerea enormelor nevoi de 

informaţii ale societăţii româneşti, aflate la 

periferia civilizaţiei Europei. Vor trebui create 

structuri de informaţii private, începând chiar cu 

întreprinderile mici şi mijlocii, până la ceea ce a 

mai rămas din „giganţii industriali”. Dacă nu se va 

proceda aşa, în contextul acerbei concurenţe gene-

rate de procesul de „globalizare”, toate companiile 

româneşti care vor încerca să se manifeste pe piaţa 

Uniunii Europene şi pe cea mondială vor fi 

zdrobite. 

Un alt adevăr universal pe care ar trebui să-l 

cunoască toţi românii este acela că serviciile de 

spionaj şi contraspionaj din toate statele lumii se 

află într-o continuă confruntare unele cu altele, 

indiferent dacă este vorba de ţări aliate sau 

adversare.  

Învinuirea adusă serviciilor de informaţii ale 

României socialiste că „au spionat împotriva NATO” 

este nu numai ridicolă, ci de-a dreptul hilară. Toate 

serviciile din lume erau focalizate pe spaţiul 

NATO şi pe cel al fostei URSS. România nu putea 

face excepţie de la această situaţie, mai ales că, în 

spionaj, nu există nici aliaţi şi nici duşmani. Toţi 

sunt trataţi la fel, ştiindu-se din lecţiile istoriei că 

„aliaţii de astăzi ar putea ajunge inamicii de 

mâine”, aşa cum s-a întâmplat după 1989. 

În acest secol XXI, ca toate celelalte state ale 

lumii, România va trebui să pună accentul prin-

cipal pe culegerea de informaţii economice, care, 

în proporţie de 95% pot fi obţinute din surse 

deschise, legale. Chiar dacă reprezintă numai 5%, 

obţinerea unor informaţii secrete este de impor-

tanţă vitală. Spionajul începe din momentul în care 

pentru intrarea în posesia unei informaţii de mare 

valoare este nevoie să se încalce legea. Serviciile 

de informaţii ale României nu vor putea renunţa la 

acest lucru dacă dorim să supravieţuim ca entitate 

statală. 

În legătură cu această dimensiune a activităţii 

serviciilor de informaţii, adică de spionaj, nu se 

pun întrebări şi nu se dau răspunsuri. Serviciile de 

spionaj ale unui stat care se respectă nu semnează 

absolut cu nimeni nici un acord şi nici o înţelegere 

de natură să le limiteze libertatea absolută de 

acţiune. Există informaţii că, pe timpul directora-

tului lui Ioan Talpeş, Serviciul de Informaţii 

Externe a fost constrâns să semneze o astfel de 

înţelegere. Din motive evidente, spionajul econo-

mic al României nu se poate orienta decât tot pe 

spaţiul euro-atlantic. 

Israelul, Japonia, Franţa, Germania, China şi 

Rusia spionează, mai ales din punct de vedere 

economic, în spaţiul SUA, ceea ce este cel mai 

firesc lucru din lume. Din SUA, şi în general din 

spaţiul ultradezvoltat euro-atlantic ai şi ce culege. 

Dacă tot am adus anterior în discuţie Pactul 

Nord-Altantic, subliniem că, cu sau fără voia 

Washingtonului, în legătură cu viitorul NATO există 

semne certe că această organizaţie nu va mai 

supravieţui ca „principală structură militară de 

securitate” în Europa. Se pare că după evoluţia 

relaţiilor interatlantice din ultimii 26 ani, această 

ipoteză câştigă teren. Dat fiind faptul că, încă de la 

constituirea NATO, acesta a reprezentat cel mai 

strălucitor giuvaier din coroana politicii externe a 

Statelor Unite ale Americii, a faptului că această 

alianţă militară a garantat hegemonia SUA asupra 

Europei Occidentale, conform unei concepţii a 

guvernanţilor de la Washington, potrivit căreia 

„cine stăpâneşte Europa stăpâneşte lumea”, inte-

resul pentru menţinerea şi lărgirea acestei alianţe 
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este absolut de înţeles. Analiştii politico-militari de 

o parte şi de alta a Atlanticului au înţeles că tocmai 

aceasta a fost raţiunea de bază a creării NATO, şi 

nu apărarea împotriva „expansiunii comuniste”, aşa 

cum s-a pretins timp de 45 de ani de război rece. 

Dacă rolul NATO s-ar fi rezumat la apărarea 

împotriva „pericolului comunist”, alianţa ar fi tre-

buit să se dizolve după dispariţia Tratatului de la 

Varşovia, colapsul „lumii comuniste” şi dezmem-

brarea fostei URSS, dar acest lucru nu s-a produs, 

datorită opoziţiei înverşunate a Washingtonului. 

Sub privirile întregii lumi, Uniunea Europeană se 

conturează tot mai mult ca o superputere, prin 

excelenţă în plan economic, ca un centru de putere 

a unei „lumi multipolare” în devenire, cu o viziune 

şi interese diferite faţă de cele ale SUA. Cine mai 

crede că lărgirea NATO şi a Uniunii Europene sunt 

două acţiuni „complementare” riscă să aibă mari 

surprize şi dezamăgiri în viitor. 

NATO „lărgit”, din voinţa politică şi efor-

turile Washingtonului, va fi o alianţă militară 

nefuncţională, încorporând „Vechea Europă”, 

reprezentată cu precădere de Franţa şi Germania, 

pe care SUA nu mai pot conta, şi „Noua Europă”, 

cuprinzând fostele state „inamice”, membre ale 

defunctului Tratat de la Varşovia, în care ameri-

canii îşi pun speranţele pentru a se mai putea 

menţine în Europa. 

Pentru perioada cât va mai exista, NATO nu 

va mai fi o alianţă menită să apere zona euro-

atlantică împotriva unei agresiuni externe, pentru 

că un asemenea pericol nu există. Încercările 

Washingtonului de a angaja NATO în războaie în 

afara zonei sale de responsabilitate stabilită prin 

Tratatul de la Washington din 4 aprilie 1949 au 

eşuat şi nu vor avea nici o şansă de succes nici în 

viitor. Tot ce va putea face NATO este să 

împiedice izbucnirea unor războaie între proprii 

săi membri. Putem lua în calcul un conflict între 

Spania şi Marea Britanie în problema 

Gibraltarului, dar şi mai probabil între Grecia şi 

Turcia, care constituie „călcâiul lui Ahile” al 

NATO. La acestea se vor adăuga şi problemele 

conflictuale dintre alţi membri admişi, cum este şi 

disputa fără sfârşit dintre România şi Ungaria în 

problema Transilvaniei. 

