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Editorial 

CU GÂNDUL PRIN REALITĂȚILE VREMII 

 

 
 

Gheorghe INDRE 

 
Motto 

”Vesnicia s-a născut la sat” 

Lucian Blaga 

 
evista noastră a avut și are un caracter 
declarat apolitic. Ne străduim să rămâ-
nem neutri și neimplicați de partea 

vreuneia din forțele politice care decid 
prezentul și viitorul țării și destinul poporului 
român în istoria viitoare. Dar nu ne este 
indiferent ce se întâmplă cu țara, nu putem să 
rămânem insensibili la dimensiunile dureros 
tragice care se înregistrează în toate satele 
românești, despre care am mai scris și nici în 
ceea ce privește amenințările cu dezbinarea și 
cu disoluția sentimentului de patriotism și de 
dragoste față de neam și față de popor. Orice 
încerci să afirmi în acest sens este taxat de 
propaganda oficială a adepților globalizării și 
dependenței cvasitotale de un anumit tip de a 
înțelege UE, ca populism, un adjectiv cu tentă 
de batjocură, care sugerează fie urmărirea 
unor scopuri electorale de moment, fie o 
anumită incapacitate de înțelegere a marilor 
probleme ale democrației contemporane. În 
rândurile care urmează însă vom formula 
câteva observații și reflecții, în mare parte 
amare, asupra realităților cu care se confruntă 
societatea românească contemporană. 

Anul 2018 nu este un an oarecare în 
istoria României. Este anul celebrării unui 
centenar cu totul și cu totul special. Se 
împlinesc 100 de ani de când s-a realizat 
marea unire și s-a constituit România Mare, 
România Întreagă. A fost poate cel mai glorios 
moment din istoria poporului  român realizat 

cu jertfa de sânge a eroilor din Primul Război 
Mondial, cu inteligența politică și patriotismul 
conducătorilor politici și militari ai României 
acelor vremuri de mare încercare pentru toate 
națiunile lumii. A fost, fără îndoială, un 
moment de strălucire a gândirii politice 
democrate și civilizatoare promovată, așa cum 
se știe, de Woodrow Wilson, cel de-al douăzeci 
și optulea președinte al Statelor Unite ale 
Americii (1913 - 1921), care a impus principiul 
autodeterminării popoarelor în negocierea 
tratatelor de pace după al Doilea Război 
Mondial. În acest mod locuitorii Basarabiei și 
Bucovinei au putut să-și hotărască propria 
soartă  prin declarațiile adunărilor populare și 
să ceară unirea cu România, ceea ce s-a 
întâmplat și cu adunarea populară de la Alba 
Iulia în care s-a pecetluit, la 1 decembrie 1918, 
și Unirea Transilvaniei cu patria mamă.  

A răsărit soarele speranței pentru 
poporul român și chiar dacă nu toate aștep-
tările și obiectivele preconizate de guvernele 
României au fost atinse, marele vis al lui Mihai 
Viteazu și al intelectualilor și oamenilor 
politici patrioți și progresiști ai secolului al 
XIX-lea, între care a strălucit și ars ca o flacăra 
destinul lui Mihai Eminescu, s-a împlinit. 
Chiar dacă unirea nu a durat foarte mult și 
trupul țării a fost din nou ciopârțit prin pactul 
Ribbentrop-Molotov și prin Dictatul de la 
Viena, după al Doilea Război Mondial, 
România a redobândit Ardealul de Nord și a 

R 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_pre%C8%99edin%C8%9Bilor_Statelor_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_pre%C8%99edin%C8%9Bilor_Statelor_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pre%C8%99edinte_al_Statelor_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/1913
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integrat cele trei mari provincii istorice locuite 
majoritar de români, cu visul și cu speranța că  
va veni o vreme în care, prin râvna generațiilor 
viitoare România va redeveni iarăși patria 
tuturor românilor.    

Din păcate, în prezent, trăim într-o 
perioadă plină de frământări politice, plină de 
confuzii si de neliniști, peste care se suprapun,  
adeseori, dureros, avalanșa de fenomene 
meteorologice neprietenoase cum sunt inun-
dațiile din ultimele zile, imputabile după 
opinia multor specialiști, schimbărilor clima-
tice înregistrate in ultimii ani, dar și distrugerii 
sălbatice a pădurilor țării. Ceea ce tulbură cel 
mai mult liniștea și viețile trăitorilor din 
România de azi este însă dihonia, dezbinarea 
semănată în rândul oamenilor de deciziile, 
acțiunile, mai precis inacțiunile oamenilor 
politici și instituțiilor din această țară. După ce 
alegerile din 2016 au fost câștigate de Partidul 
Social Democrat cu peste 40% din voturi în 
baza unui program politic articulat, cu 
obiective precis definite și pline de promisiuni 
încurajatoare, după ce, împreună cu Partidul 
Alianța Democraților și Liberalilor, s-a format 
o majoritate confortabilă în Parlament, din 
partea președintelui României a început o 
bătălie continuă în încercarea de a bloca 
guvernarea țării și de a elimina PSD de la 
putere. Au fost mobilizate, în acești ani, toate 
mijloacele de propagandă, unele vechi și 
utilizate în Europa și cu precădere în 
Germania și în perioada dintre cele două 
războaie. A fost ațâțată permanent o minori-
tate politică agresivă și violentă, care a umplut 
străzile și piețele cu strigăte de protest 
împotriva oricărei încercări a Guvernului de a 
îndrepta erorile și de a elimina abuzurile din 
sistemul de justiție folosit prin acțiunile 
procurorilor din DNA ca sistem de luptă 
împotriva adversarilor politici, sistem de 
eliminare și anihilare a adversarilor politici 
prin întocmirea de dosare  (demontate rând pe 
rând in instanțe după desecretizarea protocoa-
lelor), ce au reușit sa reînvie practicile și 
metodele de acțiune ale poliției politice din 
sistemul comunist.  

În asemenea condiții, în acest an de 
mare sărbătoare, societatea românească este 
foarte dezbinată, există și sunt întreținute de la 
cel mai înalt nivel al conducerii politice, 
dispute aparent ireconciliabile și distructive, se 
ceartă între ei uneori membri aceleiași familii, 
se destramă prietenii și relații de bună veci-
nătate iar politicienii din opoziție și președin-
tele statului, care, conform îndatoririlor 

constituționale, trebuie să asigure concordia  și 
armonizarea punctelor de vedere ale forțelor 
politice pentru o guvernare rațională și 
eficientă a țării, în acord cu deciziile votului 
popular, participă la manifestații de protest 
neautorizate și ilegal ținute, îndeamnă și incită 
societatea civilă la proteste de stradă împotriva 
guvernului, desconsideră liderii politici ai 
partidelor de guvernământ și, ceea ce este cel 
mai grav, nu respectă și nu dă curs unor decizii 
ale Curții Constituționale a României, care, 
conform prevederilor Constituției, sunt obliga-
torii din momentul publicării motivației lor în 
Monitorul Oficial. 

În ciuda largului suport popular de care 
se bucură alianța de guvernare și programul de 
guvernare în desfășurare, exprimată manifest 
și prin marele miting din 9 iunie 2018, 
președintele României continuă contestarea 
guvernului și acțiunilor sale, încurajând pro-
testele de stradă și acțiunile (unele, violente) 
ale unei minorități politice zgomotoase.  

Toate aceste evenimente se întâmplă în 
orașe, în marile orașe. Dar țara nu are numai 
orașe mari, sunt și orășele și mai ales există și 
zona rurală a satelor românești, unde situația 
este total diferită. Tristețea cea mai mare, 
vecină adeseori cu disperarea, te cuprinde la 
orice vizită într-un sat, indiferent de zonă 
geografică sau regiune a țării. Este la fel în 
Vâlcea, ca în Sălaj, în Maramureș în Cluj sau în 
Dâmbovița.  

Multe localități rurale și-au schimbat 
înfățișarea, au ulițele aproape integral asfal-
tate, au rețele de alimentare cu apă, în unele și 
rețele de canalizare, rețele de distribuție a 
gazelor naturale, și majoritatea sunt integral 
electrificate. Acestea ar fi acolo unde sunt 
transformările în bine care, la prima vedere, la 
o privire superficială, te impresionează plăcut. 

Ce te surprinde neplăcut și aproape 
dureros este numărul mic de locuitori care mai 
populează satele în zilele noastre. Numărul 
mare de case nelocuite permanent, unele 
nelocuite tot timpul anului, precum și vârsta 
foarte înaintată a locuitorilor pe care îi mai 
întâlnești. Fiind multe case părăsite sau 
nelocuite, satele par a fi bântuite de fantome 
ale trecutului. Există săteni în vârstă care îți 
spun că după căderea serii îi cuprinde, 
adeseori, un fel de spaimă , o stare de neliniște 
cauzată de pustietatea din jur.  

Conjugat cu plecarea tinerilor în cău-
tarea unui loc de muncă, sau a unor iluzii de 
îmbogățire în străinătate, în sate a scăzut 
numărul de copii de școală și, deși există 
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localuri de școli cu tot mobilierul necesar, cu 
dotări, cu calculatoare și internet, nu mai sunt 
elevi. Structura populației s-a schimbat. La 
marginea satelor mai bogate, s-au pripășit 
comunități de rromi, care, în mare parte, 
beneficiază de sprijin, de alocații pentru copii 
și de ajutoare sociale. Din păcate, mulți sunt 
tentați de viața boemă și nu se prea îndeamnă 
la muncă, iar când sunt solicitați de săteni 
pretind trei mese pe zi, cafea, țigări, un pahar 
de țuică sau bere la masă și minim 80 de lei pe 
zi, cerințe care arareori pot fi satisfăcute. 
Educația, primită acasă de copii lor, care 
reprezintă majoritatea în clasele din școală,  
este sumară, în majoritatea lor, înjură sunt 
obraznici și neascultători, agresivi între ei și cu 
personalul didactic. Pentru a aduce în centrul 
de comună copiii din satele aparținătoare, 
școlile au microbuze, care asigură și trans-
portul cadrelor didactice care fac naveta la 
oraș. Foarte puține cadre didactice mai 
locuiesc la sat și adeseori sunt și mai puține 
originare din localitățile în care predau și 
stabilite acolo.   

În aceste condiții și rezultatele procesului 
educațional sunt modeste iar abandonul școlar 
frecvent. 

Despre toate aceste realități nu auzi 
politicienii vorbind, decât cel mult cu 
promisiuni făcute în timpul campaniilor 
electorale, de regulă neonorate. 

Ce va duce viitorul este greu de spus, dar 
faptul că, în fiecare oră, un număr de oameni 
tineri hotărăsc să-și părăsească țara vorbește 
de la sine despre încrederea pe care o au în 
viitor. 

 
Cu un asemenea inventar (foarte sumar) 

de aspecte ale realităților pe care le trăim, nu 
putem decât să ne rugăm și să sperăm,  cu 
gândul la un cântec popular frecvent auzit în 
ultima vreme: „Doamne ocrotește-i pe 
români!” 

   
 

 

 
 

Aurelia Bălăei,  Vlad Țepeș  
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VASILE PARISESCU (PARIZESCU): 

militar, pictor, om de ştiinţă, desenator, scriitor, 

colecţionar de artă, expert naţional in arta modernă 

şi contemporană, general in armata română. Vasile 

Parizescu este inițiatorul în 29.12.1989, fondatorul şi 

preşedintele Societăţii Colecţionarilor de Artă din 

România. Vasile Parizescu este Membru Efectiv al 

Senatului Academiei Internaționale de Artă 

Modernă din Roma, 1999. Premiul Albo D‘oro , 

Roma. Cetățean de onoare al orașului Brăila. 

A publicat 43 de cărți. 

Mai multe din bibliografia lui se găsesc pe site-ul: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Parizescu 

 

Mărturisiri ale lui Vasile Parizescu : 

„M-am condus după principiul: Nu aştepta niciodată 

răsplată. Singura si adevărata răsplată este satisfacţia 

muncii tale”.  „Am făcut totul cu pasiune: armata, 

ştiinţa, scrisul, pictura, colecţionatul, dragostea de ţară si 

familie.” (Vasile Parizescu (Parizescu) - Gânduri despre 

pictura mea, Album “Vasile Parizescu”, p.54, Editura 

Arta Grafică, 1994) „Nu am pictat niciodată urmărind 

un anume scop lucrativ, ci am făcut-o ca un joc, dintr-o 

mare bucurie, dintr-o mare pasiune; am fost criticat 

pentru această părere despre pictură care este un lucru 

atât de serios, de dificil și, evident, celor care au făcut-o 

le-am dat oarecum dreptate; pentru mine era un joc 

spiritual, un joc al rațiunii, însă aprig și de nedescris. A 

fost o viață întreagă o mare pasiune, o mare dragoste și 

este încă, și marile iubiri nu se clamează, nu se 

împărtășesc întregii lumi; ele se șoptesc în spațiul 

spiritual atunci când sunt singur, eu și natura.” 

1. Opinii 
 

DESPRE ARTE, ÎN NOUA EPOCĂ A NON-ARTEI 
 

 
Interviu cu  generalul, VASILE PARIZESCU,  

pictor, președinte al Societății Colecționarilor de Artă din România, realizat de Gheorghe INDRE 

 

 
Gh.I.: Domnule Vasile Parizescu, revista „Gândul 

Anonimului” s-a născut la început ca publicație a Cenaclului 

„Anonimul” al unui grup de pensionari militari din Drumul Taberei. A 

apărut așa, în perioada 2002-2006, iar din 2007 în paginile ei a 

existat o rubrică permanentă dedicată comunei Luna din Transilvania 

- locul de naștere al domnului colonel Ion Mazere (întemeietorul 

revistei și unul dintre membrii fondatori ai Cenaclului), precum și al 

subsemnatului. Pe aceste două teme se sprijină și astăzi apariția 

revistei, grupând în jurul ei un nucleu de entuziaști iubitori de cultură, 

scriitori și poeți, și reflectând sumar în paginile sale și activitatea 

unor artiști plastici contemporani.  Pentru dumneavoastră, un om cu o 
viață dăruită integral profesiei de militar, scrisului și  picturii, atât ca 

artist plastic cât și ca un colecționar de frumos de primă dimensiune 

în spațiul societății românești,  ce importanță au avut de-a lungul 

existenței armata  și locul nașterii? 

 

V.P.: Din momentul apariției pe scara lumii și până la dispariția 

noastră acolo, undeva, între astre, intrăm în categoria miliardelor de 

„anonimi”, adăugând diferența că, după moarte, anonimatul fiecăruia 

crește exponențial, rămânând, poate, undeva, între câteva șiruri de 

litere tipărite, un „nume”: Vasile Parizescu, citit de 1/miliard dintre 

viețuitorii raționali, întâmplător. Și ori vor mai ști ceva anume, ori își 
vor mai aduce aminte, ori vor afla citind. Se miră și dau pagina mai 

departe. Americanii nu își mai cunosc toți președinții, nici pe George 

Washington, cel care i-a înființat într-o comunitate de sine stătătoare. 

În altă parte, la noi de exemplu, dacă nu s-ar scrie într-un calendar 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_Parizescu
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religios ce zi este și ce și cum a fost odată, ori nu s-ar porni un război virtual între „mărimi”, aproape 90% dintre „fericiții” 

de români trăitori nu ar mai ști că anul acesta, unicul, se împlinesc o sută de ani de la jertfa măreață a unor mari, dar 

necunoscuți acum, ostași eroi care au creat posibilitatea să ieșim o clipă din anonimat, sărbătorind „marea unire a 

românilor, în scumpa noastră ROMÂNIE”. 

Insignifiantul anonim venit pe lume, dăruit de Binecuvântatul Dumnezeu și de neuitații și respectații săi părinți, 

Iancu și Catina Joița, din vârstele fragede a iubit culoarea și i-au alergat privirile spre strălucirea cromatică a obiectelor. 

Mai întâi, aduna, la trei-patru ani, fărâme de sticlă colorate de pe dâmbul promontoriului pe care se afla Brăila, 

fiind în pericol ca, în orice moment, pentru un ciob de sticlă albastră, roșie ori galbenă, să se prăvale până pe digul 
neliniștitei scurgeri spre mare, Dunărea. Mai crescând, aduna ban cu ban să își cumpere bile și creioane colorate, care îi 

umpleau sufletul gata să se înfoie cu „foalele” fierarului din basme. Apoi a început a desena semne simple, colorate, 

ajungând la narațiuni cromatice pe orice fel de hârtie găsea. Crescând într-un mediu de înaltă intelectualitate (tatăl fiind cel 

mai mare bibliofil, filatelist și colecționar de arme albe și de foc, comandantul Regimentului 3 artilerie Franța, botezat așa 

în 1917 de generalul Berthelot), pruncul crescând sorbind frumusețea timbrelor, a cărților vechi și a măiestriei exprimate 

de maeștrii pe săbii sau tocuri de arme, pe lângă pasiunea sa față de culoare s-a adăugat și aceea de perfecțiune. Când tatăl 

a fost rugat de către doi profesori să vină la liceu, pentru a se vorbi cu el, copilul nu a știut de ce. A aflat însă mai târziu, 

când părintele său, deblocat la 49 de ani din armată, după nefericitul 23 august 1944, i-a spus la terminarea liceului:  

„Băiete, nu am bani să te trimit la Belle-arte, așa cum au cerut profesorii tăi. Mai am doi copii de crescut. Du-te la școala 

militară pe care am făcut-o și eu!”.  Și copilul, elev absolvent cu bacalaureat al liceului secția reală, s-a dus la școala 

militară. A dat examen, l-a luat. Venind de la școală în București, foștii colegi l-au luat în râs: „Ce, măi Parry, tu ești om 

să fi militar? pictezi, scrii poezii, schițe, vino cu noi la Academia Comercială sau la Litere. M-am înscris și la Facultatea 
de litere și filozofie. Pe prima am terminat-o în 1947, fiind repartizat în garnizoana București, drept recompensă dată de 

Inspectorul artileriei pentru terminarea examenului de absolvire pe primul loc; pe a doua, cu greu am terminat-o în 1949, 

examenul la licență dându-l cu George Călinescu. Acesta era colecționar de artă. Romanele lui au ca subiect viața unor 

colecționari de artă. Și el iubea arta și era mare colecționar.  Având motocicletă, îl duceam pe la colecționarii trăitori de 

atunci și la talciocul ce se înființase. Profesorul a fost impulsul pentru a colecționa;  mai târziu, când am început a scrie 

cărți la diverse edituri, acestea se plăteau bine, ușurându-mi posibilitatea de a-mi satisface, împreună cu soția, marea 

pasiune, pe lângă cea a picturii pe care o făceam, pe aceea a strânsurii de suflet care, în mod modest, m-a transformat în 

colecționarul de artă de astăzi. O precizare: în armată, la aceea dată, fiind singurul absolvent a trei licențe și fiind și un bun 

organizator, operativ, exigent și corect, am fost numit în funcții mari de la început. Dintr-o parte a soldei, din împrumuturi 

de la casa de Ajutor Reciproc, din veniturile de pe cărțile scrise, mai ales însă, din cumpăratul în rate a bunurilor de artă, 

am reușit financiar, trăind decent, să ajung la starea de astăzi. Pictorul și colecționarul Vasile Parizescu, bucurându-se de 
faptul că pictura mea s-a impus ca fiind individualizată în arta românească. 

  

Gh.I.: Primele mele informații privind pasiunea și dragostea dumneavoastră pentru pictură le-am obținut, în anii 

70,  de la un coleg de cameră din căminul studențesc, brăilean din Ghecet, care putea traversa Dunărea cu barca și care, 

împreună cu prietena sa de atunci (și viitoarea sa soție) - colegi de grupă cu Viorica, fiica dumneavoastră, au participat 

ca invitați acasă la dumneavoastră, la serbarea unei aniversări. Sensibil la frumos, prietenul meu mi-a povestit 

entuziasmat despre tablourile pe care le-a văzut în apartament, impresionat și fascinat de frumusețea și diversitatea lor. 

De când s-a născut dragostea dumneavoastră de pictură și ce a însemnat ea pentru viața și evoluția profesională și 

socială a omului de excepție?  

 

V.P.: Prima oară când destinul a făcut să ies din anonimat a fost la numirea mea la vârsta de 29 de ani, ca șef al 
unei secții importante în Ministerul Apărării Naționale, răspunzând pentru toată armata de folosirea, întreținerea, 

repararea, aprovizionarea, conservarea și păstrarea tuturor tipurilor de autovehicule din dotare (tancuri, autotunuri, 

tractoare pe șenile, autovehicule pe roți). În acea perioadă, îl aveam mentor pe profesorul G. Călinescu, devenit membru al 

Marii Adunări Naționale (ajutat de Mihail Sadoveanu), precum și pe un fost profesor de facultate, asistent la 

Electrotehnică, colonel inginer, Dimitrie Hogea, ieșean de origine, ceea ce explică foarte mult apetența față de o atmosferă 

artistică spiritualizată în casa pe care o locuia. El mă dirija: nu lua tabloul acela, ia lucrările pictorilor Ghiață, Petrașcu, 

Tonitza, Șirato etc. 

Încet, încet, mi s-a format plăcerea numai pentru ce era superior artistic și de pictori deja consacrați. Am devenit un 

adversar de temut împotriva pictorilor epigoni, ale căror lucrări erau lipsite de culoare și „greutate muzeală”. 

Paralel, pictam și eu, pregătind expoziții personale sau participări la expozițiile oficiale: naționale, bienale, 

municipale, ale zilelor conducătorilor de atunci sau ale unor mari sărbători istorice, cum ar fi fost „23 August”, „30 

Decembrie” etc. Făceam deja yoga, reușisem să folosesc „sertarele” cerebrale alocate de subconștientul ce impunea celor 
12% ale capacității intelectului oamenilor normali. Eu închideam „sertarul” armatei, ingineriei sau științei și deschideam 

pe cele de care aveam nevoie: picturii, scrisului, colecționatului, totul fiind supus unei voințe și încredințări deja puternic 

formate. 

Astfel că, după 8-12 sau mai multe ore petrecute zilnic în serviciul armatei, ajuns acasă, deschideam sertarul 

familiei, al picturii ori al scrisului. Așa am început să ies din anonimat, iar armata și cultura să mă considere un om de 

viitor: ulterior, cum spuneți dumneavoastră „omul de excepție”; armata îmi spunea, „omul indispensabil” - expresie pe 

care au preluat-o mulți scriitori și publiciști folosind-o în materialele publicate de ei. 
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A existat o perioadă când, nolens volens, am trecut în anonimat (pentru că apari și dispari din viața oamenilor), 

anume aceea când nefiind membru de partid am fost dat afară din armată, ca urmare a unor mașinațiuni ale unor 

subordonați  proveniți din pleava societății și a coincidenței cu arestarea  tatălui meu, ca dușman al poporului, de către 

securitate, ca fost militar, la Brăila, de către colonelul Macri, șeful securității orașului, un fals proces foștilor militari, 

dovedit mai târziu, la o verificare, de a fi avansat la gradul de general, în anul 1974, o înscenare prostească organizată de 

un „lumpen proletar” politruc complet neinstruit, dar aparent credincios regimului (ca șeful Pacepa). Am lucrat ca inginer 

civil în uzinele Autobuzul, la control. În urma unei contestații făcute de Comisia de revizie a unui Congres al partidului, 

am fost reprimit în armată și, deoarece urma să-mi acorde o funcție de răspundere, s-a organizat un simulacru de primire 
în PCR. Am fost numit din nou într-o funcție și mai mare, devenind în final „șeful programului de blindate” (tancuri, 

transportoare blindate, mașini de luptă ale infanteriei, mașini de luptă pentru vânătorii de munte etc.), pe care le fabricam 

în țară. Redevenisem, ieșind din anonimat, „omul de excepție”, „omul indispensabil”  armatei. 

 

Gh.I.: După decembrie 89 cea mai mare dobândire, în opinia mea, a fost obținerea libertății de a călători prin 

Europa și prin lumea largă. Dacă, până atunci, contactul cu pictura universală îl aveam prin muzeele din țară: Muzeul 

Național de artă, Muzeul colecțiilor, muzeele din orașele mari de provincie: Cluj Napoca, Craiova, Sibiu, Timișoara etc. 

și prin reproducerile publicate în albumele de pictură, publicate în condiții grafice de bună calitate și accesibile ca preț, 

după 1989, s-a deschis accesul spre marile muzee și colecții. Am vizitat, printre altele, Royal Museum of Fine Arts of 

Belgium din Bruxelles, National Gallery din Londra, British Museum, muzeele de artă din Viena, Muzeul Louvre, Muzeul 

Vaticanului, Muzeul Ermitage, Galeriile de artă Uffizzi din Florența ș.a., dar trebuie să recunosc că pentru un profan 
aceste vizite sunt de regulă tururi de forță, nu ai la dispoziție suficient timp și la un moment dat ochiul și mintea obosesc 

sub povara uriașelor cantități de informație culturală.  Cum se simte și, mai ales, cum se pregătește pentru ele și cum 

receptează un colecționar și un împătimit al picturii și artelor plastice asemenea vizite? 

 

V.P. Fiind într-o funcție ce solicită relații cu mai multe țări atât socialiste, cât și capitaliste (pe linia producției de 

blindate) am reușit, înainte de 1989, să văd mai ales muzeele lor naționale: Ermitage, Tretiakov, Pușkin, Hrach (Cehia), 

cele din Varșovia și Cracovia, Budapesta, muzeul național de artă din Viena și Palatul Belvedere, Galeria Națională din 

Londra, Muzeul Victoria și Albertina, Madame Tussaud, Galeria Națională de Portrete (unică în lume), iar după 1989, să 

mă deplasez cu soția și fiica în Italia, vizitând Roma „imperială”, cu multiplele obiective antice importante și muzee (la 

Muzeul Național de Artă Modernă din Roma mi-a fost achiziționat în 1990 un tablou), Veneția, Florența, Neapole, apoi 

Franța cu Parisul regal cu celebrul Luvru, Muzeul d’Orsay, Marmottan, al primăriei orașului Paris (unde am de asemenea 

un tablou achiziționat în 2001, precum și de mai mulți colecționari din Adunarea Națională Franceză), Viena, deschizând 
o expoziție personală la galeriile Cartier apreciată foarte bine; marii colecționari au fost pasionați după pictura mea, având 

lucrări în colecțiile lor. 

Am lucrări numeroase în SUA, Anglia, Turcia, iar în Japonia, la Tokio, unde am fost la deschiderea expoziției 

personale, toate tablourile expuse (65)  au rămas acolo. În China am vizitat Palatul de iarnă și de vară, mormintele 

împăraților, zidul, construcție de neimaginat care se întinde peste munți și câmpii pe o lungime de  peste 20000 km. 

Am vizitat Fabrica de Artă din Beijing și Institutul de Artă din Shanghai și multe alte obiective artistice. Toate mi-

au lăsat o impresie excepțională, ceea ce cunoșteam din literatura de specialitate, dar nu o cunoscusem având-o în fața 

ochilor.  

Este uimitor ce poate face arta și cultura. Potrivit zicalei: când armele tac, cultura și arta înfloresc. Din păcate 

armele nu tac, iar cultura în lume,  dar mai cu seamă în țara noastră, nu mai există.   

 

Gh.I.: În școala generală de dinainte de 1989,  în programa școlară a claselor 5-8 erau prevăzute ore de educație 

artistică, ore de desen și ore de muzică. Învățământul avea caracter de masă și fiecare copil avea șansa de a fi descoperit  

dacă avea talent și de a obține cunoștințele de bază. Eu îmi aduc aminte cu plăcere de emisiunea de la TV în care 

profesorul Ion Frunzetti prezenta tablouri din pictura universală. Comentariile elaborate și carismatic făcute de Dan 

Hăulică despre muzeele lumii, emisiunile din ciclul Spectacolul lumii realizate de talentatul reporter și scriitor Ioan 

Grigorescu și emisiunile Drumuri europene, realizate de Aristide Buhoiu, toate mi-au alimentat curiozitatea și dorința de 

a cunoaște și înțelege. Astăzi lucrurile s-au schimbat radical. În România, învățământul de masă funcționează doar 

declarativ, mulți copii nu termină școala din motive materiale și, după statistici, există un mare număr de analfabeți. Din 

punctul dumneavoastră de vedere, ca om de cultură devotat artelor plastice, cât de importantă este formarea gustului 

pentru marele public, cât de necesară este educația artistică de bază? 

 
V.P.: În cultură și artă, sfera aproape nelimitată de cunoaștere (dacă te gândești la univers), nu include numai arta 

plastică. Nu trebuie uitată literatura care, la noi, cu mici și foarte rare excepții, în prezent nu mai există și nu mai prezintă 

interesul oamenilor (din cauza calității), dar și din cauza folosirii din ce în ce mai mult a internetului, care a ușurat 

informația, dar a periclitat „cunoașterea în sine”. Apoi muzica, arhitectura, arta dramatică, arta medicală, arta matematicii 

și a invențiilor, care de multe ori schimbă lumea (iată, mulți vor să-și asigure locuri pe Lună, Marte etc., deoarece nu mai 

au eficacitate), arta clonării și multe altele. Ele par științe, dar se alătură artelor. Dar și știința este o artă. 
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Omul nu își  dă seama că fără cultură și artă (aici intră și arta astronomiei) nu ar putea viețui, întrucât și fără arta 

folclorică și arta agricolă nu s-ar putea trăi, orice am încerca să facem. În consecință, fără cultură și artă nu ar exista 

sentimentul de „viață”, așa cum îl au milioanele de analfabeți, oamenii aceștia fiind (nu numai la noi) reduși la animalism: 

fuga după hrană și după sex. 

În ceea ce privește importanța istoriei și criticii de artă, nu pot să-i numesc pe cei din întrebarea dumneavoastră, 

deoarece îi consider în  „coada” celor adevărați profesioniști, cum au fost: Eugen Schileru, Petre Comănescu, Barbu 

Brezeanu, Gh. Oprescu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Alexandru Busuioceanu, cu o mare pregătire legată de arta 

universală), Dan Grigorescu, Titus Mocanu și alții. Frunzetti nu a lăsat scris decât o plachetă de versuri, iar Hăulică a avut 
funcții în Paris, a scris câteva articole în revista secol XX, iar prezențele lui la vernisajele unde vorbea se rezumau la 

generalități și câteva fraze la sfârșit despre opera artistului care expunea.  

 

Gh.I.: În contemporaneitatea noastră, o operă de artă, un tablou este apreciat după valoarea sa estetică, dar și 

după valoarea de piață pe care o are și care permite folosirea marilor capodopere pentru tezaurizare, ele reprezentând 

bunuri materiale cu mare valoare spirituală și cu mare cotație financiară. Care sunt consecințele acestor fenomene 

asupra evoluției artei plastice și asupra accesului marelui public la operele de artă de mare valoare? 

 

V.P.: Expresia plastică s-a schimbat permanent, de la arta preistorică, naivismul religios, la renaștere, impresionism 

și expresionism intervenind arta nonfigurativă (făcută cum se spune cu „coada măgarului”). Artiștii nu au avut ce face, 

expunând chiar și un vas de WC,  considerându-l „operă de artă”. Americanii, cărora le lipsea adevărata artă, ei 
cumpărând-o din Europa de-abia în secolul XX, mai ales după anul 1945, s-au orientat spre ce era nonarta, acea 

nonfigurativă. Cu excepția lui Constantin Brâncuși, arta sa este extrem de „muncită’ ca și a altora, cazul Matisse, Picasso, 

Chagall ș.a. (de altfel cele mai multe lucrări nonfigurative sunt în SUA, în timp ce arta inspirată de binecuvântarea 

Dumnezeiască se află în Europa, inclusiv Rusia). Acesta este motivul pentru care americanii și cei din extremul orient (mă 

refer la Japonia) cumpără de la marile licitații pictura figurativă europeană. 

La noi nu se poate pune problema existenței unor noi colecționari după 1989, din două motive: nu mai există 

pasiune, au numai bani și doresc să investească. În timp, devin și ei, poate, pasionați de strânsura lor. Dacă mai scapă câte 

un tablou de valoare, acesta este slab prețuit de casele de licitații din cauză că intermediarii (casa de licitații, magazinele 

de antichități etc.) aplică principiul „moriștii”, adică: multă marfă, slab cotată, bani mulți din vânzarea ei și iar multă 

marfă. Adică morișca „marfă, bani, marfă” trebuie să se învârtească repede. Cu cât această morișcă se învârte mai repede 

cu atât prețurile sunt mai mici (mărunte chiar), nu se socotește ca în perioada interbelică valoarea adevărată a unui artist, ci 
se pune o sumă oarecare (de multe ori „mituită” către expert sau prețuitor) fără a se mai face caz sau judecăți care să 

reflecte realitatea. România, neavând cultură și artă, nu mai are nici obiectivitate și nici cunoștințe suficiente de a decela 

valoarea de nonvaloare, originalul de fals. Este greu să mai fi colecționar adevărat astăzi, când mulți afaceriști cumpără în 

„vrac” sau cu experți plătiți și de vânzător și de cumpărător. Marele public nu mai are acces în acest fenomen decât în 

cazul vizitării muzeelor de artă sau a expozițiilor organizate de Societatea Colecționarilor de Artă din România, cu lucrări 

originale din colecțiile private, cunoscute.  

 

Gh.I.:  În săli ale unor mari muzee de artă din Europa și SUA, am întâlnit clase de copii asistați de profesor, cu 

blocurile de desen făcând ore de desen după opere celebre sau ascultând comentariile profesorului despre operele din 

sala respectivă.  Se poate vorbi despre opera de artă ca bun de utilitate publică, cu funcții multiple, de formare, de 

instruire, de relaxare și în general de umanizare a unei lumi dominată de pragmatism, materialism ? 

 

V.P.: Așa este corect, cum spuneți dumneavoastră. Astfel s-ar insufla din copilărie oamenilor și suflul pasiunii de a 

iubi și a face o strânsură de artă, adică o colecție, mod în care s-ar promova arta. La noi, în prezent, de fapt după 1989, nu 

mai au loc asemenea acțiuni, care, pe vremea comunismului, aveau loc; cultura și arta, mai ales arta plastică, erau ajutate 

cu bani de la bugetul țării și nu erau considerate, ca acuma, ceva mai jos decât o cenușăreasă.  

 

Gh.I.: O sală de concerte este un spațiu cultural în care receptarea mesajelor operei de artă se face folosind auzul 

și mintea capabilă de trăirea  emoțiilor și impresiilor generate de opera muzicală. Uneori, ascultătorii închid ochii pentru 

a se abandona total în brațele muzicii. Într-o pinacotecă, receptarea mesajelor artistice folosește văzul, privirea atentă și 

pătrunzătoare care transmit minții emoția obținută din vibrația culorilor și formelor de pe pânză sau de pe suportul 

material al tablourilor. Se poate face vreo asemănare între o sală de concert și o sală dintr-o pinacotecă? În 

cinematografie, tehnologia contemporană face combinații între muzică, imagine și povestea din texte.  Cât de mult 
reușește filmul să realizeze o sinteză a primelor două spații culturale?  

 

V.P.: Evident că o sală de concerte este similară cu o sală dintr-o pinacotecă. Personal am scris și vorbit la radio și 

TV despre: „Interferența între muzică și pictură”, „Interferența între pictură și literatură” ori între „Pictură și știință”, arte 

pe care omul cultivat le receptează cu ușurință și plăcere, îmbogățindu-și spiritul la nivele înalte, nemaiputând să se rupă 

de această fracțiune a culturii și artei în tot restul vieții sale. De fapt, eu am pus ordinea artelor astfel: arta viețuirii 

(medicina), muzica, pictura.....etc. Filmele realizate în prezent nu mai sunt operele elaborate mai înainte, nici la noi, nici 
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pe plan universal. Acum bătăile, sexul, divorțul, violarea copiilor, omorurile, furturile sunt subiecte preferate ale 

publicului larg, fiind dezintelectualizat. Evident că subiectul este însoțit de muzică, dar nu este ca cea din „Vă place 

Brahms !” 

 

Gh.I.: Trăim într-o lume complicată, plină de contraste, cu oameni foarte bogați, cu o clasă medie destul de 

subțire și cu transformări radicale înregistrate în ultimii 20 de ani în economie și în întreaga societate românească. Este 

o lume extrem de competitivă, marcată din păcate și de corupție și de o moralitate scăzută, îndeosebi a elitei 

conducătoare – aceea care se numește în limbaj comun clasă politică. Având în vedere că sunteți un bun cunoscător al 
mediului artistic și al atmosferei din societate, aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre condiția artistului plastic în 

societatea românească. Cât de greu este drumul afirmării pentru un debutant și cum este cel al menținerii sau 

supraviețuirii pentru un artist consacrat? 

 

V.P.: Lumea complicată nu am făcut-o noi, nici altcineva. Când un prim-ministru naiv (pentru a nu scrie altfel), 

plătit sau spune strigând în adunări, TV, radio: „industria româneasca este un morman de fiare vechi”, în primele zile de 

după 1989, ne dăm seama de ce România a ajuns astfel. Dacă în 1944-1947, pleava societății, datorită unui conducător 

slab, Mihai, a ajuns, influențat de o „ciozvârtă” de partid așa-zisul „comunist român” și de trădătorii șefii partidelor 

istorice în fruntea societății, intelectualitatea fiind distrusă în toate felurile, din nefericire, pentru națiunea noastră, 

fenomenul se repetă în anul 1989, când au ajuns să ne conducă aceeași „pleavă”. Va trece multă vreme ca „pleava”să se 

transforme în intelectualitate, când chiar copiii lor (beizadelele), ai baronilor partidelor politice sunt crescuți într-o 

imoralitate și mai profundă. În astfel de situații, un debutant nu poate trăi, de abia dacă își  poate duce viața. Nimeni nu îl 
poate ajuta când nici el nu știe pe ce cale artistică să o ia. Uitați-vă și ascultați opera vizuală și muzica folclorică. Special 

este pusă în față: folkul și arta populară: să nu ne uităm originile. De acord, însă nimic din ce a fost valoros în țară nu se 

mai promovează. Dacă comuniștii au luptat împotriva intelectualilor, regimurile de după 1989 au făcut la fel. Atunci de ce 

mai există semne de întrebare? Poate peste 50 de ani, de acum încolo, le vom răspunde. 