Un adevăr fundamental scăpat din vedere de 

către clasa politică din România este acela că 

NATO nu a oferit şi nu oferă garanţii ferme de 

securitate statelor membre. Acest lucru rezultă din 

conţinutul Articolului 5 al Tratatului de la 

Washington, care a fost negociat timp de un an de 

zile cu statele Europei Occidentale, care nu l-au 

acceptat în această formă, dar care le-a fost impus 

de către Washington prin presiuni şi ameninţări că 

nu se vor bucura de „binefacerile” Planului 

Marshall dacă nu îl vor accepta.  

Iată cum sună acest articol: „Părţile (adică 

statele semnatare) sunt de acord că un atac armat 

împotriva uneia sau mai multora dintre ele în 

Europa sau în America de Nord va fi considerat ca 

un atac îndreptat împotriva tuturor părţilor: ca 

atare, ele convin că, dacă un asemenea atac se va 

produce, fiecare dintre ele exercitând dreptul de 

legitimă apărare, individuală sau colectivă, 

recunoscut de articolul din Carta Naţiunilor 

Unite, va ajuta partea sau părţile astfel atacate, 

luând imediat, individual şi de acord cu celelalte 

părţi, MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI 

NECESARĂ, inclusiv folosirea forţei armate 

pentru a restabili şi asigura securitatea regiunii 

Atlanticului de Nord. Orice atac armat în acest fel 

şi orice măsură luată ca urmare a acestuia vor fi 

imediat aduse la cunoştinţa Consiliului de 

Securitate. Aceste măsuri vor lua sfârşit atunci 

când Consiliul de Securitate va fi luat măsurile 

necesare pentru a restabili şi menţine pacea şi 

securitatea internaţională.” 

Nu trebuie să fii expert în drept internaţional 

pentru a-ţi putea da seama că sintagma 

…MĂSURA PE CARE O VA SOCOTI 

NECESARĂ… elimină orice idee de „garanţii 

ferme de securitate” din acest articol. „Măsura pe 

care o va socoti necesară” partea semnatară poate 

fi şi aceea de a nu lua nici o măsură. 

Pentru prima dată în istoria NATO, articolul 5 

a fost invocat în legătură cu teribilele atacuri 

teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 

11 septembrie 2001, dar a rămas fără urmări. 

România, ţara cu cele mai contestate frontiere 

din Europa, ar fi bine să nu se considere în deplină 

siguranţă ca membră a NATO. Să ne reamintim 

lecţiile de istorie: am fost aliaţi cu Ungaria în „Axa 

de Fier”(1940-1944) şi am pierdut partea de nord-

vest a Transilvaniei. Ne-am regăsit ca aliaţi ai 

Ungariei în Tratatul de la Varşovia şi ne-am ales 

cu „Regiunea Autonomă Maghiară”. Oare pre-

zenţa alături de Ungaria în NATO ce surpriză ne 

va aduce? 

Să nu se uite, de asemenea, că, în iunie 1999, 

generalul american Weslei Clark, în calitate de 

comandant suprem al NATO, a declarat public, în 

auzul întregii Europe, că „Tratatul de la Trianon 

este învechit”. Iar acest adversar declarat al 

României Mari, l-am numit pe Weslei Clark, a fost 

consilier al premierului Victor Ponta! Prin urmare, 

România ar trebui să ducă o politică deosebit de 

echilibrată şi să-şi caute sprijinitori în Europa, nu 

peste Atlantic sau în Asia (a se vedea cazul 

Chinei). Dacă s-ar pune vreodată problema 
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revizuirii frontierei dintre România şi Ungaria, 

SUA vor fi de partea Ungariei, indiferent de 

serviciile pe care Bucureştii le prestează în 

favoarea Washingtonului. 

În cărţile pe care le-am scris am pus în lumină 

adevăruri zguduitoare şi dureroase, demonstrând 

modul în care România este subminată în mod 

sistematic şi permanent, cum este împinsă încet 

dar sigur spre federalizare şi, în final, spre dez-

membrare. Toate acestea se datoresc bazei eco-

nomice extrem de precare a societăţii româneşti, 

ceea ce ne face să fim lipsiţi de coeziunea socială, 

de disciplina socială şi de cultul muncii, adică 

acele caracteristici fundamentale proprii unei 

naţiuni moderne. 

Se demonstrează, astfel, că toate guvernele 

care s-au perindat la conducerea României din 1990 

şi până în prezent s-au dovedit incapabile să solu-

ţioneze problemele majore ce confruntă societatea 

românească şi impotente în faţa ofensivei continue 

a Ungariei împotriva intereselor României în toate 

planurile, dar mai ales în spaţiul Transilvaniei. 

După cum se ştie, aprecierea bazată pe datele 

şi concluziile SRI şi Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, potrivit căreia guvernul de la Bucureşti 

a pierdut controlul asupra judeţelor Covasna şi 

Harghita, este absolut conformă cu realitatea. 

Clasa politică românească, scindată până la 

absurd, ineficientă şi iresponsabilă în actul de 

guvernare, coruptă şi gata la orice compromisuri 

cu factorii de presiune externi, mai ales cu Ungaria 

care a acţionat prin UDMR, vârful de lance al 

serviciului ungar de spionaj – AVO, a cedat pe 

toate fronturile. 

România este bătută pas cu pas de către 

Ungaria în spaţiul Transilvaniei, în primul rând pe 

frontul economic. Concesiile gradate şi în secret 

făcute UDMR-ului de către toate partidele politice 

care au guvernat România în diverse alianţe, în 

plan cultural, politic, dar mai ales economic au 

condus la situaţia când cel puţin partea centrală a 

tuturor oraşelor din Transilvania să fie stăpânită de 

maghiari. Menţinerea la putere a acestor guverne 

cu sprijinul UDMR a costat extrem de scump şi a 

angajat ţara pe coordonate deosebit de periculoase. 

Iar tratatele de înţelegere, cooperare şi bună veci-

nătate dintre România şi Ungaria nu au schimbat 

nici pe departe poziţia guvernului de la Budapesta 

faţă de România. 

Dezastrul economic şi sărăcia generală tot 

mai accentuată obligă guvernele de la Bucureşti la 

concesii umilitoare şi dureroase. Pe acest fond 

creşte pericolul unor tendinţe centrifuge în toate 

provinciile istorice. Apelul de tristă amintire al lui 

Sabin Gherman: „M-am săturat de România” s-ar 

putea întinde ca o molimă. Dacă nu se va reface 

din punct de vedere economic şi nu vor fi stopate 

cu fermitate acţiunile subversive ale Ungariei 

exercitate prin UDMR, dacă vor fi tolerate ten-

dinţele şi programele regionaliste şi autonomiste, 

federalizarea şi, în final, scindarea României nu 

vor putea fi evitate. 