 

Gh.I.: Aveți o familie frumoasă, aveți o viață plină de realizări și o recunoaștere largă a valorii și a rezultatelor 

muncii dumneavoastră. Cât de importantă este familia pentru viața unui om care a desfășurat o activitate profesională, 

artistică și cetățenească ca a dumneavoastră? 

 

V.P.: Pentru mine familia a însemnat „coconul de mătase” în care m-am aciuat sufletește și trupește. Mi-am iubit 

familia în mod deosebit, fericirea mea era că fenomenul a fost reciproc. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit o 
asemenea familie care a suportat aceleași sacrificii, nefericiri sau fericiri ca și mine. Altfel nu se putea ajunge aici. 

 

Gh.I.: Mulțumesc! 

 
 

Vasile Parizescu, Iarna, spre gara Filaret 
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PARTICIPAREA ROMÂNIEI ÎN COMPETIȚIA EUROPEANĂ  

ȘI GLOBALĂ A COMERȚULUI ELECTRONIC 
Special pentru revista Gândul Anonimului 

 

Viorel Nicolae GAFTEA1 

 

 
Viorel Nicolae Gaftea la Palatul Națiunilor Unite la Geneva,  

E-Commerce Week 16-20 Aprilie 2018 

 
emersul politic și economic se accentuează, pe  o competiție care are la bază progresul tehnologic, 
digitalizarea economiei, acapararea și controlul piețelor, atât pe plan național, european cât și global.  

Viziunea europeană versus cea globală începe să conștientizeze o luptă deschisă bazată pe 

competitivitate și prezență globală, inclusiv acapararea piețelor. 
Vom aborda în acest prim demers viziunea și politicile privind piețele digitale și de comerț electronic, pe 

cele două paliere: european și global, dar urmărind și impactul național.  

Competiția națională este identificată ca facând parte din aceste abordări, cu posibilitatea de a se remarca 

prin considerente de mărime a propriei piețe și capacitate de accesare la nivel european sau cu mult efort la 
nivel global. 

 

Piaţa Unică Digitală
2
 a Uniunii Europene a devenit o strategie în sine, desprinsă din cadrul Strategiei 

Agenda Digitală 2020, adoptată și în România. Ca orice inițiativă nouă, aceasta trebuie să facă față unor 

numeroase Oportunități și Provocări. Situația în România, a unor politici de participare la piața unică digitală 

este dependentă de factori de context privind: Portabilitatea transfrontalieră, Geoblocarea serviciilor, Inovația 
și reglementarea pentru platformele și piețele digitale dezvoltate,  gestionarea Fluxului de date și standardele 

utilizate, capacitatea Rețelelor de bandă largă,  Investițiile publice şi concurența pe propria piață și în Piaţa 

unică a telecomunicaţiilor, cu respectarea principiilor privind neutralitatea rețelelor şi concurența. 

Strategia Națională Agenda Digitală pentru România-2020 constituie primul document de abordare a 
subiectului în contextul european și este  continuată de alte demersuri care să ajute participarea și tranziția către 

piețele digitale. Sunt demersuri inițiate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerțși Antreprenoriat și 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale care a inițiat un proiect-studiu de un milion de euro  
pentru comerțul electronic. 

Se punctează nevoia de cooperare sinergică între sectorul productiv, piețe și consumatorii finali de 

bunuri și servicii digitale; nevoia de convergență tehnologică  a bunurilor și serviciilor și interoperabilitatea 
acestora și în final nevoia de integrare aprofundată printr-o bună guvernanță. Sunt aspecte la care noi ca țară 

suntem deficitari.  

                                                
1 Dr. Ec & Ing. Viorel Gaftea, secretar Științific, Secția Stiinta și tehnologia informației,  Academia Română 
2 https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_ro 

D 
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Contextul liberei circulații a bunurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor reprezintă cadrul de 

funcționare și dezvoltare. Problemele majore existente care afectează întregul demers la scară europeană sunt: 
geoblocarea, drepturile de autor,complexitatea taxei pe valoarea adăugată (TVA), conceptul de acces prin 

furnizarea de infrastructuri și servicii de mare viteză, securitate și de încredere. Observăm că există o mare 

dependență de securitatea cibernetică, protecția datelor personale, siguranța tranzacțiilor și transferurilor 

financiare. 
Piaţa Unică Digitală constituie o oportunitate de recuperare accelerată a decalajelor economice și sociale 

pentru state a căror integrare economică europeană trebuie aprofundată, ca și în cazul României. 

Înțelegerea convergenței digitale, a convergenţei tehnologice în cadrul pieţei sau industriei trebuie să 
răspundă nevoilor extrem de diversificate ale Piaţei Unice Digitale. 

Pentru Uniunea Europeană, Piaţa Unică Digitală reprezintă un demers pentru dobândirea unui statut de 

actor digital global și recuperarea decalajelor față de Statele Unite ale Americii (SUA), China și Asia, iar 
pentru statele membre și România reprezintă motivația transformării și adaptării la contextul economic și social 

ce caracterizează economia digitală în era informațională. 

În cadrul climatului actual economic și de securitate fragil, este greu de anticipat cu exactitate către ce 

anume tinde piața unică digitală europeană, necunoscutele fiind legate de ritmul în care va evolua piața globală 
în următorii ani și de determinarea politică a statelor membre pentru desăvârșirea și consolidarea unei piețe 

unice digitale. 

Poziţia României3 în ierarhia mondială a competitivităţii este reflectată de ocuparea locului 53, în a doua 
treime a clasamentului iar sectorul digital (TIC) din România este caracterizat cu precădere de indicatorul 

compozit DESI4, prin situarea pe ultimul loc între cele 28 state ale UE. 

 
 Pornind de la aceste realități să vedem ce se întâmplă la nivel global.Imaginea globală a impactului 

digital se poate caracteriza prin numărul de utilizatori şi consumatori digitali: 

 

Populație 

totală din care 

utilizatori: 

internet Active pe 

rețelele de 

social media 

unici de 

internet 

pemobil 

activi de 

aplicații de 

social media 

pemobil 

7,395 miliarde 3,419 miliarde 2,307 miliarde 3,790 miliarde 1,968 miliarde 

Urbanizare: 

54% 

Penetrare: 54% Penetrare: 31% Penetrare: 51% Penetrare: 27% 

România este pe de o parte un actor foarte mic și puțin competitiv, dar poate avea acces prin tehnologiile 

digitale, prin e-commerce la o piață uriașă.  

Competiția globală capătă valențe deosebite, capătă agresivitate comercială, fiscală, teritorială. 
În piaţa digitală de e-commerce la nivel global organizațiile reprezentative s-au mobilizat pentru a 

încerca o sinergie pe calea dezvoltării a tuturor țărilor, fapt care să conducă la o mai bună cooperare, înțelegere, 

parteneriate sociale și economice. Vorbim de Organizația Națiunilor Unite –(ONU), de Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD), World Trade Organization (WTO), de Banca Mondială. 
ONU Geneva a organizat în 2017 pentru prima dată, apoi în 2018  a doua conferință „Intergovernmental 

Group of Experts on E-commerce and the Digital Economy, 2nd session”, în cadrul UNCTAD's E-Commerce 

Week 5  16-20 Aprilie 2018 la Palatul Națiunilor Unite la Geneva. (http://unctad.org/en/conferences/e-
week2018/Pages/Programme.aspx ) 

În cadrul reuniunii s-au dezbătut "Dimensiunile de dezvoltare ale platformelor digitale", și perspectiva 

comerțului electronic,cu rolul tot mai mare al platformelor digitale și pașii concreți în valorificarea acestor 

tehnologii în evoluție pentru o dezvoltare durabilă, pentru o economie digitală. 

                                                
3  Raportul Competitivităţii Globale 2015-2016: către un ”nou normal” al productivităţii, disponibil online la: 
http://iem.ro/en/raportul-competitivitii-globale-2015-2016-ctre-un-nou-normal-al-productivitii/.  
4 The Digital Economy and Society Index (DESI), disponibil online la https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.  
5http://unctad.org/en/conferences/e-week2018/Pages/default.aspx 

http://unctad.org/en/conferences/e-week2018/Pages/Programme.aspx
http://unctad.org/en/conferences/e-week2018/Pages/Programme.aspx
http://iem.ro/en/raportul-competitivitii-globale-2015-2016-ctre-un-nou-normal-al-productivitii/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Participarea subsemnatului, ca singurul reprezentant din România, la evenimentul E-Commerce Week, 

ONU-Geneva, a fost valorificată în 2017 și prin semnalarea în plenul adunării a lipsei României din statisticile 
tipărite distribuite participanților, din indexul stării e-commerce-lui în cele 143 de țări analizate. 

Problemele globale pe domeniul e-commerce sunt tratate cu o atenție deosebită atât pentru grupul LDC ( 

low developed countries) dar și pentru statele dezvoltate. 

Pentru a sintetiza cum este privită evoluția globală vom preciza câteva probleme majore ce trezesc 
atenția la nivel global: 

- Impactul deosebit generat de Estonia prin inițiativele sale în domeniul IT, al serviciilor create pe teme 

ca: e-Democracy, e-Rezidency,  e-Identitity; 
- Impactul creat prin Strategia e-Commerce dezvoltată de Egipt și preluată global ca o bună practică; 

- Impactul generat de Africa, în accensiune economică, cu țări cu o populație uriașă, Egipt cu 80 

milioane din care 40% foarte tineri, Algeria cu 200 milioane populație majoritar tânără, alte numeroase țări cu 
populații uriașe și gata să emigreze spre Europa. 

Aceste perspective generează un nou cadru al evoluțiilor în următorii ani, vor schimba tendințele de 

evoluție pe plan economic, financiar, demografic, instituțional. 

Dacă amitim de marii competitori; Amazon, AliBaba, Google, Facebook care au deschis și opțiunea 
comerțului electronic și care depășesc valoric și din punctul devedee al capacității performanțele naționale a 

multor țări, observăm că fîcând această paralelă între viziunea europeană și globală pe e-commerce, Europa 

este și ea în fața unor provocări globale cărora încearcă să le facă față, să le controleze, să se protejeze. 
 

Pentru România aceste probleme au un impact și mai puternic, însă putem enumera câteva servicii de 

piață digitală care mențin România în circuitul economic și comunicațional european: 

- piața de capital și bursieră BVB (www.bvb.ro); 

- bursa monetar-financiară și de mărfuri Sibiu (www.sibex.ro); 

- bursa de mărfuri BRM  (www.brm.ro);  

- piața de energie OPCOM (www.opcom.ro);  

- sistemul electronic de achiziții publice SEAP (www.seap.ro). 

- sistemul de comerț electronic eMAG (https://www.emag.ro/) și alte magazine on line. 

Piața e-Commerce  din România este estimată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO 
https://www.armo.org.ro/) pentru 2017 la valoarea de 2,8 miliarde euro, cu 40% mai mult decât în 20166. 

România este într-o poziție în care sectorul privat românesc nu are capacitatea de a fi competitiv cu 

capitalul străin, este în situația în care deschiderea totală a pieței poate sufoca piața internă, mai puțin 
competitivă și invadată de oferta externă. Problema a fost tratată și într-un studiu al Institutului European 

Român, SPOS 2017 - România și Piața Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunități și provocări cu autori: 

Viorel-Nicolae GAFTEA (coord.), Angela IONIȚĂ, Ionel NIȚU, Iulian-Florentin POPA. 

Contextul analizat privind o paralelă între o viziunea europeană și cea globală trebuie privit și în 
contextul evoluțiilor tehnologice, aici amintim de blockchain, de inteligența artificială, de noile directive 

europene ce au intrat în aplicare în luna mai 2018 pentru protecția datelor cu caracter personal și rețelele 

informatice (GDPR, NIS), elemente care se manifestă diferit la nivel de continente (America, Europa, Asia, 
India). 

Trăim intr-o lume globală și trebuie să ne aliniem și la potențialul ei în privința supra-ofertei și al 

oportunităților generate de cererea acestor piețe cu sute de milioane de consumatori. Suntem într-un stadiu 

tehnologic avansat, dar doar 40% din populaţia globului e conectată la internet. Producția rămâne principalul 
factor de dezvoltare, iar comerțul electronic devine calea de valorificare și impact pentru alte sectoare auxiliare 

privind desfacerea și infrastructurile necesare, sistemele de plăți electronice, sistemele de servicii electronice.  

 

                                                
6  Raportul pieței de e-commerce 2017: Românii au cumpărat online de 2,8 miliarde de euro, disponibil online la: 

http://www.gpec.ro/blog/category/piata-de-ecommerce-din-romania.  

http://www.bvb.ro/
http://www.sibex.ro/
http://www.brm.ro/
http://www.opcom.ro/
http://www.seap.ro/
https://www.emag.ro/
https://www.armo.org.ro/
http://www.gpec.ro/blog/category/piata-de-ecommerce-din-romania
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„POVESTEA MAGULUI CĂLĂTOR ÎN STELE”,  

UN POEM DE INSPIRAȚIE DIVINĂ 
 

 
Ovidiu ŢUŢUIANU 

 

1. Introducere 
 

ovestea magului călător în stele, este o poezie de mari dimensiuni a lui Mihai Eminescu, publicată 

integral pentru prima dată, în revista „Viaţa românească”, nr. 9-12 din septembrie-decembrie 1932. 
Fragmentar şi cu comentarii, a apărut în George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, III, 1935, p.159 – 

174. S-a păstrat într-un caiet confecţionat de poet şi integrat în manuscrisul nr. 2.259 (f. 52-81).  

Elaborată probabil în 1872, este o transcriere cursivă, cu intenţia să fie publicată. Se pare că au existat 

mai multe variante în ciorne ce s-au pierdut. Poezia figurează în manuscrisul nr. 2.285 (f 114-122) din 1873 cu 
o completare sub formă de dialog între Mag şi Prinţ [1]. 

Titlul ei, propus de George Călinescu, s-a impus ca fiind potrivit şi sugestiv. Unii comentatori, printre 

care se află și Dumitru Murărașu, consideră că titlul corect ar fi: Feciorul de împărat fără de stea [2]. 
Acest poem postum nefinisat, pus alături de Memento mori (scris cam în aceeași vreme), îl determina pe 

profesorul Ion Rotaru să aprecieze că: „Postumele au dezvăluit posterității colosalitatea „icebergului” 

eminescian, mirifica forță „neptunică” a geniului său” [3]. 
 

2. Firul epic 
 

„În vremi de mult trecute”…: bătrânul împărat, „ce-avea popoare mândre, mândre cetăți o mie”... 

decide să-și verifice fiul înainte de a-i preda tronul, trimițându-l la prietenul său din tinereţe, venerabilul Mag, 
rămas tot bătrân, dar pe care .„al vremurilor curs vecinic nu-l poate turbura”. După o călătorie plină de 

dificultăți și peripeţii Prințul ajunge la Mag, unde află că „semnul ”(destinul) său nu este trecut în „marea carte 

a sorților” pentru că tânărul, „în tot cerul, nu are nici o stea! 
Pentru a-i descifra totuşi soarta deosebită, Magul îl conduce pe fiul de împărat (care printr-o substituire 

de personaje devine însuși Împăratul) la o peşteră, ce va fi folosită atât ca lăcaş de incantaţie cât si ca rampă de 

lansare în periplul cosmic printre stele, așa cum de fapt este sugerat în titlul poemului. 

În cursul zborului sau cosmic, Magul poposește pe steaua unde „în scorburi de perete trăiește –un biet 
călugăr”. Iar aici se produce o nouă dedublare a personajelor. Călugărul este de fapt Poetul, care retras de lume 

„trăiește în ascese gândind la Dumnezeu”și dedică serenade Lunii. La un moment dat, Poetul se retrage „în 

țărmuri sterpi de mare”…„ Dar vai! ș-acolo-l urmă, visările-i amare”. Iar la sfârșit, Magul îi reproiectează 
soarta Călugărului/Poetului, căruia visarea sa adâncă luase chip de femeie: „E-aievea acea ființă, visele-ți nu te 

mint/Dar nu-i aici în lume …E sufletu-unei moarte/Pe care - nsă eu însumi pot ca să-l reaprind./Pot s-o topesc 

în forma de lut care s-o poarte/Și idealu-eteric în lut eu pot să-l prind ,/Dar nu aici .- Aicea de viață n-are 

parte;/Vom merge –n lumea unde trăiește mai departe”. 
După Rodica Marian, „Povestea magului călător în stele”, este o ontologie a lunii, a morții și a creației 

poetice” [4]. 

Pentru Mihail-Nicolae Stanca, acest poem „reprezintă una din dovezile dobândirii unui potențial uman 
și creator incomensurabil, care se pretează-datorită tematicii speciale- la o profundă tâlcuire hermeneutică și 

P 
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duhovnicească”. În consecință, dânsul examinează opul prin prisma numerologiei și a relației 

cifrelor/numerelor cu perceptele religiei creștine [5]. 
 

3. Structura poemului 
 

Poemul de mare întindere (844 de versuri) la care ne referim este structurat pe trei cânturi. Cântul I 

conține 128 de versuri, distribuite în 16 strofe a câte 8 versuri strofa. Cântul II cuprinde 419 versuri, incluse în 
11 strofe a câte 5 versuri; 23 de strofe a câte 8 versuri; 36 de strofe a câte 5 versuri. Cântul III însumează 297 

de versuri, aranjate în 38 de strofe a câte 4 versuri strofa, urmate de o strofă cu 5 versuri și una cu 6 versuri, 

apoi 2 strofe a câte 5 versuri urmate de o strofă cu 6 versuri și una cu 7 versuri, o prozodie cu 33 de versuri, o 
alta de 18 versuri, după care poetul introduce o strofă cu 4 versuri, apoi o prozodie de 16 versuri și în fine, 5 

strofe a câte 8 versuri. 

 

4. Despre proporția divină 
 

Recitind cu atenție poemul și fiind oarecum avertizat de abordarea din lucrarea [5] mi-am pus întrebarea 

dacă la compunerea lui, Mihai Eminescu s-a aflat sub inspirația divină și unde oare s-a manifestat mai pregnant 

aceasta? 
Și pentru a încerca să răspund la dificila întrebare, mi-am adus aminte că însuși poetul spunea: „ 

Adevărul nu resultă din deduceri logice decât numai în matematică” [6]. 

În consecință am apelat la „Proporția divină”, „Proporția de aur”, sau „Secțiunea de aur” (sectio 

aurea în limba latină), evidențiată prin „Raportul de aur” sau „Numărul φ (phi)”, notat uneori și cu Φ, care 
semnifică o relație de proporționalitate care se realizează între un întreg și segmentele sale și care corespunde 

simetriei rapoartelor dintre întreg și segmentele sale [7]. 