Nimeni nu militează pentru măsuri şi acţiuni 

extreme şi nu are intenţia să aprindă patimi 

naţionalist-şovine. România şi Ungaria, pentru a 

supravieţui, trebuie să ajungă la o reconciliere 

istorică reală, nu cosmetizată. Uniunea Europeană 

este cadrul în care acest lucru va deveni obliga-

toriu. Unul dintre principiile fundamentale ale 

acestei puternice organizaţii este acela că relaţiile 

economice cele mai puternice trebuie să se dez-

volte între statele cu frontiere comune. România şi 

Ungaria nu vor putea face excepţie de la acest 

principiu. 

Ca o concluzie generală, în contextul geo-

strategic prezentat, cărţile pe care le-am scris ne 

arată procesul de restructurare şi rolul funcţional 

avut în istorie de către principalele agenţii de 

spionaj din lume. O etapă în care spionii şi 

contraspionii se află sub focul încrucişat al marilor 

bătălii ce se dau la această oră pentru o Nouă 

Ordine Mondială. 

 

Bucureşti,  31 decembrie 2015 

 

 

 
Absolvenți ai LIE din prima și a treia promoție:  

Mircea Medinski, Gavrilă Gherghel, Lechintan Ioan 

promoția 1971 și Victor Tolan promoția 1973 

 
Laly Farcas, Vasile Soporan, Cornel Corha, 

Cornel Popa, Vasile Iudean, promoția 1972 

și  Gheorghe Indre, promoția 1973 
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Ecouri în şi din presă şi aprecieri ale cititorilor 

 

 

Victor VERNESCU 
 

GÂNDUL ANONIMULUI – 

MESAGER DE CULTURĂ 
 

„Cultura este o podoabă pentru cei fericiţi 

şi un refugiu pentru cei nefericiţi.” 

Democrit 

 

Am ajuns să ne bucurăm precum copilul ce 

primeşte jucăria dorită şi îndelung râvnită atunci 

când ni se oferă posibilitatea, din ce în ce mai rară, 

de a intra în posesia unei reviste de cultură. În ce 

mă priveşte am, totuşi, privilegiul (poate de invi-

diat de alţii azi, când cultura nu mai reprezintă o 

atracţie decât pentru o minoră categorie, ceea ce 

face ca asemenea vectori, precum revistele cultu-

rale, să nu mai reprezinte o afacere de interes pentru 

producători) de a intra în posesia, fie a revistei 

„Curtea de la Argeş”, fie a revistei (online) 

„Bogdania”, fie a revistei tematice „Historia”. Între 

ele, de una-două ori pe an mă bucur de lecturarea 

revistei „Gândul Anonimului” copilul de suflet al 

unor inimoşi descendenţi ai comunei clujene 

(turdene) – Luna care, prin eforturi proprii, dau 

viaţă, iată, de paisprezece ani unui produs de cultură 

nu numai sentimental, dar şi de înalt umanism. 

Din Nota redacţiei la 

nr. 59-60 aflăm că 

«„Gândul Anonimului” 

a supravieţuit şi a evo-

luat de la simplu la 

mai bine cantitativ şi 

calitativ, cu scriitura 

colaboratorilor, majo-

ritatea neconsacraţi 

[cu dorinţa] de a 

exprima prin scris, 

cum pot mai bine, 

experienţa de viaţă şi 

sentimentele moral 

volitive» dar, am zice noi, având şi dorinţa să fie 

de folos cetăţii cu experienţa lor trăită. 

Preluând din nota semnată de Gheorghe Indre 

aflăm că „publicaţia «Gândul Anonimului» apare 

de 14 ani şi continuă, iar din 2008 apare în format 

A4 trimestrial şi a ajuns, începând cu nr. 51-52 la 

74 pagini şi un tiraj de 300 exemplare”. Tirajul ar 

putea părea derizoriu dar trebuie ţinut  cont de 

ceea ce ne spune autorul notei: „costurile, care 

sunt şi acestea o condiţie [şi ce condiţie!, am 

completa noi] de la nr.1 la nr. 52 au fost suportate 

exclusiv de membrii fondatori şi alţi susţinători”. 

Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a 

instituit la Luna „Premiul redacţiei Gândul 

Anonimului, care se acordă celui mai bun 

absolvent al clasei a VIII-a din şcoala generală de 

la Luna. 

Pentru cititorul ocazional e bine să consem-

năm că „Publicaţia Gândul Anonimului este 

apolitică, non-guvernamentală, non-profit, se 

menţine activă prin altruismul colaboratorilor şi 

prin sprijinul Parohiei Ortodoxe din Luna” 

Numărul 59-60 al revistei debutează cu o 

proză semnată de Gheorghe Indre: „Paznic la 

marginea lumii”. Fragmentul prezentat pare a fi o 

biografie; aşa dacă ar fi şi tot ar merita remarcată 

forţa prin care omul este legat de natură şi natura 

se exprimă prin om. Fragmentul debutează cu o 

frescă epică deloc de neglijat: „Soarele de toamnă 

timpurie, căzută peste spinările dealurilor transil-

vane de undeva din cotloanele zăvorâte ale vremu-

rilor imemoriale, umplea curtea dreptunghiulară a 

casei de la Luna cu o lumină blândă purtând în 

desfăşurarea ei atotcuprinzătoare dulceaţa zahă-

rului din struguri, galbenul boabelor de porumb, 

savoarea inconfundabilă a gustului de mere coapte 

şi aroma busuiocului purtat de femeile participante 

la trista ceremonie ce se desfăşura... pentru a putea 

fi ilustrate din punctul de vedere al trăirii lor de 

către cel ce a fost Gheorghe Sabău...”. Derulând 

lectura, dăm mai la vale peste alte şi alte pasaje 

pline de savoare precum: „Codrenii, locuitorii 

acelor plaiuri de basm şi de legendă, cărora le 

aparţine şi Băiţa de sub Codru, sunt oameni... 

falnici... un tip aparte de demnitate omenească, a 

cărei forţă şi complexitate o fac să dureze peste 

timp, derivă din înfrăţirea intimă a acestor oameni 

cu CODRUL – adăpost şi sprijin, sursa de 

existenţă şi rezerva inepuizabilă de viaţă, mister şi 

fascinaţie...”. Povestirea se derulează molcom, cu 

imagini colorate parcă pal şi duios, adăpată „din 

poveştile bătrânilor povestitori, ca dintr-un izvor 

dătător de lumină şi de viaţă”. Ce morală mai bună 
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pentru cei de azi decât zisele tatălui naratorului că 

„oricât de brută şi de grea ar fi munca, ea trebuie 

uşurată şi făcută rodnică de puterea judecăţii 

omeneşti”. Lăsând deoparte fraza prea lungă (90-

95 şi chiar 194 cuvinte), prea multele cacofonii şi 

lipsa prepoziţiilor nu împietează prea mult dul-

ceaţa povestirii care, oricum, cucereşte pe cititor. 