Simbolul φ reprezintă prima literă din numele sculptorului grec Phidias considerat a fi primul artist care 
a utilizat „proporția de aur” în creațiile sale, printre care se numără statuia lui Zeus din templul Olympia și 

Parthenonul din Atena. Una dintre primele definiții ale ”proporției de aur” aparține matematicianului Euclid, 

care a denumit-o ca medie și extremă rație. În această accepțiune, întregul (a = b + c ) din figura 3, trebuie să 
fie divizat astfel încât raportul dintre întreg și segmentul mare să fie egal cu raportul dintre segmentul mare și 

cel mic, sau altfel spus : 

 

a/b = b/c = φ 

Notând cu 1 segmentul mic și cu x segmental mare, proporția de mai sus devine: 

(x + 1)/ x = x/1 

Efectuând produsul mezilor și respectiv al extremilor, rezultă ecuația: 

 

x
2
 = x + 1        sau        x

2
 - x - 1= 0 

 

Ecuație are două soluții: x1 = (1 +√5)/2  și  x2 = (1 - √5)/2 , dintre care se reține numai prima.  

Astfel, valoarea „proporției/numărului de aur” este un număr irațional ( 1 , fiind de fapt semisuma 

dintre 1 și rădăcina pătrată a lui 5 și anume: 1,6180339887… 

 

                                           
   

         Fig3. Elementele „proporției de aur” ..                                              Fig4. Spirala lui Fibonacci 
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Una dintre cele mai cunoscute aproximații ale „proporției de aur”se obține folosind seria numerică 

denumită șirul lui Fibonacci, ce se poate reprezenta printr-o spirală (figura 4). În acest șir, începând cu al 
treilea termen, fiecare rezultă din suma celor doi termeni dinaintea lui : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144…Pe de altă parte, cu cât înaintăm mai mult în șir, raportul dintre termenii consecutivi se apropie tot mai 

mult de valoarea lui φ =1,618... determinată mai înainte. De exemplu: 1/1  2/1 ; 

3/2 /3 /5 /8 /13 /21 

/89  

 

 

5.Analiză matematică a poemului 

 
Analiza are în vedere fiecare dintre cele trei cânturi ale poemului. Referindu-ne la segmentele din figura 

3, situația se prezintă astfel: 

 

• Cântul I:  

-16 strofe a câte 8 versuri; segmentul total a1=8; 
-rima se realizează: versul 1 cu versurile 3 și 5; versul 2 cu versurile 4 și 6; versul 7 cu versul 8. Sunt 

deci trei modalități de versificație.(segmentul c1=3); rezultă că segmentul b1= a1- c1 = 8 – 3 = 5; 

-φ'1 = a1/ b1 =  8/5 = 1,60; φ''1 = b1/ c1 = 5/3 = 1,66; deci 1,60 < φ1< 1,66 

 

• Cântul II, prima parte:  

-11 strofe a câte 5 versuri; segmentul total a21=5; 

-rima se realizează: versul 1 cu versurile 3 și 4; versul 2 cu versul 5. Sunt deci două modalități de 

versificație.(segmentul c21=2); rezultă că segmentul b21= a21- c21 = 5 – 2 = 3; 

-φ'21 = a21/ b21 = 5/3 = 1,66; φ''21 = b21/ c21= 3/2 = 1,50; deci 1,50 < φ21 < 1,66 

 

• Cântul II, partea a doua:  

-23 de strofe a câte 8 versuri; segmentul total a22=8; 
-rima se realizează: versul 1 cu versurile 3 și 5; versul 2 cu versurile 4 și 6; versul 7 cu versul 8. Sunt 

deci trei modalități de versificație.(segmentul c22=3); rezultă că segmentul b22= a22- c22 = 8 – 3 = 5; 

-φ'22 = a22/ b22 =  8/5 = 1,60; φ''22 = b22/ c22= 5/3 = 1,66; deci 1,60 < φ22 < 1,66 

 

• Cântul II, partea a treia: 

-36 de strofe a câte 5 versuri; segmentul total a23=5; 

-rima se realizează: versul 1 cu versurile 3 și 4; versul 2 cu versul 5. Sunt deci două modalități de 

versificație.(segmentul c23=2); rezultă că segmentul b23= a23- c23 = 5 – 2 = 3; 

-φ'23 = a23/ b23 = 5/3 = 1,66; φ''23 = b23/ c23= 3/2 = 1,50; deci 1,50 < φ23 < 1,66 

 

• Cântul III, prima parte:  

-38 strofe a câte 4 versuri; segmentul total a31=4; 
-rima se realizează: versul 1 cu versul 3 iar versul 2 cu versul 4. Sunt deci două modalități de 

versificație.(segmentul c31=2); rezultă că segmentul b31= a31- c31 = 4 – 2 = 2; 

-φ'31 = a31/ b31 = 4/2 = 2,00; φ''31 = b31/ c31 = 4/2 = 2,00; deci φ31 = 2,00 

Observație: Nu se ia în considerare; cifrele 2, 2, 4 nu corespund șirului lui Fibonacci. 

 

• Cântul III, partea a doua:  

-o strofă cu 5 versuri; segmentul total a32=5; 

-rima se realizează: versul 1 cu versurilel 3 și 4 iar versul 2 cu versul 5. Sunt deci două modalități de 
versificație.(segmentul c32=2); rezultă că segmentul b32= a32- c32 = 4 – 2 = 3; 

-φ'32 = a32/ b32 = 5/3 = 1,66; φ''32 = b32/ c32= 3/2 = 1,50; deci 1,50 < φ23 < 1,66 

 

• Cântul III, partea a treia:  
-o strofă cu 6 versuri; segmentul total a33=6; 

-rima se realizează: versul 1 cu 2; versul 3 cu 6; iar versul 4 cu 5. Sunt deci trei modalități de 
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versificație.(segmentul c33=3); rezultă că segmentul b33= a33- c33 = 6 – 3 = 3; 

-φ'33 = a33/ b33 = 6/3 = 2,00; ; φ''33 = b33/ c33= 3/3 = 1,00; deci 1,00 < φ33 < 2,00 

Observație: Nu se ia în considerare; cifrele 3, 3, 6 nu corespund șirului lui Fibonacci. 

 

• Cântul III, partea a patra:  

-2 strofe cu 5 versuri; segmentul total a34=5; 
-rima se realizează: versul 1 cu 5; versul 2 cu 3, 4 și 6. Sunt deci două modalități de 

versificație.(segmentul c35=2); rezultă că segmentul b34= a34- c34 = 5 – 2 = 3; 

-φ'34 = a34/ b34 = 5/3 = 1,66; φ''34 = b34/ c34= 3/2 = 1,50; deci 1,50 < φ23 < 1,66 

 

• Cântul III, partea a cincea:  
-o strofă cu 6 versuri; segmentul total a35=6; 

-rima se realizează: versul 1 cu 5; versul 2 cu 3, 4 și 6. Sunt deci două modalități de 

versificație.(segmentul c35=2); rezultă că segmentul b35= a35- c35 = 6 – 2 = 4; 

-φ35 = a35/ b35 = 6/4 = 1,50; φ''35 = b35/ c35= 4/2 = 2,00; deci 1,50 < φ35 < 2,00 

Observație: Nu se ia în considerare; cifrele 2, 4, 6 nu corespund șirului lui Fibonacci. 

 

• Cântul III, partea a șasea:  

-o strofă cu 7 versuri; segmentul total a36=7; 
-rima se realizează: versul 1 cu 4; versul 2 cu 3, și 5; versul 6 cu 7.; Sunt deci trei modalități de 

versificație.(segmentul c36=3); rezultă că segmentul b36= a36- c36 = 7 – 3 = 4; 

-φ'36 = a36/ b36 = 7/4 = 1,75; φ''36 = b36/ c36= 4/3 = 1,33; deci 1,33 < φ36 < 1,75 

Observație: Nu se ia în considerare; cifrele 3, 4, 7 nu corespund șirului lui Fibonacci. 

 

• Cântul III, partea a șaptea 

-prozodie de 33 versuri. 
Observație: Nu se ia în considerare; nu se mai pot aplica criteriile de analiză de mai înainte.  

 

• Cântul III, partea a opta 

-prozodie de 18 versuri. 

Observație: Nu se ia în considerare; nu se mai pot aplica criteriile de analiză de mai înainte.  
 

• Cântul III, partea a noua:  

-o strofă cu 4 versuri; segmentul total a39=4; 

-rima se realizează: versul 1 cu versul 3 iar versul 2 cu versul 4. Sunt deci două modalități de 
versificație.(segmentul c39=2); rezultă că segmentul b39= a39- c39 = 4 – 2 = 2; 

-φ'39 = a39/ b39 = 4/2 = 2,00; φ''39 = b39/ c39= 2/2 = 1,00; deci 1,00 < φ39 < 2,00 

Observație: Nu se ia în considerare; cifrele 2, 2, 4 nu corespund șirului lui Fibonacci. 
 

• Cântul III, partea a zecea: 

-prozodie de 18 versuri. 

Observație: Nu se ia în considerare; nu se mai pot aplica criteriile de analiză de mai înainte.  

 

• Pentru Cântul III, partea a unsprezecea:  
-5 de strofe a câte 8 versuri; segmentul total a311=8; 

-rima se realizează: versul 1 cu versurile 3 și 5; versul 2 cu versurile 4 și 6; versul 7 cu 8. Sunt deci trei 

modalități de versificație.(segmentul c22=3); rezultă că segmentul b311= a311- c311= 8 – 3 = 5; 

-φ'311 = a311/ b311 = 8/5 = 1,60; φ''311 = b311/ c311= 5/3 = 1,66; deci 1,60 < φ39 < 1,66 

 

Concluzii 

 

1.Întreaga „structura matematică” a Cântului I se bazează pe cifrele 3, 5 și 8 (componente ale șirului 
lui Fibonacci), pentru care avem 1,60 < φ1 < 1,66, deci o înscriere în zona numărului divin 1,618…Se poate 

afirma că această parte a poemei, cel puțin prin prisma muzicalității, armoniei și a minunatelor figuri de stil 

folosite, este o mostră a perfecțiunii de inspirație divină. Iată un exemplu: 
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„În sala cu muri netezi de-o marmură de ceară,/Pe jos covoare mândre, cu stâlpi de aur blond/Cu 

arcuri ce-și ridică boltirea temerară,/Cu stele, ca flori roșii pe-albastru ei plafond/Cu arbori ce din iarnă fac 
blândă primăvară/Și-ntind umbre cu miros pe-a salei întins rond,/Acolo sta-mpăratul …-boierii lui de sfat-/Pe 

tronu-i de-aur roșu sta mut și nemișcat. 

2. Cântul II, deși nu mai are structura de monolit a Cântului I, se bazează pe elementele 2, 3 și 5 din 

șirul lui Fibonacci (în prima și cea de a treia parte, unde φ21 = φ23) și respectiv pe 3, 5 și 8 (în partea a doua, 
unde φ22 = φ1). 

La partea a doua, care conține strofe cu 8 versuri (ca și întregul Cânt I), nivelul inspirației divine pare 

a fi mai înalt, comparativ cu celelalte părți (cu strofe a 5 versuri), unde valoarea lui φ se află într-o zonă mai 
dispersată (1,50 < φ21; φ23< 1,66), ceva mai depărtată de valoarea 1,618… 

3. Cântul III are o structură foarte eclectică, fiind dificil de analizat chiar și cu instrumentul matematic. 

Se întâlnesc strofe cu 4, 5, 6, 7 și 8 versuri intercalate cu prozodii de 33, 18 și 16 versuri, cu rime diverse. 
Întreaga construcție a poemei ne duce cu gândul că, pe lângă fond (abordarea cosmică, filosofică, de „ontologie 

a lunii, a morții și a creației poetice”, tânărul student „berlinez” - Mihai Eminescu a urmărit, poate sub 

inspirația divină, să exerseze și să optimizeze forma poeziilor sale. Prin metoda aplicată s-au depistat și la acest 

„cânt” unele părți considerate de inspirație divină (a doua, a patra și a unsprezecea/ultima), sfârșitul poemului 
fiind peste nivelul celorlalte două părți. Păstrând „canoanele” analizei, nu au fost luate în considerare întrucât 

elementele structurilor nu s-au încadrat în șirul lui Fibonacci: prima parte, partea a treia, partea a cincea, 

partea a șasea și partea a noua. De asemenea au fost ignorate și părțile cu prozodii (a șaptea, a opta și a 
zecea) la care nu s-au mai putut aplica criteriile de analiză stabilite pentru restul poemului. Nu înseamnă însă că 

părțile ignorate afectează cumva valoarea operei, însă ele nu par să se ridice la nivelul majorității pasajelor pe 

care, dacă luăm în seamă metoda de analiză - aplicată, cu toate imperfecțiunile ei și la alte lucrări eminesciene 
[7], [8] - le putem considera de inspirației divină. 
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DINU SĂRARU, UN SCENARIST PUTERNIC 
 

Călin CĂLIMAN 
 

entru scriitorul Dinu Săraru, care a împlinit, în 2017, venarabila vârstă de 85 de primăveri, scenaristica 

rămâne un domeniu de forţă al carierei sale literar-cinematografice. Scenaristul – chiar dacă, din punct 

de vedere cantitativ, scenariile sale n-au fost foarte numeroase – şi-a adus spre ecran, în condiţii 
ireproşabile, câteva dintre cele mai importante romane ale sale – „Clipa”,„Nişte ţărani”, „Dragostea şi 

Revoluţia” – sau a conturat portretul unor personalităţi politice pregnante pentru lung metraje documentare 

reprezentative, cum ar fi Un om trăind în viitor: Nicolae Titulescu. Despre toate aceste scenarii, câteva cuvinte 
în plus. 

În august 1979, ieşea pe ecrane filmul Clipa de Gheorghe Vitanidis, ecranizare a puternicului roman 

politic „Clipa” de Dinu Săraru. Chiar dacă unele situaţii ale filmului şi-au pierdut actualitatea (dat fiind faptul 

că atât romanul, cât şi scenariul poartă, totuşi, semnele timpului în care au fost elaborate), Clipa rămâne un 
puternic film politic, datorită, în primul rând, personajelor sale, printre care inginerul Dumitru Dumitru, un om 

integru, întreprinzător şi lucid, inginerul Tudor Cernat, care-şi  păstrează verticalitatea chiar dacă este aruncat 

în bătaia vânturilor vieţii, sau Carmia Cernat, o femeie rea, antipatică, fără suflet, şi datorită magistralelor 
interpretări actoriceşti ale acestora, datorate, în ordine, actorilor George Cozorici, Ion Dichiseanu şi Rodica 

Tapalagă (ce actriţă superbă!),  celorlalţi interpreţi, printre care Violeta Andrei (Ruxandra Mărăcineanu), 

Sebastian Papaiani (Petre Nobilu), Emanoil Petruţ (Dometie Panait), Mitică Popescu (Năiţă Lucean), 

Leopoldina Bălănuţă (Maria Nobilu), Margareta Pogonat (Genica), Vasile Niţulescu (tatăl lui Dumitru), Olga 
Tudorache (sora lui Dumitru), Octavian Cotescu (Arvinte Panait), Valeria Seciu (femeia din sat), ale căror 

eforturi de depăşire a semnificaţiilor conjuncturale ale intrigii sunt soldate cu remarcabile rezultate artistice. 

Revăzut astăzi, filmul vorbeşte chiar mai mult decât a vrut-o şi a făcut-o autorul despre epoca adusă pe ecran 
(sfârşitul anilor ’70), deoarece semnele timpului sunt prezente în chiar spiritul întâmplărilor aduse pe ecran, 

rigorile stupide ale cenzurii ideologice ale vremii sunt pur şi simplu evidente, intriga propriu-zisă – fiind vorba 

despre un film eminamente politic – este marcată, ba chiar determinată,  de însuşi spiritul politic al „epocii de 
tinichea”, numită emfatic „epoca de aur”. 

În decembrie 1980, regizorul Mircea Daneliuc a ieşit pe ecrane cu o ecranizare, Vânătoarea de vulpi, pe 

care a scenarizat-o împreună cu prozatorul Dinu Săraru (autorul romanului inspirator, „Nişte ţărani”). Întârziu 

asupra acestui film, deoarece el reprezintă, neîndoiois, cel mai valoros scenariu la care a colaborat scenaristul 
Dinu Săraru. Scriitorul – după cum mărturisea cu un prilej – a scris romanul „Nişte ţărani” dintr-o nevoie 

polemică: „Mă  duceau la exasperare imaginile din literatură în care ni se descria un ţăran continuu fericit şi 

care nu mai ştia ce să facă de bucurie că a venit, în sfârşit, revoluţia socialistă să-l invite la colectivizare ca la o 
serbare”.  Din aceleaşi motive, s-au aplecat, atât scriitorul cât şi regizorul, asupra romanului, pentru a-l aduce 

spre film. Filmul scoate în prim-plan cele două personaje pe care este structurat romanul: foştii tovarăşi de 

arme, Năiţă Lucean şi Pătru cel scurt. Prin ei, romanul şi filmul scot în evidenţă drama colectivizării, durerea 
trăită de nişte ţărani – ca Năiţă Lucean, ca Pătru cel scurt, ca toţi consătenii lor – la despărţirea de pământ. 

Modul în care scenariştii şi regizorul au decupat naraţiunea cinematografică pune şi mai tare în evidenţă 

tragismul întâmplărilor din anii colectivizării. Filmul „rupe” cursivitatea naraţiunii, pulverizează cronologia 

faptică: începe cu sfârşitul – înmormântarea lui Pătru cel scurt – şi derulează întâmplările anterioare din 
perspectiva afectivă a celui care le rememorează, Năiţă Lucean, investit în film cu personalitatea artistică a lui 

Mitică Popescu. Actorul „citeşte” psihologia şi filosofia personajului său, o filosofie a îndoielii, dar şi a unei 

înţelepciuni ancestrale, cu perspicacitate, cu o fină detectare a ascunzişurilor sufleteşti.  Alături de el, Valeria 
Seciu (Gena, soţia lui Năiţă), Mircea Diaconu (Pătru cel scurt), Zaharia Volbea (Petre), Aristide Teică (Ciclop), 

Gheorghe Cozorici (Dumitru Dumitru), Sofia Vicoveanca (nevasta lui Pătru cel scurt), Costache Sava (Simion 

Popescu), Andrei Codarcea (Gheorghe Oţât), Bob Călinescu (Dincă), Nicolae Niculescu (moşul din Sacot), 

Flavius Constantinescu (Nicu lu’ Nae), ceilalţi, au apariţii remarcate în cronicile de la premieră, aproape 
unanime în a considera filmul un „fapt de artă”.  

La această concluzie a contribuit în mare măsură, desigur, şi directorul de imagine Călin Ghibu, noul 

colaborator al regizorului, care a adus cu sine rafinamentul şi „calmul” dovedite în filmele colaborării sale de 
până atunci cu Mircea Veroiu (Dincolo de pod, Hyperion, Între oglinzi paralele), o stare imagistică menită să 

evidenţieze, prin contrast, dramatismul situaţiilor evocate în romanul ecranizat. Pentru scenaristul Dinu Săraru, 

P 
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acest film rămâne apogeul carierei sale scenaristice. Cât despre regizorul Mircea Daneliuc, prin acest film, el 

era pregătit pentru „marea lovitură”: peste numai patru-cinci luni el va aduce pe ecrane Croaziera...  
Despre filmul Dragostea şi Revoluţia de Gheorghe Vitanidis – care porneşte de la romanul cu titlu 

omonim al scriitorului Dinu Săraru – s-a spus, la premieră, că este o lectură pasionantă a romanului. Practic, 

filmul, ca şi romanul, sunt o continuare a romanului şi filmului Clipa, deci avem de a face tot cu o operă 

politică, despre lumea unui anume moment istoric, de data aceasta începutul deceniului 9, probabil  cel mai 
obsedant deceniu al erei comuniste. Regăsim, în Dragostea şi Revoluţia, interpreţii principali din Clipa: 

Dumitru Dumitru este acelaşi Gheorghe Cozorici (şi, într-o paranteză, aş face precizarea că personajul lui 

Dumitru Dumitru a trecut chiar prin toate cele trei filme de ficţiune scrise şi de Dinu Săraru), pe inginerul 
Tudor Cernat – ţinta unui denunţ odios şi „subiectul” unei anchete – îl interpretează tot Ion Dichiseanu, Rodica 

Tapalagă, cu talentul ei generos, desenează în continuare personajul odios al Carmiei Cernat, mai apar în film 

Valeria Seciu (Terenţia Rudeanu), Mircea Albulescu (Anghel Albu), George Constantin (Manuil Păianu), Olga 
Tudorache (Bonifacia Rudeanu), Dorina Lazăr (soţia lui Păianu), Dan Condurache (David Cezar). Din echipa 

de realizatori fac parte şi directorul de imagine performant Nicu Stan, compozitorul George Grigoriu, 

scenografa Magdalena Mărăşescu, inginerul de sunet Dan Ionescu. Datorită faptului că accentul principal în 

acest film, pornind de la scenariu, este pus pe povestea sentimentală, şi nu pe implicaţiile politice ale 
momentului, cred că Dragostea şi Revoluţia, cel de al doilea film al seriei, este mai puţin „datat” decât Clipa: 

practic, inginerul Tudor Cernat, directorul general al unui mare combinat, decide să divorţeze de soţia sa, o 

fiinţă vulgară, laşă şi poltronă, care declară că nu-l mai iubeşte, şi trimite o scrisoare denigratoare organizaţiei 
de partid.  

N-aş omite din discuţie, vorbind despre scenaristul puternic Dinu Săraru, nici propunerea sa pentru un 

documentar de lung metraj consacrat unui ilustru om de stat din istoria relativ recentă a României, unul dintre 
cei mai inteligenţi şi mai talentaţi diplomaţi ai Europei, Nicolae Titulescu. Filmul, din 1983, a fost realizat de 

Pompiliu Gâlmeanu şi s-a intitulat Un om trăind în viitor: Nicolae Titulescu.  Scenariul vădeşte o documentare 

aprofundată, rezultatul fiind un portret substanţial, al celui care a avut, în viaţă, următorul crez, nu o dată 

declarat: „Viaţa mea a fost o luptă continuă în scopul de a croi pentru România un loc în viaţa lumii, 
apărându-i, totodată, interesul naţional”... 

 

Călin CĂLIMAN 

 

 
Aurelia Bălăei, Carul cu Bere 
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PUNCTE DE VEDERE 

 

 
Victor Vernescu 

 
a) Democrația ilustrată prin meeting-uri 

e un an și jumătate, cu alte cuvinte de la ultimele alegeri parlamentare, România a intrat sub 

dominația gălăgioasă a străzii. Sub protecția unor iluzorii principii de libertate, cei care n-au putut 

convinge masa electoare să le dea votul (ba, unele partide „cu pretenții” s-au trezit că au înregistrat 

scoruri ce ar fii trebuit să le bată obrazul) s-au ascuns sub umbrela sintagmei de societate civilă perturbând 

seară de seară ordinea publică și încălcând cu violență (pe alocuri nu numai verbală și sonică) și liniștea celor 

ce, nepreocupați de politică și veleități partinice își doresc doar traiul zilnic  în climat de liniște, dacă nu de 

concordie socială. 

Când, în primele luni ale anului 1990 ni s-a sugerat că ne trebuie pe puțin 20 de ani (și, dându-și seama 

că a greșit aprecierea, autorul acestei previziuni a revenit spunând că, de fapt,  ne vor trebui nu doar 20 de ani, 

ci două-trei generații) pentru a percepe și a viețui în democrație, am reacționat fiecare dintre noi cu reproș, 

considerând că bătrânul proroc ne ia peste picior. Constatăm acum, după trei decenii/o primă generație că doar 

prima estimare a sa a fost greșită. Și, culmea, reacția noastră de atunci exact la aceasta se referea fiind, 

semantic, mult mai comensurabilă ca revenirea acestuia la ordinea de măsurare în generații.  

Tot atunci, în primele momente de după ce ne-am luat „porția de libertate”, marele democrat Ion Rațiu 

ne-a explicat, într-o singură frază,  ce înseamnă democrația și către ce trebuie să ne îndreptăm și să cugetăm. 

„Mi-aș da ani din viață (spunea urmașul memorandiștilor) să pot să-ți creez ție, celui ce nu ești de acord cu 

mine, posibilitatea să-mi demonstrezi, cu argumente, și de ce nu ești de acord”. Nici din această zisă și lecție 

de viață democratică, se pare, n-am înțeles nimic. Iar acum, când începe să priceapă și cea de a doua generație 

cam ce este viața am devenit, parcă, mai intoleranți și intolerabili ca oricând. Am uitat de viețile sacrificate și 

autosacrificate în acel decembrie 1989 pentru a ne lua fiecare porția de libertate și o  parte a societății noastre 

(îmi place să cred că minoritară) încearcă prin zgomot și chiar violență să devină proprietara de facto și 

singura stăpânitoare a democrației. Că așa ceva nu este pe placul majorității populației României s-a 

demonstrat cu asupra de măsură la scrutinul parlamentar din noiembrie-decembrie 2016. În loc să tragă 

concluziile logice și să acționeze în spiritul legilor firești ale democrației, cei înfrânți de voința populară au 

trecut la măsuri de forță, blocând piețele, aulele Parlamentului și arterele de circulație stradală (încălcând, prin 

asta, dacă nu neapărat drepturile, dar libertățile altora, în mod sigur, fiind vorba fie și numai de libertatea de a 

circula nestingheriți pe arterele orașelor), afișând și strigând idei și lozinci-porunci-avertismente belicoase 

pentru a întoarce prin zgomot și zaveră ordinea de drept stabilită prin scrutin popular pentru ciclul electoral 

2016-2020. Și când, pe lângă stipendiile oculte și sufocarea rețelelor de socializare, mai primesc și imboldul și 

suportul președintelui ce a coborât (total anticonstituțional) în stradă în celebra-i geacă roșie, mirajul fals al 

legalității capătă și aura mincinoasă de adevăr în mințile bolnave de morbul răzbunării. 

D 
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Toate cele de mai sus îmi revin cu obstinație în minte văzând efectele și răbufnirile de după meeting-ul 

organizat la București de alianța PSD-ALDE din seara de 09.06.2018, meeting înregistrat și aprobat de 

municipalitate. În esență, totul se rezumă (în concepția „iubitorilor de democrație” originală, așa numiții 

#rezist, în fruntea cărora s-a situat și se situează, tot în afara Constituției, încălcând-o, președintele) la anularea 

dreptului partidelor cu majoritate parlamentară să se exprime prin meeting. „Minunată” logică, trebuie să 

recunoaștem!  Adică, democrație, după ignobila lor accepțiune, este numai de partea minorității, majoritatea 

neavând decât libertatea de a se da la o parte, pentru că, așa-i în tenis, „pleacă tu să mă pun eu”. Cu ce 

îndreptățire nu mai contează. Sunt suficiente obrăznicia, tupeul, violența și zgomotoasa adunătură 

„spontană”(cum altfel!), denumită oricum, (fie chiar și #rezist) și mitocăneștile (chiar nazistele) afirmații de pe 

rețelele de socializare sau de pe vinetele de afișaj, toate încărcate de îndemnuri la învrăjbire socială și 

revărsare de ură inter-cetățenească, acum când, în mod normal,  întreaga suflare românească ar trebui să 

sărbătorească în armonie și frăție  împlinirea primului veac de la Marea Reunire în fruntariile apropiate de cele 

în care au conviețuit formațiunile geto-dace încă de dinainte de Hristos-Dumnezeu. 

Meeting-ul stângii din seara zilei de sâmbătă 09.06.2018, meeting autorizat și organizat în consens cu 

prevederile legale, s-a dovedit și o manifestare cu temă anunțatăși cu desfășurare decentă, lipsită de violențe 

verbale ori fizice (chiar refuzând orice fel de provocare, deși acestea nu au lipsit), fără încărcătură de ură și de 

discordie cu care, de un an și jumătate ne tot agresează acele minorități cu idei puține dar fixe, bine organizate 

în a nu respecta legea și bunul simț și în crearea premizelor de destructurare socială și politică a țării, spre 

placul (sau poate interesul) neprietenilor noștri. În mințile lor rebele, încărcate de ignoranță și puseuri de 

violență (din păcate, prea adesea, chiar și fizică, aplicată oricăruia, tânăr sau bătrân, bărbat ori femeie, fiindu-le 

suficient, ca argument, nealăturarea lătrăturilor lor), acești vânduți cu sufletul și cu mintea (atât cât o au) uită 

de replica personajului caragialian: „iubesc trădarea dar urăsc pe trădător”. Să admitem că zavera minorității  

din stradă provoacă răsturnarea ordinii de drept. Care va fii câștigul #rezist? Le va pieri și motivația ieșirii în 

piață și în stradă, vor fii uitați imediat de stipendiatori (potrivit dictonului: „maurul și-a făcut datoria, maurul 

poate/trebuie să plece”) și vor fi nevoiți să caute alt stăpân pentru a cânta pe aceleași note (deșteptăciunea 

pentru a schimba registrul și octava nefiindu-le proprie) susținând poate tocmai ce azi înjură și spurcă. Un 

veritabil „viceversa”, vorba unui alt personaj caragialian 

Și, pentru a demonstra ignobila lor lipsă de logică, nestimabilii #rezist și-au dat în petic în 11.06.2018 

când, în loc să aprecieze gesturile de onorare a marii noastre sportive Simona Halep ce se mândrește cu 

norocul de a fi româncă, s-au lansat într-un val de huiduieli (probabil la adresa primarului general al capitalei) 

încât au izbutit să întunece privirile campioanei și să-i șteargă de pe față zâmbetul – expresie a bucuriei 

sportive și al satisfacției recunoașterii de către poporul al cărei fiică se mândrește a fi.  

În fond, cele două distincții pe care Primăria Municipiului București, prin primarul ei general și cu 

aprobarea Consiliului general, le-a înmânat marii sportive sunt singurele grăunțe acordate de România celeia 

care pe întreg Globul Pământ duce stindardul țării, onorându-l. Nu mă pot abține să le strig tuturor celor care 

și-au îngăduit să pătrundă pe stadion, la o manifestare de onoare sportivă cu cearșaful lor de #rezist, tuturor 

acelora care și-au permis să afișeze numele marei sportive care este Simona Halep precedat de semnul 

„haștag”, tutror acelora care s-au angajat la huiduieli, „să le fie rușine!” 

 

b) Gafe ale politicii externe 

Nicio dată nu am reușit să spun că am înțeles linia românească de politică externă. Două exemple din 

veacul douăzeci au avut, chiar, darul să mă pună serios în încurcătură. Unul a fost scoaterea din orbita politică 

românească a ilustrului orator și diplomat Nicolae Titulescu, adevărat creator de relații diplomatice în favoarea 

statului român, iar al doilea caz la care mă refer este condamnarea prin blam a minunatului scriitor român, 
Panait Istrati, cel care ascris, între altele, „Spovedania unui învins” (1929), o carte a adevărului pe care, 

probabil, nu trebuia să-l spună. 

Iar în această perioadă, de după decembrie 1989, o tot dăm în bâlbâială, incapabili să ne creăm propria 
noastră orientare a liniei de conduită. Am scris-o nu o dată (și iată că o mai scriu) că în istoria noastră, fie și 

numai în cea a ultimilor o sută de ani, doar doi ne-au fost vecinii cu care „nu ne-am avut rău” și aceștia au fost 

sârbii și Marea Neagră. Ei bine, prin acceptul de survol al teritoriului nostru pentru ca forțe străine de noi să 
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ajungă a bombarda aerian Serbia, ne-am pierdut  pe unul din cei doi vecini cu care ne mai aveam bine. Nu a 

trecut mult timp și după gafa cu Serbia a președintelui Constantinescu se produce una la fel de neinspirată, 
președintele Băsescu afirmând că Marea Neagră a devenit un lac rusesc. Marea Neagră, prin ea însăși, ar putea 

să ne rămână un prieten fidel peste ani și veacuri, dar vecinul rus s-ar putea să se folosească de potențele mării 

pentru a ne-o face neagreabilă. Oare oamenii noștri politici chiar nu înțeleg că nu trebuie să te ai rău cu 

vecinii? Să zicem că nu vrei să fii prieten cu un vecin, dar de ce să ți-l faci dușman? Chiar nu se poate păstra o 
minimă decență? 

Ne-am chinuit ani de zile, cu umilințe și cedări, să intrăm în NATO și în U.E., fără să căutăm cu dreaptă 

și chivernisită măsură ce aliș-veliș obținem. La fel, făcând rabat de moralitate, ne-am schimbat fără prea multe 
argumente partenerii și, cu cedări de demnitate am „reușit” să fim parteneri strategici cu virtualii inamici de 

ieri. Reușim, de asemenea, să ne păstrăm bunele oficii și relații cu statul Israel, date fiind istoricile afinități de 

suflet ce au condeiat trecutul nostru, într-o anumită privință, comun. 
Ei bine, printr-o simplă răbufnire de nejustificată aroganță, „mesianicul” nostru președinte a reușit să 

dea cu bâta-n baltă, tulburându-i apele. Domnia(?) sa nu se poate obișnui cu încorsetările constituționale în 

exercitarea funcției pe care o ocupă din decembrie 2014. Las de o parte faptul, care poate să fie doar o tară 

personală a personajului din mine, că nu știu prin ce resorturi absconse a ajuns să se înscăuneze și să înțeleagă 
că politica internă ca și cea externă ale României sunt înscrise în fișa postului Guvernului (art.102).N-ar face 

rău președintele să citească doar cele aproape două rânduri ale primului paragraf al art.102 din Constituție, 

reala cartă a națiunii și s-ar lămuri. Și tot astfel, nu poate înțelege că în atribuțiile sale de politică externă 
domnia sa, ca președinte, este cenzurat de Parlament și de Guvern (art.91/1). Domniei(?) sale i-a intrat în cap 

falsul titlu de șef al statului și chiar crede că este un fel de capo-di-tuti-capo al poporului român, nesocotind 

adevărul că România este Republică și nu regat și nu imperiu. Iar când în exercitarea funcției sale 
constituționale de executiv Guvernul a deschis discuții bilaterale cu statul Israel pe probleme pur 

organizatorice și executive, președintele (în necuprinsa-i mesianică aroganță) s-a lansat în critici fără principii 

dar cu fond (periculos fond) că, vezi Doamne, cine știe ce afaceri face Guvernul și personal președintele 

Camerei Deputaților cu evreii, încălcând (și nu pentru prima dată și nu în cazuri similare) elementare convenții 
diplomatice, banale cutume și simple norme de educație și reguli de comportament civilizat și minimă eleganță 

politică. Cel mai grav, în ce mă privește, nu este „scăparea porumbelului pe gură” ci încercarea neizbutită de a 

„repara” ce se mai poate repara (pentru că, între cele ce nu se mai poate repara este și cuvântul odată 
pronunțat). Domnia(?) sa, președintele, în loc să-și ceară scuze pentru formularea neinspirată (ar fi fost, 

probabil, prea mare efortul de orgoliou) a sugerat, mai de grabă,  ignoranța celor care au înțeles greșit spusele 

sale, ceea ce, pe fond,  înseamnă că a confirmat adevărul de gândire existent în subconștientul propriu. 

Și, uite așa, printr-o simplă „scăpare”, din dorința-i bolnavă de a muștrului Guvernul (de a cărui 
subordonare Constituția îl privează) și adversarul politic, a lezat gratuit bunele relații româno-israeliene 

construite, cum spuneam, în decenii și secole de istorie comună. Ceea ce îi scapă domnului Klaus-Werner 

Johanis este faptul că parteneriatul strategic al României cu SUA și cu Israel nu este și nu trebuie să fie nici 
concurent și nici contrapus relațiilor cu U.E decât dacă, noi ca stat membru, acceptăm să renunțăm cu totul la 

demnitatea de stat independent. Să nu uităm și este bine să ne-o mai reamintim din când în când că la această 

demnitate noi nu am renunțat nici în epoca de dinainte de 1990, România fiind singurul stat din sfera sovietică 
de influență care și-a păstrat permanent relațiile diplomatice și de comunicare cu Israelul și cu RFG, pe 

principiile coexistenței pașnice, în coordonate de bune oficii și demnitate de neam și de stat.  

 

c) Riscul de ignorare a Constituției 

Am spus-o și o mai spun: Constituția României, cea ulterioară evenimentelor din decembrie 1989, a fost 

concepută sub imperiul a două coordonate. S-a urmărit, în primul rând, redarea încrederii în sine a cetățeanului 

român și asigurarea siguranței individuale prin respectarea drepturilor sale individuale asupra ideilor, mișcării 
și al proprietății. În al doilea rând, prin aplicarea principiului distributivității sarcinilor și plasarea tuturor sub 

lege și nimeni de-asupra ei, s-a căutat a se împiedica, la orice nivel al societății, concentrarea r și al posibilelor 

riminiscențe ideologice și de comportament, remante în fire oricărui cetățean eligibil. 
Din nefericire, textul Constputerii în mâinile unui singur om. Aceasta și sub impulsul amintirilor 

trecutului recent, daituției a fost așternut pe hârtie, după cum se vede, de unul sau mai mulți autori toți însă cu 

o anume educație, educație bazată pe bunul simț, în primul rând și pe puterea de gândire și de înțelegere a 

omului sănătos mintal și comportamental. Ei bine, mă tem că acest al doilea rând a fost greșit gândit de autor i 
pentru că, încă de la al doilea președinte, ales în 1996, au început derapările (schimbarea, de către președinte, a 

primului ministru în funcție. Prin revizuire s-a înscris clar -art.107/2- imposibilitatea acestui demers) 

nereparate toate nici prin revizuirea din 2003. 
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Ce se întâmplă acum cu ignorarea și chiar maltratarea textului constituțional de către actualul președinte 

(Klaus-Werner Johanis) și liderii partidelor de opoziție este peste puterile de  imaginație a oricărui om normal 
cum s-au dovedit și autorii Constituției postdecembriste. 