Grl.bg(r) dr. Gheorghe Văduva semnează 

amintirile „Focuri de arme...”, o întoarcere la serile 

şi zilele acelui sfârşit de decembrie 1989. „... nu 

am înţeles – zice, la un moment dat autorul – 

aceste focuri de armă ca pe un spectacol, ci ca pe o 

melodie a morţii şi a distrugerii, ca pe un vulcan în 

erupţie din inima mea...” Şi asta, completez eu 

ceea ce vroiau să spună aceste gânduri, pentru că 

acele focuri de armă priveau ţintiri de fraţi către 

fraţi, neam către neam, toţi din acelaş aluat şi 

acelaş sânge... Vorbind despre momentul pătrun-

derii mulţimii în sediul CC-ului, autorul spune: 

„Dacă acei militari (grupele de securitate a pala-

tului) ar fi tras s-ar fi decanşat un măcel. Desigur, 

un astfel de măcel era dorit şi chiar planificat de 

cei ce vizau nu doar înlăturarea conducerii 

comuniste... ci însăşi dezmembrarea României”. 

Pentru mine, scenariul sugerat era limpede şi 

numai Dumnezeu ştie de ce el nu a reuşit, iar 

posibilele supoziţii ar fi brutal criticate, fie de o 

parte, fi de cealaltă a spectrului politic de azi! 

O excelentă frescă de viaţă reală, compara-

bilă, îmi permit să spun, cu „Moartea Căprioarei” 

în alt plan, reprezintă eseul „Nu trage tată” (pg.18-

21) scris de Ioan Bembea. Personal nu mă văd 

capabil să relatez, chit că mi-o am în ochii minţii, 

imaginea de luptă inegală precum aceasta: „Lupul 

se arăta fricos şi se îndepărta. Câinele prinde curaj 

şi îl urmăreşte. Din spate apare haita iar bietul 

câine nu mai are unde se retrage. După o luptă 

inegală dulăul, oricât de vrednic ar fi, este sfâşiat 

şi rupt în bucăţi de echipa înfometată”. Prea duios 

pentru a o descrie dar, în acelaş timp, măreţ pentru 

sacrificul câinelui, adesea neglijat şi/sau chiar 

batjocorit şi chinuit de către om. Povestirea 

decurge spre lămurirea de unde venea vulpea care 

făcea să dispară ba o raţă, ba o gâscă. „Când 

nimeni nu se aştepta, mare zarvă în marginea 

drumului, pe pajiştea de lângă apă. Găini şi gâşte 

îngrozite de spaimă, ţipând, zboară în toate 

direcţiile...”, de-mi vine să spun că tot ce este viu 

ţine la această stare. De aici şi nedumerirea mea 

asupra sinuciderilor, dar mai ales, a lipsirilor de 

libertate şi chiar a răpirii darului cel mai de preţ al 

lui Dumnezeu, fie că aceasta se produce prin 

ucigaşi de profesie sau ocazionali, fie că se 

produce în război, act al cărui înţeles nu l-am 

perceput niciodată, în ciuda aventurii mele de 14-

15 ani de şcoli şi carieră militare.  

Şi, în fine, vulpea descoperită este luată în 
linia de miră a armei pădurarului care, în ciuda 
ţipetelor disperate ale fetei sale „Nu trage tată”, 
apasă pe trăgaci. Mai departe, eu, ca cititor, ca şi la 
Moartea căprioarei, am plâns. Şi neg cu violenţă 
aducerea vânătorii în rândul sporturilor. Nu poate 
fi sport, atâta timp cât adversarii nu luptă cu arme 
egale... 

Cu un început paşnic şi anodin Grl.lt. cu trei 
stele(r) Ioan Bălăei narează pe întinsul a trei 
pagini(16-18) întâmplările şi faptele memorabile, 
scrise cu talent şi bunătate sufletească, 
îmbrăcându-l pe „Zorro”, veşnicul Don Juan 
îndrăgostit, Casanova de provincie din acel oraş 
ardelean cu multă dragoste şi, parcă, nostalgie. 
Oricum, o lectură mai mult decât agreabilă 

Am lăsat la urmă şi deloc întâmplător, eseul 
„De-ale revoluţiei” (Ioan-Ganea Christu). După ce 
citeşti cele două C.V.-uri (ce nu scapă neamintite 
nici mâzgălelile de pe pereţi din perioada pregră-
diniţă) te aştepţi la a citi ceva strălucitor dar, Vai!, 
nimic mai fals. Să umpli aproape două sute de 
rânduri (197) cu banalităţi în limbaj de cartier s-a 
dovedit a fi ceva facil. Autorul a demonstrat-o! 
Dar când tu eşti, oricât de rotund te-ai da, doar un 
amator, să te apuci să arunci în derizoriu numele 
(nu spun deşi se subânţelege, omul şi opera) unui 
titan al literaturii române (că vrea sau nu vrea Ioan 
Ganea Christu) este deja o trufie şi simt că am 
scris, deja, prea mult despre acesta. 

Un remarcabil interviu, înscris la rubrica 
Opinii, semnează Gheorghe Văduva, cu Gabriel I. 
Năstase, conferenţiar la facultatea de Finaţe Bănci 
şi Contabilitate, U.Cr. Dimitrie Cantemir. Spicuiesc 
din răspunsurile intervievatului: „...educaţia, 
cercetarea şi inovarea sunt factorii principali ai 
dezvoltării şi ai bunăstării naţionale. Din această 
perspectivă [este necesar] un acord social privind 
proiectul de ţară”; ... „Ar trebui să ne aplecăm 
serios asupra disciplinelor şi programelor de studiu 
din şcoli şi ar fi util să realizăm, cu specialiştii din 
sistemul educaţiei, cercetării şi inovării, alte 
manuale, mai atractive, mai eficiente şi raportate la 
valorile autentice naţionale”; ... „...există o 
finanţare publică deficitară a educaţiei, cercetării şi 
inovării. Cele mai multe universităţi nu au venituri 
proprii cu care să poată suplimenta fondurile 
guvernamentale, acolo unde ele există”; „Salariile 
mici din universităţi, mai ales la începutul carierei, 
constitue un element de menţinere a unei 
atractivităţi reduse pentru tinerii valoroşi...”. Sper 
ca prin aceste citate să fi trezit interesul pentru 
lecturarea întregului interviu. 