Orbit de propria-i aroganță, președintele Johanis nici nu mai realizează ridicolul în care se scufundă tot 

perorând pedalând pe dificultățile sale  de a înțelege un text emis de Curtea Constituțională a României. Pentru 

orice om normal la cap este lesne de înțeles că dacă acest munte de aroganță și îngâmfare nu este capabil să 
înțeleagă sensul semantic al unei propoziții sau fraze nu mai mare de două rânduri de format A5, cu atât mai 

greu și chiar imposibil îi va fii să înțeleagă sensul, concluziile și scopul unui text de peste șaptezeci de pagini 

format A4. 
Slalomul pe care președintele Klaus-Werner încearcă să-l facă în fața întregii națiuni („cred că nimeni 

nu așteaptă de la mine să aplic mecanic o decizie...”, iată afirmația năucitoare a celui ce are obligația să 

asigure garantarea Constituției și la care trebuie să i se răspundă cu fermitate că, ba da, întreaga societate 
românească așteaptă pentru că așa și numai așa se achită de noblețea postului în care «probabil din greșeală» 

se află) nu are alt final (și acesta este realul pericol) decât aruncarea României în haos instituțional și social. 

Dacă cel ce se dorește a fi primul om în stat (și care, într-o oarecare măsură, chiar este prin învestirea funcției) 

nesocotește litera și spiritul Constituției și al legii, în răspăr cu principiul că „nimeni nu este mai presus de 
lege”, atunci cu ce morală va putea fi împiedicat oricare altul, cetățean al acestei țări, să nesocotească o 

decizie, să zicem, a unei instanțe?! 

Cu cinism și ipocrizie, președintele Klaus-Werner Johanis își etichetează adversarii săi politici (deși în 
postura în care se află și prin fișa postului pe care este obligat să o satisfacă domnia sa nu trebuie să aibă 

adversari politici în virtutea faptului că este mediator și nu jucător) cu epitete de  „penali” și, mai nou, 

„infractori” fără ca pentru aceștia să aibă la îndemână o condamnare care să-l justifice), în timp ce însuși 
domnia sa are pe rol dosare ce-l pot (dacă nu ar fi protejat de o selectivă imunitate) face chiar astfel cum îi 

place să-i numească pe alții. (Încep să mă întreb dacă în confesiunea sa religioasă, de care nu se ferește a face 

paradă, există parabola hristică a celui ce vede paiul din ochiul altuia dar nu-și vede bârna din propriul ochi). 

După cum se manifestă și după cum acționează, se pare  că actualul președinte este stipendiat și 
încurajat ca tocmai în acest an, când ar fi trebuit ca toate instituțiile să acționeze în concordie pentru a 

întâmpina cu mândrie trecerea pragului spre al doilea veac de la Marea Reunire a românilor la 1 decembrie 

2018, să facă tot ce-i stă în prerogative și forțând depășirea acestor limite să ducă la discordie națională pentru 
a netezi drumul spre disoluția noastră statală. Unii spun (și nu am motive să spun că fără temei) că domnia(?) 

sa este „chemat” să răzbune pierderea edictului de „unio-trium-naționum” când venetici de aiurea, în 

Transilvania, au scos din drepturi pentru sute de ani, poporul majoritar autohton, poporul român, cel deposedat 

de bunurile sale imobile și interzis a viețui în orașele provinciei acaparate prin forță, perfidie și trădare de 
nechemați din alte zări. 

Morala este că se adeverește zicala că a fi bun adesea este asimilat cu a fi prost și tratat (grofește) în 

consecință (vorba ceea: dă-mi adăpost, dă-mi merinde, dă-mi și-o băutură, apoi ieși din casă pentru a-mi da și 
nevasta...). 

Suntem acuzați de o, sau de unele etnii conlocuitoare că nu am respectat Rezoluțiunea de la Alba-Iulia. 

Și asta o fac exact reprezentanții ai acelor etnii care n-au fost, în acești o sută de ani de la Marea Reunire, 
împiedicați sau îngrădiți de la niciunul din drepturile prevăzute în marea cartă a democrațiilor mondiale. 

Românul majoritar nu s-a jenat să acorde votul (parcă așa se laudă președintele și partidele în numele cărora a 

candidat, că prin vot a ajuns la fotoliul din Palatul Cotroceni) unui reprezentant al unei minorități 

conlocuitoare. Sunt sigur, însă, că nici măcar unul din cei  l-au votat sau nu l-au votat nu gândeau în timpul 
scrutinului că ni se va aplica zicala că orice facere de bine nu rămâne nepedepsită... 

 

15.06.2018 
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2. Evocări din istorie 
 

PREOTUL IOAN OPRIȘ, EROU ȘI MARTIR AL NEAMULUI 

 
Prof. Ioan BEMBEA 

 
untem în anul centenarului Marii Uniri, de aceea se cuvine să aruncăm o privire în urmă spre cei care, cu 
mari sacrificii, chiar și cu prețul vieții, au schimbat cursul istoriei și, după secole de asuprire națională, 

au reușit să realizeze năzuința de veacuri a românilor din Transilvania, unirea cu Patria Mamă, cu frații 

de peste munți. Această mare schimbare nu a venit de la sine ci printr-o 
voință ferma a întregii populații românești din acest spațiu geografic 

îmbrățișat de Carpați. „Punem umăr doi cu doi / Și-a mai fi și cum vrem 

noi”, că „unirea face puterea”, după cum a lăsat consemnat în Caietele sale 

de însemnări preotul Ioan Opriș. 
În perioada premergătoare Adunării de la Alba Iulia de la 1 

Decembrie 1918, în condițiile dezmembrării Imperiului Austro-Ungar ca 

rezultat al Primului Război Mondial, românii, cu de la sine putere și prin 
propria lor voință, și-au ales consilii locale, au format gărzi naționale locale 

(înarmate) și au preluat administrația comunelor și a satelor alungându-i pe 

funcționarii maghiari. Ca întotdeauna fenomenul revoluționar a pornit din 

Munții Apuseni, din Țara Moților, din Albacul lui Horea, din Vidra lui 
Avram Iancu, din Câmpenii tribunului Corcheș, din Certege al lui 

ZosimChirtop, din Abrudul avocatului Laurențiu Pop, din Buciumul lui 

Emil Dandea,  din Lupșa sau Sălciua. Aici condițiile erau mai favorabile, 
populația fiind aproape în totalitate românească, dar de la ei au prins curaj 

și țăranii români din satele mai bogate cu pământ roditor, cu mulți bogătași 

unguri unde și relațiile sociale au cunoscut forme de asuprire socială și 
națională dintre cele mai dure. În astfel de momente cruciale apar și personalități ce intră în istorie, fiindcă se 

identifică cu aspirațiile celor mulți, își asumă mariresponsabilități și riscuri de dragul înfăptuirii unor idealuri.  

Pe parcursul veacurilor, aici în Transilvania, purtătorii de steag românesc pentru unitate de credință, 

limbă neam și țară au fost preoții dar și dascălii, prin puținele sate pe unde existau școli românești.  
În toamna anului 1918 nici Cristișul, mica localitate de lângă Turda, nu a rămas în afara acelor 

frământări și evenimente. Ca și în satele din jur; Luna, Grind (Luncani), Agârbiciu (Viișoara), Hărastăș 

(Călărași) și aicițăranii ajunși aproape de limita foametei, alungând paza, au intrat cu forța în conacul 
moșierului evreu maghiarizat Simion Mendel și au luat cereale din hambarele pline ale acestuia. Pentru 

apărarea averii moșierului, au intervenit cu brutalitate jandarmii. Țăranii au strigat: „Dacă trageți foc, noi 

punem foc.” 
Preot în Cristiș era Ioan Opriș, născut în 1878 în satul Dumbrava comuna Căpuș, o localitate pe la 

jumătatea drumului între Cluj și Huedin. După școala primară făcută în sat a urmat gimnaziul maghiar la 

Huedin apoi studiile teologice la Seminarul Andrean din Sibiu (1895-1898). Aici a avut profesori pe cei mai de 

seamă oameni ai vremii, atât ca pregătire intelectuală, cu doctorate luate la Viena, Berlin sau Budapesta cât și 
prin implicarea lor în lupta românilor pentru drepturi și libertăți. Mulți dintre dascălii săi făcuseră ani grei de 

temniță la Seghedin sau la Vaț pentru implicarea lor în mișcarea memorandistă din 1892, de aceea studenții 

teologi își vedeau profesorii de la catedră ca pe niște adevărași eroi. „Seghedine, Seghedine, / Pline-s temnițele-
n tine / Pline-n tine și în Vaț / De Români nevinovați.” 

Ieșiți din școlile Sibiului sau ale Blajului cu puternice simțăminte patriotice tinerii preoți români, 

ortodocși sau greco-catolici, cu toții erau hotărâți să întrețină spiritul și ființa noastră națională prin toate 

mijloacele. Sub îndrumarea Astrei promovau la serbările populare, sau la alte activități culturale, cântecele, 
dansurile, costumele și obiceiurile tradiționale românești. O mare grijă se acorda păstrării și cultivării limbii 

române. În acest scop pe lângă cele mai multe biserici funcționau școli confesionale unde copiii, chiar și în 

lipsa totală a manualelor școlare, învățau să citească și să scrie românește, urmând astfel îndemnul lui Gh. 
Barițiu ce spunea că „naționalitatea și limba sunt mai importante decât libertatea, căci libertatea pierdută se 

poate recâștiga, dar limba și naționalitatea niciodată.” 

S 
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Așa cum arătam mai sus, într-un mare număr de localități din jurul Turzii și din tot Ardealul, au avut loc 

un fel de răscoale țărănești locale soldate cu alungarea grofilor și a nemeșilor după care a urmat devastarea 
averilor acestora, ținta principală fiind cerealele care să asigure hrana zilnică a familiilor nevoiașe. Jandarmii 

unguri, câți mai erau, că în cei patru ani de război se împuținaseră forțele represive ale statului, deci jandarmii 

se dedau la tot felul de atrocități, se comit represiuni criminaleîn toată Transilvania. Și armata maghiară recurge 

la execuții împotriva unor români pentru lipsa de loialitate față de statul maghiar. Contele Tisza Istvan, simțind 
că ungurii pierd puterea, încă din septembrie amenințase celelalte naționalități:  „Înainte ca noi să ne prăbușim, 

vom găsi suficiente forțe, pentru a vă distruge.” 

În aceste condiții, pentru a opri omorurile comise de maghiari, din ură și disperare, avocatul dr. Amos 

Frâncu (1866-1933) Președintele al organizației militare din Ardeal, lansează la Cluj în 28 octombrie 1918 o 

fulminantă chemare sub arme a populației românești din Apuseni. Reproducem în întregime acel manifest, 

fiindcă a avut un rol hotărâtor în evoluția evenimentelor ulterioare; ungurii nu au cutezat să se opună 
organizării și desfășurării Adunării de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. 

 
MOȚILOR, FRAȚILOR, 

Împăratul și-a dezlegat supușii de jurămintele silnice. Nu mai este împărat! 

Robia străină trage de moarte! Ceasul izbăvirei a sunat! Noi românii stăpâni suntem 

pe soarta noastră! Ne vom croi soarta cu armele în mână. 
LA ARME ! 

La arme pentru unirea tuturor românilor. În ’48 Moții strigat-au la Blaj: Noi 

vrem unirea cu țara. 

Unirea aduce în dar: Pământ și Libertate! De la voi viteji de pe Arieș, Someș și 

Criș așteaptă obștea să încingeți întâi armele. 

Tot ce ne-au răpit regii Ungariei și stăpânii străini ai Ardealului; pășuni, păduri 

și băișaguri, ni le va da România și Regele ei nebiruit! Ne vor da cu amândouă mâinile 

tot ce au cerut Horea și Iancu. 

Noi ofițerii și soldații români din Ardeal i-am jurat credință Regelui României! 

De la voi, Moților, fraților, așteptăm să ne urmați cei dintâi. 

LA ARME! Fără arme nu-i drept, nici pace, nici țară! 

Uniți cu frații de pretutindeni, România să fie una și nedespărțită ca Sfânta Treime! 
Am luat eu, Dr. Amos Frâncu, nepot de tribun, vechi apărător al Moților comanda! Din încredințarea ofițerilor și 

soldaților eu poruncesc ca tribunii de altădată. Pentru tot ce poruncesc și făgăduiesc stau bun cu capul și cinstea! 

Fraților! Adunați-vă la Abrud, Câmpeni, Zlatna, Gilău, Huedin,, Brad, Hălmagiu. Acolo lăsați gărzi de pază și 

porniți la Cluj și Bălgrad, cum vă vine mai aproape! Desfaceți steagul românesc! Țineți rânduiala ostășească. 

Grijiți pădurile și băișagurile ca ochii din cap! Ale voastre vor fi prin legea românească! 

Păziți viața, avutul și pacea tuturor!... 

LA ARME !  Se ridică din morminte Horea la Bălgrad, Iancu la Țebea, Axente la Blaj. 

Vă chem, în numele lu Cristos, LA ARME! 

                                                                   Dr. Amoa Frâncu 
(după Traian Mager, Aspecte din Munții Apuseni, Ținutul Hațegului, monografie vol. 3 […]Schițe biografice, Amos 

Frâncu, Arad, 1937.) 

 

Tipărit în multe-multe exemplare, acest manifest a fost răspândit prin aproape toate localitățile din 

Apuseni cu mențiunea să aștepte semnalul, dacă va fi nevoie! Și nu a fost nevoie fiindcă maghiarii, în fața unei 

astfel de alternative, s-au mai muiat în aroganța și agresivitatea lor. 
Această Chemare la arme a ajuns și la preotul ortodox Ioan Opriș din Cristiș care a citit-o sătenilor. 

 După conflictul de la ferma lui Simion Mendel din Cristiș, jandarmii maghiari urmau să facă arestări. 

Preotul a intervenit în rezolvarea problemei. Pentru a-i proteja pe săteni de arestări și represalii și fiindcă nu se 
știa cum vor evolua lucrurile, i-a îndemnat pe enoriași să ducă înapoi cerealele luate de la fermă. Aceștia l-au 

ascultat, i-au urmat sfatul și au dus înapoi o parte din cereale, câte puțin, cât mai aveau, dar administratorul se 

arăta mulțumit, fiind bucuros că țăranii sunt potoliți și nu mai există riscul unei eventuale devastări sau 

incendieri. Amos Frâncu poruncise: „Păziți viața, avutul și pacea tuturor!” 
Era în pregătire alegerea delegaților pentru Adunarea de la Alba Iulia. În 8 noiembrie 1918 preotul 

împreună cu sătenii, în curtea bisericii din Cristiș, au întâmpinat cu entuziasm o delegație de fruntași români 

formată din dr. Augustin Rațiu, nepot al memorandistului dr. Ioan Rațiu, și medicul dr. Sever Mureșan. Au 
venit cu o trăsură și pentru întâia oară fluturau un drapel românesc. După plecare acestora în aplauzele obștei, 

dinspre comuna vecină Poiana sosește, cu o căruță, un grup de jandarmi unguri. Aceștia văd mulțimea adunată 

și pe preotul din ușa bisericii în fruntea lor. Un jandarm cu glasul clocotind de ură răcnește în limba maghiară, 



Gândul Anonimului nr.65-66                                                                             Anul XVI /Iunie 2018 

 

27 

pe care toți o înțelegeau: „Nu mai lătra, popă spurcat!” apoi în furia lui oarbă își îndreaptă pușca spre preot și 

trage. Preotul cade, în consternarea mulțimii! 
Tragismul și ticăloșia crimei sporesc prin faptul cărămâneau în urmă o soție disperată, văduvă fără nicio 

avere, cu șapte copii minori dintre care cel mai mic, Remus, de numai câteva luni. Prin intermediul presei 

românești vestea despre omorul din Cristiș se răspândește în toată Transilvania. Ziarul Telegraful român ce 

apărea la Sibiu lansează chemarea de ajutorare „a văduvei și a celor șapte orfani ai preotului Ioan Opriș din 
Cristiș ucis de jandarmii unguri” și, în mai multe numere, publică lista donatorilor ce începe cu însuși 

arhiepiscopul dr. Eusebiu Roșca cu 100 coroane, donație spre cinstirea fostului său student. 

 

              
 
 Dar „orice minune ține trei zile.” Timpul trece, ajutoare nu mai sosesc iar noul stat România Mare refuză să acorde 

o pensie familiei, ca văduvă și orfani de război, pe motiv că omorul s-a petrecut înainte de 1 decembrie 1918 când 

Cristișul încă nu aparținea statului român, în ciuda faptului că preotul, conform actelor depuse la dosar, făcuse parte din 

Sfatul Național Român din Turda și că  jurase în 29 Octombrie 1918, stil nou, credință Regelui României și cauzei Unirea 

Ardealului cu Patria chiar în fața lui Amos Frâncu, numindu-l eu personal pe numitul preot, cunoscut și vechi luptător 

național, comandant al gărzii naționale și al poporului înarmat din Cristiș și jur după cum certifică Președintele  

Senatului Național Român din Ardeal și Tribun militar în 1918 același Amos Frâncu. 

În 1924, prin Decret  Regal, preotul Ioan Opriș  primește titlul de Erou Național iar în semn de omagiu comuna 

Cristiș va purta denumirea Oprișani, numele actualului cartier al municipiului Turda. 

 Frumos și înălțător, numai că onorurile nu țin și de foame. 

 
Preoteasa Silvia Opriș cu cei șapte copii orfani, 1920 

 
Anila rând a urmat calvarul unei familii numeroase lipsită de venituri. Preoteasa văduvă Silvia Opriș a 

luat viața în piept și, precum o leoaică, și-a protejat copiii, i-a ținut la școli și apoi la facultate. Copiii, ajunși la 
mila publică, au mai primit câte o bursă din partea bisericii ortodoxe sau a unor societăți caritabile, au mai 

 
Ing. Remus Opriș, 1918-1946 
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crescut și pe la rude. Din când în când ziarele vremii mai aduceau în atenția publicului acest revoltător caz de 

nedreptate. După 17 ani, în 1935, pe văduva preoteasă din Oprișani o caută un avocat grec, Cutzarida, venit 
tocmai din București. Aflase din ziare de cazul ei. Se oferă să-i obțină pensia prin proces, fără niciun onorariu 

anticipat, dar cu condiția să-i dea lui 50 %, adică jumătate din drepturile retroactive pe care va reuși să le 

obțină. Sigur, oferta se acceptă și după numai câteva luni câștigă procesul, doamna preoteasă devine pensionară 

pentru tot restul vieții cu drepturile retroactive pe mai mulți ani, nu pentru întreaga perioadă, dar oricum a luat 
și avocatul o sumă „frumușică” iar acesta, parcă jenat, a declarat că „banul face legea”  de unde rezultă că 

nedreptățile și corupția de azi nu sunt o invenție de după 1989… 

Nu da, Doamne, omului cât poate răbda, cât poate duce! 
După ce toți cei șapte copii au ajuns la o stare bună, două fete, Cornelia și Sidonia devenite preotese, 

Veturia profesoară, Aurel avocat, Valentin și Remus ingineri cu servicii importante iar Marian tehnician cu 

înaltă calificare, altă grea lovitură pentru familie și pentru sărmana Mamă. 
Remus, cel mai mic dintre copii, scăpat cu viață din război, inginer silvic, se căsătorește cu o colegă de 

facultate și sunt repartizați amândoi la Ocolul Silvic din Câmpul Cetății, unde li se naște o fetiță, chiar în 6 

decembrie, de Sf. Nicolae, 1945, și o botează Niculina.  Erau fericiți dar se găseau într-o localitate cu populație 

maghiară în apropiere de Sovata. Acolo nu aveau ce căuta românii, deși eram în 1946! În 6 aprilie, acasă, seara 
cu lampa aprinsă, este asasinat prin geam de la mică distanță cu o armă de vânătoare, i se zdrobește craniul, în 

prezența soției și a copilului. Avea doar 28 de ani… La anchetă, din tot 

satul nimeni nu a auzit împușcătura și nu știa nimeni nimic. Nu s-a găsit 
vinovatul.  Purificare etnică… cu arma! 

Remus a fost adus și înmormântat în Oprișani lângă tatăl său, eroul 

martir de la 1918. Păstrăm încă, în familie, necrologul lui Remus unde pe 
pagina îngălbenită de vreme scrie întocmai ca pe crucea tatălui său 

împușcat mișelește. 

Preoteasa văduvă Silvia Opriș (1883-1968) peste ani, își descărca 

din când în când sufletul cu episoade din lungul șir de suferințe prin care 
i-a fost dat să treacă.  

Peste ani a rămas vie în conștiința localnicilor figura luminoasă a 

acestui preot martir și ca semn de prețuire în 2004 Consiliul local Turda 
prin Primarul Tudor Ștefănie i-a acordat titlul de CETĂȚEAN DE 

ONOARE – post mortem – al municipiului Turda iar urmașilor nepoți 

Petru Avram, Silvia Bembea, Silvia Tomșa și Ioana Zăhan câte o 

Diplomă de Onoare. Prin grija preoților Dumitru Pop și Alexandru Sima 
în curtea bisericii i s-a ridicat un bust unde, ca omagiu, se depun coroane în momentele de sărbătoare. O școală 

de mare prestigiu, fosta Școală Generală nr. 8, la propunerea doamnei director Marcela Vesa poartă numele 

Ioan Opriș. Îi duce numele și o stradă din apropierea bisericii. 
 

Ca deținător al documentelor (prin soție, prof. Silvia Bembea, nepoată de bunic) rămase de la preotul 

erou și martir, pentru a-i cinsti memoria, nu spre ură împotriva cuiva, ci spre luare-aminte, în 2009 am publicat 
monografia Preotul IOAN OPRIȘ martir al neamului,volumapărut prin Editura Casa Cărții de Știință din 

Cluj-Napoca, iar acum, în 2018, de Centenarul Unirii, este în elaborare o nouă ediție mult îmbogățită. 

 
 

 
Preoteasa văd. Silvia Opriș, 1924 
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3. Eveniment 
 

INAUGURAREA STATUII UNUI GENERAL ROMÂN,  

ÎN INIMA CAPITALEI 
 

- interviu cu artistul plastic VALENTIN TĂNASE consemnat de Gheorghe Canache - 

 

G.C.: Stimate Valentin Tănase, ați 

inaugurat recent un monument 

reprezentându-l pe generalul 

Constantin Hârjeu, pe Bulevardul 

Unirii, îninima capitalei. Ce a 

reprezentat pentru dumneavoastră 

acest eveniment? 

 

V.T.: Orice inaugurare a unei 

lucrări plastice care îmi aparține este în 

primul rând o satisfacție,o bucurie a 

împlinirii mele artistice, greu de descris 

în cuvinte. Este, în același timp, un 

examen de evaluare al potențialului 

meu de creație pe care mi-l dă publicul, 

un verdict pe care îl aștept întotdeauna 

cu o anumită emoție. 

 

G.C.: Iubitorii de artă vă cunosc 

îndeosebi ca pictor de anvergură în 

toate domeniile acestei discipline, de la 

pictura de șevalet la arta monumentală. 

În ultimul deceniu v-ați afirmat în 

egală măsură drept un înzestrat 

sculptor cu multe monumente de for 

public la activ. Ce a însemnat pentru 

dumneavoastră trecerea de la pictură 

la sculptură? 

 

V.T.: Atât pictura, cât și sculptura sunt fațete ale aceleiași viziuni artistice, diferă doar tehnica și 

modul de exprimare. Toate artele plastice au ca fundament știința desenului. Sculptura poate fi 

considerată un desen tridimensional, o operă“3D”, cum se spune astăzi. Atât pictorul, cât și sculptorul 

își imaginează și încep viitoarea lucrare mai întâi printr-un desen, o schiță, o creionare liniară a 

conceptului. După mai multe astfel de desene succesive se conturează ideea și schema 

compozițională, apoi fiecare artist trece la execuția efectivă în tehnica proprie. Dincolo de știința 

desenului, sculptura necesită o cunoaștere temeinică a meșteșugului, a tehnicii de lucru, a înțelegerii 

particularităților expresive ale materialelor folosite, precum și o experiență câștigată în timp. Mi-a 

plăcut să modelez încă din anii copilăriei, iar în perioada studenției la Institutul de Arte Plastice 

„Nicolae Grigorescu” din București petreceam multe ore alături de colegii de la secția de sculptură. 

Mai târziu, fiind angajat ca pictor la Studioul de Arte Plastice al Armatei, am avut șansa să am 

atelierul de creație învecinat cu atelierul unui coleg sculptor mai vârstnic, deja consacrat. De la el am 

deprins încetul cu încetul tainele  și rețetele ascunse ale meseriei, care nu se învață în nici o academie 

de artă din lume, ci doar în contactul direct cu adevărații cunoscători. Dacă pictura, îndeosebi cea de 
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șevalet este o artă care se practică solitar, cu propriile întrebări și răspunsuri  în singurătatea 

atelierului, sculptura, mai ales cea de mari dimensiuni, este o disciplină de echipă, în care, pe lângă 

artistul creator, participă tehnicianul care transpune în material definitiv: ghips, piatră sau bronz 

prototipul operei, însoțit de alți colaboratori. De multe ori, în cazul unor lucrări de amploare, artistu l 

solicită participarea unor discipoli și asistenți care îl ajută la finalizarea creației sculpturale. Vin la 

rând arhitectul care elaborează planul arhitectural al soclului propus de artist, ca și inginerul 

structurist care calculează indicii de rezistență ai lucrării. Dacă sculptorul este întotdeauna creatorul, 

dirijorul și regizorul întregii opere, reușita ei depinde în bună măsură de înțelegerea, coeziunea și 

implicarea efectivă a întregii echipe de colaboratori. Mi-a plăcut întotdeauna să lucrez în colectivitate 

și sunt încredințat că sprijinul echipei pe care mi-am format-o în ani de zile mi-a fost întotdeauna de 

folos în împlinirea unor opere personale de amploare. 

 

G.C.: Cine a fost generalul Constantin Hârjeu, al cărui bust l-ați inaugurat recent? 

 

V.T.: Constantin Hârjeu (1856-1928) a fost o personalitate militară marcantă de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. A participat la Războiul de Independență, la cel 

de-al Doilea Război Balcanic și la Primul Război Mondial. A fost de două ori ministru de război. Este 

autorul primei Istorii a Armei Geniului și al altor numeroase lucrări de teorie și doctrină militară. A 

fost membru corespondent al Academiei Române. Realizarea bustului generalului Constantin Hârjeu a 

fost o adevărată provocare plastică pentru mine. Am încercat, ca de fiecare dată, atunci când abordez 

portretul unui personaj istoric, să pătrund dincolo de aparențe, de înfățișarea și fizionomia sa 

exterioară, căutând personalitatea lăuntrică și caracterul celui reprezentat. Pentru aceasta am căutat 

toate documentele și reperele referitoare la biografia acestuia, ale specificului epocii în care a trăit, 

chiar aspecte secundare sau anecdotice ale temperamentului său, în dorința de a-l reda cât mai veridic 

și mai firesc.  

 

G.C.: Cine v-a comandat această operă plastică?  

   

V.T.: Bustul a fost comandat de Asociația Cadrelor în Rezervă și Retragere din Arma Geniu 

care are în componența sa ofițeri aflați la vârsta rezervei, dar care rămân în continuare la datorie sub 

drapel. Generalul Constantin Hârjeu este patronul spiritual al acestei asociații. Toate cheltuielile 

legate de realizarea monumentului au fost acoperite prin contribuțiile personale ale membrilor 

organizației. Tot asociația s-a ocupat cu obținerea tuturor avizelor și aprobărilor de urbanism pentru 

amplasarea statuii în spațiul public. Proiectul de arhitectură a fost realizat de arhitectul Bogdan Costin 

Ionescu, secondat de inginerii Viorica Ionescu și Horia Dugan, iar realizarea soclului și 

amplasamentului este opera colonelului (rez.) Nicolae Botezatu. 

 

G.C.: Cum s-a desfășurat evenimentul inaugurării monumentului? 

 

V.T.: Monumentul a fost dezvelit de doi elevi, copii de cadre militare. Un sobor de preoți ai 

Statului Major al Forțelor Terestre a oficiat serviciul religios și a sfințit monumentul. Onorurile 

militare au fost prezentate de un efectiv de militari aparținând Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. 

Generalul locotenent Adrian Tonea, locțiitorul Șefului Statului Major al Apărării, a dat citire 

mesajului Șefului Statului Major al Apărării. Prezentarea evenimentului a fost asigurată de colonelul 

(r.) Marian Gargaz, președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Arma Geniu, 

secondat de colonelul (r.) Emil Patrichi. Au fost prezenți reprezentanți ai Statului Major al Forțelor 

Aeriene și ai Statului Major al Forțelor Navale, generali și ofițeri, veterani de război, precum și un 

numeros public. Structuri militare și civile au depus coroane de flori, avându-se în vedere că se 

sărbătoreau, atât Ziua Armei Geniu, cât și Ziua Rezervistului Militar. În toată desfășurarea sa, 

inaugurarea monumentului a fost o adevărată sărbătoare atât pentru bucureșteni, cât și pentru cadrele 

militare. 
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G.C.: Care sunt planurile dumneavoastră de viitor? 

 

V.T.: Mi-aș dori ca această statuie să fie un deschizător de drumuri pentru alte monumente ale 

Capitalei, care este încă săracă în opere sculpturale publice în comparație cu alte capitale europene. În 

prezent, monumentul generalului Hârjeu este singura statuie care se află pe axa centrală a 

Bucureștiului – Bulevardul Unirii, între Palatul Parlamentului și Piața Alba Iulia. Și alți artiști pot 

contribui la îmbogățirea patrimoniului stradal. Sper să mai am ocazia și în viitor să pot aborda și eu 

astfel de proiecte. În prezent, sunt angrenat în realizarea câtorva lucrări de sculptură dedicate 

aniversării Centenarului Marii Unirii în București și în alte centre din tară. 

 

G.C.: Vă mulțumesc și  vă urez inspirație, forță de muncă și succes! 
 

 
 

Generalul Constantin Hârjeu 
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4. Proză

 

ÎNSEMNĂRI DUPĂ UN 

EVENIMENT DE LANSARE  

DE CARTE 
 

Gheorghe INDRE 
 

 

iua de 15 martie 2018, o zi oarecare din 

această primăvară capricioasă, mi-a fost 
îmbogățită de participarea la evenimentul 

lansării a două cărții organizat al Librăria Mihai 

Eminescu din București de Editura Eijon din 
Capitală. Am participat cu oarecare emoție, deoare-

ce invitația am primit-o prin Facebook din partea 

doamnei Lucia Locusteanu, fosta mea profesoară 
de limba română din liceul Industrial energetic de 

la Cluj-Napoca, astăzi Colegiul Energetic Cluj 

Napoca. Recunosc că, la început, am parcurs super-

ficial textul invitației și nu am răspuns imediat fiind 
convins că evenimentul va avea loc în Cluj Napoca, 

dar, în cursul zilei, observând repetarea mesajului 

de invitare și citind atent textul, am rămas fost 
surprins să constat că totul urma să se petreacă în 

București. Am reușit să ajung, cu o mică întârziere, 

la librărie, în sala destinată lansării de cărți. 
M-a întâmpinat vocea clară și incon-

fundabilă, foarte cunoscută și dragă a doamnei 

profesoare, o voce plină de forță și de frumusețe, 

care mi-a produs în întreaga-mi ființă acel fior de 
odinioasă, acea emoție dragă, cu sonorități 

adolescentine, venite din anii minunați petrecuți pe 

băncile liceului. Erau prezentate autoarea celor  
două cărți ÎNTRE PĂMÂNT ȘI CER PE CAMINO 

DE SANTIAGO  și CÂND SOARELE RĂSARE LA 

APUS,  scrise de   Manuela Sanda Băcăuanu, 

ingener și terapeut, absolventă a Colegiului 
Energetic din Cluj Napoca, fostă elevă în clasa la 

care doamna profesoară Locusteanu a fost dirigintă, 

mult mai tânără decât mine. Emoția participării 
mele s-a amplificat, potențată și de curiozitatea 

stârnită de această nouă informație. Mi-am adus 

aminte de cercul literar  din anii de liceu, la 
ședințele căruia citeam și eu modeste încercări 

literare și materiale pregătite special, cum a fost cel 

dedicat vieții și operei lui Alexandru Macedonski, 

pe care îl mai păstrez și azi în arhiva personală, 
într-un dosar vechi de aproape 50 de ani, cu foi 

îngălbenite scrise de mână de fostul meu coleg de 

liceu Simion Balint, strănepot al unuia din cei patru  
tribuni ai lui Avram Iancu, preotul  Simion Balint  

din Roșia Montană, azi profesor universitar, pe care 

l-am rugat să transcrie ce am scris eu deoarece avea 

un scris mai frumos și mai îngrijit decât al meu.  
Prima carte de circa patru sute de pagini, era 

jurnalul pelerinajului făcut de autoare în 2012, pe 

Camino de Santiago, ce fost drumul parcurs de 
Sfântul Iacob, apostol al Domnului Isus  Cristos. 

Cea de a doua era un roman de două sute de pagini 

despre istorii consumate într-o familie din 
contemporaneitatea noastră. 

Nu citisem cărțile dar experiența pelerina-

jului de peste 400 km mă surprindea foarte tare, mi 

se părea aproape neverosimilă pentru un 
contemporan al vremurilor noastre și mai ales 

pentru o femeie, instruită, cu formație tehnică și cu 

preocupări de specializare ca bioterapeut, deci 
foarte ancorată în cotidian, cu o familie întemeiată 

și aparent perfect adaptată provocărilor vieții, 

părând puternică perfect stăpână pe propria viață și 

nemaiavând nevoie de o deslușire și de  un  sprijin 
divin în lupta cu încercările existenței.   

În mintea mea, în drumul spre casă după 

consumarea evenimentului, reveneau semnificații 
ale drumului în literatura română, mai precis în 

lecturile mele din vasta cuprindere a literaturii 

române. Mă gândeam că autoarea a studiat la Cluj, 
acolo unde a trăit și  a creat Lucian Blaga, marele 

poet și filozof român propus pentru premiul Nobel 

pentru literatură. Și îmi venea în minte poemul 

Tâlcuri: 
„Tâlcul florilor nu-i rodul 

tâlcul morții nu e glodul 

tâlcul flăcării nu-i fumul 
tâlcul vetrei nu e scrumul  

Tălcul frunzei nu e umbra 

tâlcul toamnelor nu-i bruma 
dar al drumului e dorul 

tâlcul zărilor e norul 

ducăușul călătorul” 

Așadar în viziunea blagiană tâlcul drumului 
e dorul, și încercam să descopăr, înainte chiar  de a 

citi cartea, care  este dorul ce a determinat pornirea 

la drum și angajarea fizică și mentală pentru 
parcurgerea lui, într-un gest care, aparent, părea 

gratuit, nejustificat de nevoile unui om comun, 

nejustificat nici măcar de un precept religios, cum 

este cel din religia musulmană, care consideră o 
obligație pentru fiecare credincios de a parcurge 

pelerinajul la Meka (Mecca) sau la un loc anume 

asimilat ca semnificație cu cetatea sfântă, pentru 
credincioșii ce nu-și pot permite în cursul vieții 

experiența unui drum atât de lung. Poate era dorul 

de apropiere de înțelegerea sacrificiului aposto-

Z 
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lului, sau de măreția acestui sacrificiu, poate era 

dorul născut din dorința de salvare de la dispariția 
totală în anonimat, sau poate de sprijin interior 

pentru întărirea credinței speranței și iubirii 

personale de oameni. 

În drumul spre casă, după această întâlnire 
de suflet trăită de mine la mare intensitate 

reverberația dorului, ca element determinant pentru 

participarea mea mă trimitea cu mintea la poemul 
Cântecul obârșiei tot din lirica marelui poet filozof 

ardelean, creatorul teoriei spaţiului mioritic, ca 

matrice stilistică a sufletului romanesc, poem pe 
care îl recita deseori în gând atunci când dorul de 

începuturi îmi inunda firea cu tulburarea lui:  

La obârșie, la izvor 

nici o apă nu se-ntoarce,  
decât sub chip de nor. 

La obârsie, la izvor 

nici un drum nu se întoarce 
decât în chip de dor. 

O, drum și ape, nor și dor,  

ce voi fi, când m-oi întoarce 
la obârșie, la izvor? 

Fi-voi dor atuncia? Fi-voi nor? 

Și gândul meu de drum spre casă, spre 

locuința mea din Bucureşti, spre casa mea, rodea în 
mine rememorarea unui alt poem al unui mare poet 

scriitor si om de cultură din Ardeal , Ion Dodu 

Bălan , poem scurt publicat în toamna anului 1979 
în paginile revistei  Romania Literară: 

„Pe lungul drum tăiat de roţi  

Se-ntoarce-n sat o amintire 

Lăcate o adastă-n porţi 
Şi flutur-o nedumerire  

Peste-un drumeag tivit cu nuci 

Ce urcă-n dealul plin de cruci! 
Unde sunt ochii ce priveau 

Din scutece şi leagăn seara  

Când frunzele din pomi cădeau 
Şi luna-n cer ardea ca para? 

 

Să fie oare stele sus  

Pe bolta cea senină 
Sau glod din tainicul ascuns  

Ţărână din ţărână.”    