Avut-a Dacia o stemă? – se întreabă şi nu 
retoric, prof dr.Nicu Vintilă. Întrebarea, spune 
domnia sa, reprezintă o necesitate ce se impune a 
fi rezolvată pe baze ştiinţifice, pe documente certe. 
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Citind cu atenţie cele cinci (25-30) pagini dedicate 
acestui subiect cel interesat poate afla răspunsul. 
Fie şi din fraza de încheiere a domnului Nicu 
Vintilă: „Este greşit să se scrie despre «Perioada 
anterioară formării statelor feudale româneşti» sau 
despre «întemeierea, descălecat» deoarece acestea 
nu sunt altceva decât vechile formaţiuni ale 
provinciilor Daciei străbune. Noua structură 
organizatorică feudală se aplică asupra unităţilor 
existente de mii de ani”. 

Un interesant şi total de nenglijat este 

reportajul fantastic al lui Victor Emanuel Tolan 

despre „Insula Fanteziei”. Pe parcursul a două 

pagini (30-31) autorul invită pe cititor la o mică 

hoinăreală pe Insula Fanteziei, niciuna alta decât 

fenomenala Islanda. 

Pe parcursul a patru pagini (32-37), col(r) 

dr.Ion Petrescu face o pertinentă pledoarie asupra 

reunirii pământurilor locuite de români, cu referire 

directă şi nemijlocită a ţinuturilor dintre Prut şi 

Nistru. Cu tristeţe şi indignare autorul constată că 

„în România, de teama unor lideri vremelnici, nu 

există o structură puternică, dezirabil ministerială, 

care să iniţieze, să verifice periodic şi să super-

vizeze noi conexiuni politice, economice, 

culturale, sportive şi militare între cele două 

maluri ale Prutului”. Autorul avansează, chiar, un 

plan în 11 puncte premergătoare reunificării, până 

la centenarul de la 1 Decembrie 2018. 

O seducătoare lectură oferă Sever Constantin 

Răduică în confesiunile sale. „Meseria de miner, 

spune domnia sa, prin specificul ei, pare o meserie 

ingrată pentru cei neavizaţi; însă, pentru majo-

ritatea celor care o alegeau, ea reprezenta cândva o 

sursă sigură de venit din care puteau să-şi 

rostuiască o casă cu gândul la o pensie mai bună şi 

totodată să-şi crească copiii oferindu-le premiza 

unui viitor mai bun”. „Cine nu se adaptează 

pleacă. Cei rămaşi, ortacii, se leagă sufleteşte la 

bine şi la rău în lupta pentru viaţă”. Până la această 

lectură convingerea mea era că cea mai mare parte 

a minerilor provenea din zonele miniere. Aflu 

acum că mulţi dintre ei, „...devin condamnaţi să 

trăiască la munte, unde aerul este mai tare, departe 

de locurile dragi unde au văzut lumina zilei”. 

Pentru „...idealul unei vieţi în care «totul nu-i 

decât deşertăciune» ... dar astăzi nici mina nu-i 

mai primeşte, a fost închisă din interese obscure”. 

Mi-e greu să citez mai departe, sufletul meu 

plângând în ritm cu nedreptatea comodităţii celor 

fericiţi prin beneficiul în care trăiesc, adus de 

sacrificiul celui lipsit de alternativă şi condamnat 

să trăiască o mare majoritate a vieţii în interiorul 

adâncurilor de sute, uneori de mii de metri. 

Pornind de la esenţa testamentului lui Avram 

Iancu, „Ultimul dor al vieţii mele”, dr. Gelu 

Neamţu face (pg.40-41) o completare esenţială. Şi 

anume, completează sensul pe care-l dădea 

Crăişorul cuvântului «fericire» din testament. Pe 

mine personal autorul m-a câştigat deplin prin 

suprapunerea de sentimente şi de voinţă atunci 

când scrie: „Românilor, deştepta-ţi-vă! Nu vă 

lăsaţi înşelaţi de nişte istorici vânduţi şi nişte 

politruci plătiţi cu bani grei de neprietenii naţiunii 

române pentrua-i săpa temeliile. Sensul pe care-l 

dădea Iancu fericirii naţiunii era şi acela al unităţii 

sale. Un popor unit e de nebiruit. Un popor unit 

este cu adevărat fericit. O naţiune care-şi cunoaşte 

trecutul va avea şi viitor”. Autorul, cu sprijinul 

unor documente certe, demonstrează că lupta 

pentru realizarea Dacoromâniei a fost constantă de 

la 1848 şi până la 1918. 
În nr. 59-60 al revistei se mai poate citi şi 

merită a se citi despre „Ştafeta veteranilor la 
Luna”, eveniment consemnat de Susana Mirică. 

Un bogat colaj de poezie (opt pagini) îi are ca 
autori pe Lucian Gruia, Gheorghe Indre, Gheorghe 
Văduva, Victoria Milescu, Dan Gâju, Eduard 
Zalle, Sever Constantin Răduică. 

La „Actualitate şi trecut la Luna”, col(r) Ion 
Mazere Luneanu publică «O inscripţie şi semni-
ficaţia ei», fragment din cartea „Comuna Luna-
istorie. Trăinicie şi adevăr pe Valea Arieşului”. 

Ing. Susana Mirică Ocolişan realizează, 
printr-un bogat documentar, o frumoasă prezentare 
a modului în care la Luna se respectă, încă, 
datinile lunii decembrie.  

Pe două pagini succesive (59-60), raţional 
ilustrate, ing. Gheorghe Indre îl prezintă pe octo-
genarul Alexandru Fetiţa, produs al satului Luna, 
iar la rubrica „Recenzii şi cărţi primite la redacţie” 
Emil Lungeanu prezintă cartea «Amintiri de ceară», 
autor Anca Florentina Popescu, sub semnul de 
Specii lirice şi specii umane. La rândul său, Lucian 
Gruia îl prezintă pe Dan David, pleact de pe 
meleaguri erdelene în unităţi chimice din ţară ca 
inginer chimist şi, din 1997, trăitor la Los Angeles, 
dând frâu aplicaţiilor sale poetice. 

În final Gabriel Năstase face „o abordare 
fantastică a morţii lui Corneliu Vadim Tudor”, iar 
Sever Constantin Răduică aduce un omagiu celui 
care a fost scriitorul Marin Radu Mocanu. 

Nr. 59-60 al revistei de cultură „Gândul 
Anonimului” este frumos ilustrat, conţine multe 
imagini din  Islanda şi o galerie „Incursiune în 
lumea artelor plastice” ce acoperă în întregime 
coperţile a treia şi a patra. 

Felicit întregul colectiv redacţional (G.Indre, 
E. Lungeanu, L. Gruia, G. Canache) şi le mulţu-
mesc pentru clipele de relaxare şi captare a inte-
resului pentru o lectură integrală, la vârf de creion. 

 
Victor Vernescu 
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GANDUL ANONIMULUI 59-60 
 

Am devenit un cititor privilegiat al publicaţiei 
Gândul Anonimului şi de aceea îmi face o 
deosebită plăcere să remarc tenacitatea menţinerii 
pe piaţă a acestei reviste. Tot respectul pentru 
echipa redacţională care răbdureşte de mult la 
alcătuirea unei tipărituri prin care ne întreţine 
speranţa de mai bine şi pe plaiurile noastre.  

Numărul 59-60 editat în decembrie 2015 este 
oarecum unul de bilanţ pe multe planuri – edito-
rialul de pe prima pagină dă tonul şi menţionează 
intrarea publicaţiei în al XIV-lea an de existenţă – 
la mulţi ani înainte! Apoi dl Gheorghe Indre, unul 
dintre fondatori pe care am avut privilegiul să îl 
cunosc semnează un fragment de proză din 
volumul Paznic la marginea lumii, care aduce un 
frumos omagiu unui locuitor din satul Luna trecut 
în lumea celor drepţi: Gheorghe Sabău. Cu talentul 
obişnuit de acum, observat în multe alte texte cu 
care ne răsfaţă de sărbători, dl Indre are numai 
accente de frumuseţe şi duioşie pentru comuna 
Luna, cumva pricinuitoarea publicaţiei care cu 
tenacitate se menţine spre a încuraja România 
profundă că nu totul este alterat şi înstrăinat pe 
astă lume. Comuna Luna devine arhetip iar 
locuitorii ei modele de vieţuire frumoasă şi demnă, 
numai buni de pus în manuale pentru elevii noştri 
care cu greu îşi mai găsesc repere din sfera binelui. 
Aşa l-am perceput pe cel comemorat în articol, 
Gheorghe Sabău, un român verde cu un destin 
zbuciumat dar întors mereu spre mai bine şi 
terminat în cheie profund creştină, în mijlocul 
familiei şi prohodit de preotul satului.  

Dl grl.bg. (r) dr. Gheorghe Văduva punctează 
bilanţul amintirilor de acum 26 de ani într-un 
Bucureşti în care militarul de carieră a auzit 
Focuri de arme de război în Bucureşti... Cutremu-
rătoare amintiri dar mult binevenite, lămurind ceva 
ce ştiam fără dovezi – militarii din Armata României 
nu au tras în oameni în Piaţa Universităţii! Şi nici 
în alte locuri fierbinţi din Capitala noastră mult 
răscolită de ura neprietenilor în acel decembrie de 
foc. Apoi înţelegem mai bine toate jocurile de 
umbre şi culise şi ne mîhnim din nou pentru stema 
decupată din drapel, pentru victimele setei de 
putere şi pentru nepriceperea noastră de a ne alege 
guvernanţi mai prietenoşi... Mai ales că următorul 
text al dlui Ioan Ganea-Christu, intitulat De-ale 

Revoluţiei, punctează un caz particular de trăire a 
acelor zile pe fundalul aceleiaşi dezordini organi-
zate sau organizări dezorganizate, cum o fi mai 
bine spus nu ştiu, din Capitala noastră în 
decembrie 1989...  Da, multe s-au dovedit a nu fi 
ceea ce par a fi iar ochii noştri trebuie învăţaţi să 
vadă mai bine şi mintea să înţeleagă dincolo de 
aparenţe şi de perdele de fum.  

Apoi tonalitatea se schimbă şi dl g-ral lt. cu 

trei stele (r) Ioan Bălăei evocă figura unui personaj 

interesant dintr-un orăşel din Ardeal, care şi-a 

primit renumele de Zorro din pricina pălăriei cu 

boruri drepte, dar fără mască şi care chiar în regi-

mul trecut a ştiut să trăiască în acord cu propriile 

sale principii de viaţă. Să i se fi spus Don Juan ar 

fi fost probabil prea mult, fiindcă acesta a iscat 

multe scandaluri şi chiar dueluri însă personajul 

nostru era foarte discret şi, după ani, a intrat chiar 

în folclorul local: în caz de ceartă soţii – oricare 

dintre ei – aveau ocazia să îşi trimită consortul / 

consoarta la Zorro, să se înţeleagă cu el mai bine!  

Tot pe linia amintirilor aflăm o poveste mai 

tristă intitulată Nu trage, tată! semnată de Ioan 

Bembea, dedicată de autor tuturor mamelor. Iar 

firul depănat ne duce tot într-un sat al copilăriei, 

evocat foarte frumos cu păduri, ape, case, oameni, 

copii şi ... o păţanie cu o vulpe, într-o simbioză 

om-natură de toată frumuseţea. Desigur gospodi-

nele erau foarte indignate că li se furau orătăniile 

de către cumătra vulpe, uneori fugind cu ele în bot, 

tacticos, chiar pe sub nasul oamenilor! Iar după 

descoperirea ascunzişului său chiar în acoperişul 

porţii unor gospodari păgubiţi, femeia fuge şi 

aduce pădurarul, singurul care avea puşcă. Finalul 

este nefericit pentru biata vulpe şi mustrător foarte 

pentru oameni: furase pentru puii ei!  

După frumoasele evocări, constituind adevă-

rate imne la adresa acestor plaiuri mioritice şi 

locuitorilor lor, urmează interviul cu Gabriel 

Năstase, conferenţiar universitar al Facultăţii de 

Finanţe Bănci şi Contabilitate a Universităţii 

Creştine Dimitrie Cantemir, care pune accent pe 

dezvoltarea economică şi socială a unei ţări prin 

valorificarea resursei umane şi încheierea unui 

Acord social privind proiectul de ţară. Apoi prof. 

dr. Nicu Vintilă se întreabă Avut-a Dacia o stemă?  

O întrebare firească la care dă răspuns într-un 

articol foarte interesant şi bine documentat. Lăuda-

bile preocupări are autorul şi îi dorim multe alte 

intervenţii în această publicaţie spre a urmări 

cumva o evoluţie îmbucurătoare.  

După aceea călătorim în Insula fanteziei 

împreună cu autorul, Victor Emanuel Tolan, căruia 

îi mulţumim că ne-a dezvăluit aspecte ale unei ţări 

– insulă: Islanda. Dar revenim înapoi în ţară unde 

patriotismul nu a pierit; în Jurnalul de campanie 

pentru reîntregirea naţională dl col. (r) Dr. Ion 

Petrescu ne amplifică mult speranţele de Unire cu 

bucata de ţară hrăpită de vecinii cotropitori şi ne 

arată că între cei care se ocupă de destinele 

României se află şi astfel de Oameni. Acest text îl 

corelez cu O completare esenţială la Testamentul 

lui Avram Iancu al dr Gelu Neamţu, fiindcă 

fericirea pe care Craiul Munţilor o dorea naţiunii 
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sale era unirea! Iată motivul pentru care mesajele 

ambelor texte par identice: continuitatea dorinţelor 

de unire pentru acest neam; iar faptul că încă mai 

avem teritorii de recuperat în anul de graţie 2016 

ne arată că trebuie să combatem în continuare spre 

împlinirea luptei străbunilor noştri.  

Dl Sever Constantin Răduică ne împărtăşeşte 

confesiuni despre ortacii mineri şi despre această 

meserie grea în textul intitulat Am rătăcit prin ere 

de granit şi-am cunoscut Infernul, în care ne 

arată înţelegerea pentru această categorie socială 

mult năpăstuită în vremurile de acum, în care 

minele se închid iar oamenii îşi pierd locurile de 

muncă şi poate pofta de viaţă chiar... Dar speranţa 

menţinerii unor foarte frumoase tradiţii revine cu 

relatarea evenimentului din comuna Luna: Ştafeta 

veteranilor la Luna – iată că ne preţuim ostaşii şi 

respectăm sacrificiile lor; sperăm ca toate aceste 

jerte, din toate timpurile, să rodească şi să ne 

aducă un pic de bunăstare şi multă împăcare în 

aceste mirifice ţinuturi.  

Revista mai include şi poezii semnate de 

Lucian Gruia, Gheorghe Indre, Gheorghe Văduva, 

Victoria Milescu, Dan Gîju, Eduard Zalle şi Sever 

Constantin Răduică; O inscripţie şi actualitatea ei 

de col. (r) Ion Mazere Luneanu, la rubrica 

Actualitate şi trecut la Luna; Decembrie la Luna 

de ing. Susana Mirică Ocolişan; Portrete de luneni 

– Alexandru Fetiţa; Recenzii şi cărţi primite la 

redacţie, deci o paletă largă de materiale pentru 

toate gusturile. Dacă aceste mici recomandări v-au 

incitat puţin, vă rog să vă faceţi rost de revistă şi să 

vă răsfăţaţi cu un răgaz de lectură, ca într-un firesc 

de viaţă petrecută în tihnă, fiindcă nu veţi regreta: 

este aici hrană pentru minte şi inimă, pentru 

relaxare dar şi pentru motivarea celor mai nobile 

sentimente. Mulţumim!  

 

Liana Floarea Puria 

 

 

 

Harta Cascadelor Iguazu pe teritoriul Braziliei și al Argentinei 

Foto Victor Tolan 
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CUVÂNT COLEGIAL,  

CUVÂNT ÎNLĂCRIMAT 
 

Am întâlnit-o de două ori, în timpul trecut, pe 

doamna inginer Suzana Mirică: ca director la 

Fabrica de Tricotaje „Crinul” din Bucureşti, una 

dintre marile fabrici de tricotaje ale ţării, în vremea 

anilor de până în 1989, când Industria Uşoară, cum 

şi Agricultura <<aceasta aşa năpăstuită cum era – 

şi totuşi de-o mie de ori mai atent preţuită decât în 

vremea celor 26 de ani (un sfert de secol! – 

comparaţi cu anii 1918-1944 sau 1963-1989!)>> 

erau cele două ramuri economice-bază pentru 

valuta adusă ţării. Nu ştiu, nu m-am interesat, 

nepreocupându-mă, cine şi de unde venea – ca 

directoare – inginera, mie şefă, dar am comparat-o 

imediat, din prima zi (şi nu numai eu) cu celelalte 

directoare, existând o tradiţie a fabricii ca director 

să fie o femeie-inginer (accentuez, pentru că-n 

vremea din urmă pot fi director sau, cu o vorbă 

ciudată şi plină de „înţelepciune” ((sună exotic şi –

fără dovadă-atotcuprinzătoare de merite pentru 

persoana numită ma-na-ger, pe româneşte 

menăger! (paranteza parantezei: man-om în 

sanscrita, limba noastră europeană străveche= om 

în engleză = om în limba vechilor indieni 

(europeni-indieni ajunşi în acel ţinut- arieni), vezi 

capodopera filozofică-literară şi de drept: Legea 

lui MANU, dar şi Carai-man, unde este vârful 

Omul şi statuia acestuia, numită SFINX)), reiau, 

pentru că m-am pierdut în fraza explicativă: în 

vremea din urmă poate fi manager oricine şi, mai 

ales, din altă disciplină (umanistă, economică, 

tehnică...)... deci, director să fie o ingineră, iar 

inginer-şef un bărbat, numirile (şi confirmările, 

mai mult sau mai puţin, fiind ale Oamenilor 

Muncii prin Adunările Generale din întreprinderea 

respectivă, nefiind cazuri – nu cunosc – prin care o 

hotărâre luată de Partid (precizez, de Partidul 

Comunist, unicul deţinător de ştiinţă etc., unicul 

existent prin lege şi conducător, la fel prin lege, a 

toate, vorba unui poem celebru, poem bine alcătuit 

prozodic şi ideatic, de George Lesnea, un poet 

valoros şi apreciat de toţi inginerii şi absolvenţii 

facultăţilor româneşti, mai ales prin traducerile din 

poetul rus, genial şi chinuit pentru geniul său, 

Serghei Esenin – şi nu mă îndoiesc că studenta 

Mirică Suzana în vremea trăirilor studenţeşti la 

Iaşi n-a participat la excursii, tabere studenţeşti, 

staţiuni unde se recitau poeziile sale şi se cântau 

celebrele cântece din folclor studenţesc, (editate 

mai ieri-alaltăieri, bineînţeles după 1989, de către 

Universitatea Babeş-Bolyay din Cluj-Napoca, 

carte cu un succes fulgerător) şi dacă ne-am fi 

întâlnit, cum gândeam a fi, vom fi găsit eveni-

mente asemănătoare din viaţa dumneaei şi a mea, 

de studenţi la Institutul Politehnic „Gheorghe 

Asachi” Iaşi, Facultatea de Industrie Uşoară, secţia 

Tricotaje – Confecţii, în ani de studii şi de 

absolvire/ licenţă diferiţi). 

Şi am avut ani buni directoare straşnice, în 

timpul meu de inginer la Fabrica de Tricotaje 

„Crinul” – Bucureşti, anterior venirii sale, pe 

Magdalena Filipaş (plecată ulterior anilor de 

directorat în funcţii diplomatice, inclusiv în 

Filipine!) ori pe doamna Maria Diţă. Inginera 

directoare Suzana Mirică le-a continuat cu aceleaşi 

dovezi, capacităţi de conducător: meticulozitate, 

atenţie, promptitudine în luarea măsurilor tehnice-

organizatorice şi, mai ales, apropierea de ceilalţi, 

fie cadre tehnice sau de alte specialităţi sau 

muncitoare (95% din personal) – muncitori. În ce 

mă priveşte, dar şi pentru ceilalţi şefi de birou, 

servicii, ateliere, secţii din fabrică (repet una dintre 

marile fabrici de tricotaje-confecţii ale ţării, ale 

lumii, profilate pe export Vest (Belgia, Marea 

Britanie, Franţa, Germania, Italia, SUA etc.),uşa 

doamnei director (cu toată tovărăşia, directoarea 

era doamna director!) era deschisă problemelor 

urgente (chiar dacă erau musafiri, inspectori etc. 

de la Centrală, Partid, sector (doamna era şi-n con-

ducerea sectorului 2) chiar şi străini – de la firme 

străine (lecţie învăţată de la directoarele de înainte: 

„E vorba de export! Nu vă supăraţi! Ei, şefii de 

producţie au, sigur, o problemă urgentă!”). 

Şi cum să nu avem *probleme urgente* şi noi, 

cei de la Unitatea Lehliu, secţie a Fabricii Crinul 

Bucureşti, din judeţul Călăraşi?! – mai ales de 

aprovizionare, de neclarităţi de cerinţe calitative 

(extra, extra!, dar tricotul, coloristica, dimensiunile, 

 
Susana OCOLIŞAN MIRICĂ 

             1949-2016 
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tiparele, acele, auxiliarele – când totul era centra-

lizat, bine drămuit şi mai ales, fără import!, fără 

cheltuieli de valută, când unele termene se cereau 

micşorate, comenzile onorate – etc.) când fiecare 

sector dorea să fie primul în atenţia planificării, 

normelor cât mai bine plătite, dotării diverse), 

prezenţe, absenţe... alte sarcini (obşteşti, sociale, 

agricole, politice), plus calificările pentru alte 

fabrici şi secţii de confecţii-tricotaje, la Brăila, 

Cislău, Feteşti..., modernizări, dotări cu utilaje noi 

de ultima noutate de fabricaţie... 

Doamna inginer Suzana Mirică a fost o 

personalitate a sectorului de tricotaje-confecţii, a 

ingineriei, a conducerii tehnico-administrative din 

Industria Uşoară! A fost apreciată şi în Centrală şi 

în Minister! A activat şi în problemele Sectorului 2 

al Capitalei, cu aprecieri deosebite. Iar faptul că 

Fabrica de Tricotaje „Crinul” ajunsese în 1989 să 

primească Ordinul Muncii clasa a II, pe ramură, 

era şi împlinirea eforturilor sale permanente. 

...Peste ani, citesc în revista pe care o apreciez 

un articol din care aflu că doamna directoare 

pensionară este din Luna, localitate de suflet 

ardelean şi că activează tenace, cu drag în diverse 

treburi ale consătenilor. Îmi dau seama că ambiţia, 

dăruirea, atenţia la amănunte, dragostea de oame-

nii care fac (oricât de uşoară în denumire, munca 

în industria textilă, sau în pielărie,  inclusiv în spe-

cialitatea tricotajelor-confecţiilor) bunuri materiale, 

de calitate apreciată (spun iarăşi – 70%-90% 

uneori export Vest, dar şi Est – două ţări mai ales: 

URSS-ul şi Iugoslavia, marca CRINUL – 

România, Bucureşti, fiind omologată mondial!), 

mai ales venea din străduinţa ardeleană, ţărănească 

de a fi oriunde eşti ajuns, pe orice treaptă socială, 

om de caracter, de cuvânt, de neînduplecat cu tine 

şi cu ceilalţi, de neacceptare a niciunui rabat în tot 

ce faci tu, dar şi ceilalţi, colegi, subalterni. 

Voi mai spune că Fabrica „Crinul” Bucureşti 

era apreciată şi din punct de vedere sindical, social, 

cultural, sportiv, atât pentru participările directe 

ale muncitorilor/muncitoarelor, dar şi de sprijin ale 

colectivelor activând în respectivele domenii din 

sector, municipiu etc., directoarea noastră (repet: şi 

celelalte de înaintea ei) fiind prezentă şi în alte 

activităţi – minte deschisă, cultă, femeie harnică, 

bine îngrijită (lucruri pe care le  pretindeau şi de la 

colegii de muncă: ordine, curăţenie, aspect plăcut 

personal şi în mediul de lucru!), exigentă cu sine şi 

cu noi (inclusiv cu autorul acestor rânduri, rânduri 

scrise cu o lacrimă reţinută). 

Aş fi vrut să merg la Luna să mă-ntâlnesc cu 

doamna directoare, cu doamna inginer, cu doamna 

pensionară şi cu doamna colaboratoare şi îndră-

gostită de revista GÂNDUL ANONIMULUI, o 

revistă a lunenilor şi a noastră a tuturor, cititori şi 

colaboratori.  Am vrut să-şi povestească viaţa, anii 

de şcoală, de strădanii profesionale, cred că ar fi 

fost o lectură captivantă, model, atât despre 

dumneaei, dar şi despre luneni, colegi de şcoală, 

de facultate, de industrie, de „Crinul”, dar şi lecţie 

de istorie etc. N-a fost să fie. Dumnezeu a vrut 

altfel cu binecredincioasa Lui.  

Dumnezeu s-o bine odihnească! 

 

Florin Grigoriu, inginer 

Bucureşti 
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