 
Regăseam în aceste versuri o meditație lirică 

asupra semnificației drumului lung, tăiat de roți, și, 

înainte de a coborâ din troleibuzul ce mă ducea 
spre casă, mi-am amintit, stârnit de ecoul prelung al 

acestui eveniment, de o întâmplare care s-a petrecut 

în anii 60, pe când eram elev al Școlii generale din 

Luna. Într-o după amiază de toamnă ne-a vizitat la 
școală Dumitru (Demetre) Dan, un bătrânel 

simpatic și bonom, plin de viață, care era, de fapt, 

eroul începutului de esecol XX ce a reușit să 

străbată pământul pe jos în patru ani de zile, în 

cadrul unui Concurs cu un premiu de 100000 de 
franci francezi. El, împreună cu patru colegi 

români, toți studenți la Universitatea Sorbona din 

Paris, au constituit echipa ce reprezenta România în 

acesată competiție internațională. Ajuns acasă, am 
recitit întâmplîrile acestei călătorii memorabile, am 

retrăit emoția cu care l-am ascultat vrăjit pe acel 

domn istorisindu-ne, timp de patru ore, peripețiile 
sale.  

Prezentarea Jurnalului de călătorie al 

Mihaelei Băcanu, mi-a adus în minte și această 
experiență uitată de demult pe marginea căreia aș 

putea scrie pagini întregi. Și poate chiar o voi face. 

Am început cu mare bucurie lectura cărții, 

impresionat de la primele fraze de stilul ei viu și 
sunt sigur că voi consemna în alte însemnări 

impresiile și opiniile despre experiența personală a 

acestei lecturi.  
 

 

PE PRUT… 
 

    
 

Grl. lt. (r) Ioan BĂLĂEI 

 

 
-am fost colegi de liceu în perioada cea mai 

frumoasă şi fără griji a tinereţii. După ani, la 

maturitate, ne întâlneam destul de rar şi 
întâmplător. Întrebările erau, de regulă, aceleaşi: Ce 

faci, cum o duci, ce mai ştii de colegi? Apoi 

promiteam că ne vom suna la telefon şi vom stabili 

o întâlnire pe îndelete şi la o bere, după care grăbiţi 
ne vedeam fiecare de treabă. 

Acum, în postura de pensionari, am hotărât 

să recuperam din întâlnirile planificate, bucurându-
ne de un adevărat „regal” de amintiri, dar şi de 

aprige dispute privind evoluţia societăţii la care noi 

am fost părtaşi la cumpăna dintre două lumi şi două 

milenii. Cât despre berea promisă, am fost parolişti 
ţinând seama însă de unele condiţionări medicale 

vremelnice. 

Să nu creadă cineva că, vezi doamne, toată 
ziua, bună ziua, stăteam la taclale. Nici nu vă 
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imaginaţi câte lucruri sunt de făcut ca pensionar, 

începând cu problemele profesionale, dacă ai 
hotărât să continui parţial preocupările în domeniu, 

şi până la cele familiale şi gospodăreşti, ca să nu 

mai vorbim de vechile pasiuni culturale şi sportive. 

Totuşi, din când în când am bucuria revederii cu 
Marcel. 

— Ce zici că făceai în decembrie 1989? Mă 

întreabă aşa, din senin, la una din întâlniri, dragul 
meu coleg. Avea în mână un ziar, se pare din 

provincie, pe care l-a deschis indicându-mi un 

articol cu titlu mare: „Au apărat cauza revoluţiei”. 
— Şi ce-i cu asta? Peste tot în ţară oameni de 

toate vârstele au socotit atunci că trebuie să facă 

ceva pentru libertate şi demnitate, pentru viaţa lor 

şi a copiilor. 
— Ai dreptate, da vezi matale, zice colegul, 

ştii formula „Puţini am fost, mulţi au rămas”. Uite, 

scrie aici că într-o localitate din provincie s-a 
constituit o nouă asociaţie de revoluţionari 

desprinsă din una mai veche, pe motiv că aceasta 

nu a dovedit suficientă combativitate şi nu a militat 
pentru acordarea drepturilor ce li se cuvin 

membrilor săi. 

Discuţia începuse în parcul din cartier. Ne 

aşezasem pe o bancă recondiţionată în preajma 
alegerilor locale, fiind înainte de prânz, când 

căldura era încă suportabilă, mai ales că găsisem un 

loc la umbră în apropierea lacului cu fântână 
arteziană, dinspre care se simţea o boare răcoroasă. 

În faţă, o privelişte frumoasă cu peluze 

îngrijite şi multe flori. Apoi am avut grijă să ne 

oprim pe o alee principală, pe unde circula lumea şi 
se mai puteau vedea şi alte „frumuseţi”, că vorba 

aceea: „Ce-i frumos şi lui Dumnezeu îi place!” 

Dar să revin. M-am uitat şi eu peste articol, 
după care i l-am înapoiat: 

- Pe mine nu mă mai interesează chestiile 

astea. Este treaba lor să facă şi să ceară ce vor. Un 
singur lucru nu-l înţeleg. De ce se dau în spectacol 

certându-se şi blamându-se între ei. Sunt aceeaşi 

oameni care au fost atunci solidari şi au putut 

împreună să înfrunte moartea! Şi fiindcă prietenul 
meu mă privea uşor mirat, am continuat. Vorbesc 

despre revoluţionarii autentici, bineînţeles. 

- Ştii de ce ţi-am arătat articolul? Ai văzut şi 

tu că printre revoluţionari erau amintiţi şi militari, 

ofiţeri şi chiar subofiţeri, probabil cu certificate în 

regulă. Tu unde erai atunci? Rămăsese cu 

sprâncenele ridicate provocator. 

- Mă, băiatule, în general nu-mi place să 

vorbesc despre lucrurile astea. Dacă te referi la ce 

au făcut militarii în revoluţie, sunt foarte multe de 
spus. Lucruri diferite şi destul de complicate, drept 

să-ţi spun nu am chef să le mai discut aici şi acum. 

Am să-ţi povestesc totuşi nişte întâmplări reale, 

trăite de mine şi te las pe tine să apreciezi oamenii 
şi faptele lor. 

A zâmbit încurajator, cu subînţeles, de parcă 

ar fi gândit „aşa te vreau colega”, apoi s-a aşezat 

mai comod pe bancă, sugerând că este gata să mă 

asculte. 

I-am povestit pe scurt că, încă de la 

jumătatea lunii decembrie 1989, împreună cu un 

colectiv de ofiţeri din Ministerul de Interne şi încă 

un coleg din Comandamentul Trupelor de 

Grăniceri, ne aflam într-o activitate de control şi 

evaluare pe toate domeniile, la o mare unitate de 

grăniceri din nord-estul ţării, în vederea trecerii 

grănicerilor din subordinea Ministerului Apărării 

Naţionale în cea a Ministerului de Interne. Prin 

urmare, participam la coordonarea, îndrumarea şi 

valorificarea activităţilor de control în unităţile şi 

subunităţile de frontieră, centralizând şi sintetizând 

datele şi concluziile rezultate pe parcurs. Trebuie 

să-ţi precizez că trecerea grănicerilor de la 

M.Ap.N. la M.I. nu s-a mai realizat atunci, ci după 

cum ştii, câţiva ani mai târziu. 

Când au început manifestaţiile la Timişoara, 
informaţiile care ajungeau la noi erau sumare. 
Cunoşteam ceea ce se transmitea oficial la radio şi 
televiziune, dar şi unele zvonuri din surse diferite. 
Pe măsură ce am aflat şi înţeles că la Timişoara se 
găsesc în stradă nu huligani care devastează, ci o 
mare parte a populaţiei oraşului, care luptă pentru 
libertate, democraţie şi o viaţă mai bună, au început 
să apară tot mai multe voci şi la noi care exprimau 
nemulţumiri şi comentarii negative referitoare la 
condiţiile de serviciu şi de viaţă ale militarilor de 
toate gradele şi ale familiilor lor. De fapt, nemul-
ţumirile au fost spuse direct, inclusiv în unele 
şedinţe, cu mai mult timp înainte. 

Oamenii erau revoltaţi pentru condiţiile 
proaste în care îşi îndeplineau grănicerii misiunile 
de frontieră, pentru echipamentul necorespunzător, 
care însemna haine vechi şi bocanci rupţi, cu care 
nu se putea executa serviciul în teren pe ploaie, frig 
sau zăpadă, lipsa resurselor financiare pentru 
reparaţia cazărmilor, procurarea combustibililor 
pentru foc, cumpărarea alimentelor şi altele. Ca 
urmare, în cazărmi era frig, nu funcţionau băile, nu 
era lumină, iar norma de hrană nu putea fi 
respectată, apelându-se la tot felul de substituiri. 
Cât despre mijloacele tehnice de pază şi cele de 
transport, nici nu se mai punea problema folosirii 
lor în serviciu. 

Văzându-mă probabil din ce în ce mai iritat, 
colegul meu Marcel găsi de cuviinţă să mă 

întrerupă: 
- Lasă, că toată populaţia suferea de frig, nu 

avea căldură, lumină şi mâncare. Soluţia oferită era 
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„Să mai punem o haină în plus şi să strângem 
cureaua”. Asta era situaţia peste tot, încerca să mă 
mai domolească prietenul. 

- Sigur ca da, i-am răspuns, coborând un pic 

glasul, numai că tinerii aduşi atunci să-şi facă 

datoria de onoare faţă de ţară trebuiau să doarmă în 

frig, să facă opt, zece sau chiar 12 ore în serviciu de 
pază, mergând pe jos zilnic 10-15 km, având în 

picioare bocanci scâlciaţi şi un singur costum uzat 

şi rupt de nu mai ţinea la cârpit, iar toate astea după 
ce au mâncat o porţie de macaroane sau de orez şi 

au băut o cană de ceai. Aşa arată grănicerul român 

la frontiera ţării sale. Ştii câte cartuşe de război 

pentru pistolul mitralieră avea fiecare din tinerii 
militari grăniceri în serviciu? „Numai” 60 de 

cartuşe, în două încărcătoare pline. Ei, ce părere ai? 

Şi fără să aştept răspunsul, am încercat să-i explic 
colegului cât de greu era să motivezi un tânăr în 

condiţiile date, folosind în exclusivitate exemplul 

oferit de vitejii noştri înaintaşi. 
Am continuat să-i spun că resursele 

financiare nu asigurau decât 20% din necesarul de 

carburanţi şi energie pentru mijloacele tehnice de 

pază, autovehicule, nave şi ambarcaţii maritime şi 
fluviale, că au fost suspendate la un moment dat 

fondurile pentru pregătirea de luptă şi aplicaţiile de 

specialitate. Incredibilă situaţie! Cu toate acestea, 
s-a găsit soluţia compensării lipsurilor prin supra-

solicitarea oamenilor fizic şi psihic. 

În aceste condiţii, evenimentele din decem-
brie 1989 au determinat trecerea succesivă, la 

ordin, a subunităţilor de frontieră la pază întărită, 

ceea ce a însemnat creşterea normei de serviciu, 

întărirea dispozitivului pe anumite direcţii, inten-
sificarea cercetării terenului şi, în final, pregătirea 

trecerii la apărare cu efectivele disponibile în 

anumite porţiuni de frontieră. Subunităţile trebuiau 
să fie gata permanent pentru ripostă, efectivele 

având dotarea de război conform planurilor pregă-

tite de statele majore. Pe unele direcţii importante, 

echipe de grăniceri au trecut la apărare pe Prut. 
Batalionul de instrucţie de la comandamentul 

brigăzii, precum şi subunităţile de asigurare aveau 

militarii pregătiţi pentru intervenţie la frontieră, 
oamenii erau echipaţi şi cu armamentul individual 

asupra lor, uneori aşteptând chiar îmbarcaţi pe 

maşini. În câteva rânduri a fost distribuită şi 
muniţia de război. 

Ceea ce îţi spun acum nu sunt lucruri auzite, 

ci trăite de mine în acele zile când am fost în 

mijlocul militarilor, am stat de vorbă cu coman-
danţii subunităţilor de frontieră şi de instrucţie, am 

verificat dispozitivele. 

În acelaşi timp, în oraşe şi localităţi mai 
mari, grănicerii au fost solicitaţi şi au participat, în 

toată zona de est, alături de celelalte structuri ale 

M.Ap.N. şi M.I., la protecţia oamenilor şi 

bunurilor, la desfăşurarea normală a activităţilor de 
aprovizionare şi deservire a populaţiei.  

Tu nu ai fost militar decât prin convocări pe 

timpul facultăţii, îi spun lui Marcel, dar îţi poţi 

imagina ce stare de tensiune există, ce însemna 
pentru noi, cei de la comandamentul trupelor, să 

contribui cu autoritatea instituţiei pe care o 

reprezinţi, la funcţionarea unui mecanism atât de 
complex, în condiţiile când exista o adevărată 

cavalcadă a zvonurilor şi chiar a informaţiilor care 

circulau pe diferite căi, unele cu acces limitat şi de 
uz intern. Astfel, erau anunţate atacuri teroriste 

terestre şi cu desant aerian pe elicoptere, 

precizându-se şi locul probabil al folosirii acestora, 

posibilitatea unei agresiuni la frontieră, fiind 
semnalate pregătiri ale unor unităţi militare pe 

teritoriul vecin, în imediata apropiere a Prutului. Se 

primeau informaţii că, în oraşe, teroriştii au atacat 
diferite obiective, otrăvesc apa, distrug instalaţiile 

de aprovizionare cu energie a spitalelor, fabricilor 

şi a altor instituţii etc. 

În toată această nebunie a informaţiilor, a 

stării de incertitudine, a ezitărilor şi nesiguranţei, 

manifestate într-un sistem caracterizat, în condiţii 

de normalitate, de rigoare şi ordine, de coerenţă şi 

eficienţă, timp de aproape o lună, în sectorul 

frontierei de est, care măsura aproximativ 500 km 

în unităţi şi comandamente, în dispozitivele 

grănicereşti, inclusiv în cele cu patrule şi posturi 

izolate dispuse în sectoare greu accesibile şi 

periculoase nu s-au săvârşit abateri disciplinare, nu 

s-a înregistrat nici o părăsire de misiune sau 

dezertare, nu s-a tras un foc de armă şi nu s-a 

pierdut nici un cartuş. Trebuie să-ţi spun că această 

stare de lucruri a existat nu numai în frontiera de 

est, ci pe toată graniţa ţării. Am avut colegi, 

comandanţi şi şefi de state majore, specialişti de la 

eşaloane diferite, care, atunci, în condiţii deosebite, 

au manifestat un înalt profesionalism şi patriotism, 

îndeplinindu-se în mod exemplar atribuţiile la 

frontieră. Mă gândesc la coloneii, ulterior generali, 

Dumitru Luca, Nicolae Moldovan, Vasile Totorcea, 

Mihai Caliniuc, Neculai Burnichi, coloneii 

Gheorghe Stancu, Vasile Jingan, Ion 

Constantinescu, Stere Alexandrescu, Zaharia 

Ivaşcu, Iulian Lică şi mulţi alţii. Mi-ar face mare 

plăcere să ne întâlnim cândva, măcar cu o parte din 

ei, să-i cunoşti. 

Am încheiat apoi cu întrebarea: Eşti mulţu-
mit de răspuns? Acum ştii unde am fost atunci! 

- Da, m-a aprobat colegul, oarecum pe 

gânduri. În definitiv, aţi fost acolo unde trebuia şi 

vă era locul. Apoi întotdeauna s-a vorbit că 
grănicerii au fost bine instruiţi, reprezentând trupe 
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de elită. Până şi pe „Vremea lui Ceauşescu”, cum 

spune lumea, n-am văzut grăniceri pe şantiere de 
construcţii, în detaşamente de muncă, în economia 

naţională sau la agricultură. 

- N-ai văzut tu grăniceri la muncă, dar îţi 

spun eu că am dat şi noi efective din puţinul pe 
care-l aveam, iar pe plan local să nu mai vorbim! 

M-am oprit din poveste privind la ceas, 

constatând că era timpul să iau nişte medicamente 

la oră fixă, ceea ce am şi făcut. Inima-i de vină şi 

trebuie s-o menajez. Mi-au spus doctorii Blaj şi 

Ciobâcă despre faptul că inima mea a avut parte de 

prea mult stres, de emoţii, supărări şi... fumat. Am 

reuşit ca acest ultim factor de risc să-l înlătur. 

- Ţin să-ţi mai povestesc un episod 

interesant, am continuat. Pe data de 23 decembrie, 

dacă îmi aduc bine aminte, am primit la brigada de 

grăniceri o notă telefonică de la împuternicitul 

sovietic de frontieră de la Chişinău, cu care exista o 

astfel de legătură telefonică specială. Se solicita o 

întâlnire la ora 13.00., între împuterniciţii de 

frontieră români şi sovietici, pe toate podurile 

rutiere de peste Prut, fără să se propună, conform 

uzanţelor de cooperare, şi problemele ce urmau să 

fie discutate. 

- Şi ce aţi făcut, nu mai avu răbdare prietenul 

meu. La vremea aceea în ţară exista temerea pentru 
o intervenţie rusească. 

- S-a raportat la Comandamentul Trupelor de 

Grăniceri şi după o perioadă de timp ce mi s-a 
părut o veşnicie, odată cu aprobarea participării la 

întâlnire, colonelul Geantă Petre, ulterior general, 

acum pensionar, un om şi specialist excepţional, 

ne-a ordonat din proprie iniţiativă şi răspundere, ca 
în nota telefonică de răspuns, să anunţăm sovieticii, 

anticipat, că partea română nu solicită nici un fel de 

ajutor din afară. Ca urmare, nota telefonică 
conţinea foarte clar şi fără echivoc refuzul la 

eventuala oferta a „ajutorului sovietic”. 

- Sunt foarte curios cum a decurs întâlnirea 
pe poduri şi ce s-a întâmplat după? 

- În legătură cu pregătirea întâlnirii ofiţerilor 

noştri cu cei sovietici, trebuie să-ţi spun nişte 

lucruri absolut necunoscute. În momentul apariţiei 
solicitării unor convorbiri la linia de frontieră, am 

încercat să anticipăm problemele ce vor fi ridicate 

de sovietici, comportamentul lor şi posibilele 
reacţii ori consecinţe la refuzul nostru de a fi 

ajutaţi. Se punea astfel întrebarea dacă ei sunt 

pregătiţi ca, indiferent de răspunsurile noastre, să 

folosească întâlnirea ca pretext pentru a pătrunde în 
forţă cu efective şi tehnică militară pe teritoriul 

nostru. Sigur, astăzi, şi tu vei spune, ca mulţi alţii, 

că nu era posibil, că pentru a interveni nu aveau 

nevoie să aştepte un anumit prilej sau să-l fabrice. 

Puteau s-o facă oricând, prin surprindere. 
Am făcut o pauză ca să-l las pe Marcel 

Ciupercescu să reflecteze, după care am continuat. 

Mai trebuie să-ţi spun că în zilele respective 

circulau informaţii referitoare la concentrări de 
trupe şi tehnică militară pe teritoriul vecin, că 

exista o stare de tensiune accentuată, de agitaţie 

generală, ameninţări teroriste referitoare la atacul 
unor obiective, dispariţia unor personalităţi şi alte 

numeroase scenarii dramatice. 

- Îmi imaginez starea în care vă aflaţi atunci, 
dar, pentru mine, mărturiseşte colegul, este clar că 

noi nu le puteam rezista, iar pentru o invazie se 

puteau găsi şi ulterior justificări. 

- Domnule, pe tema asta putem discuta multe 
lucruri. Cert este că în zilele acelea pentru noi 

ameninţarea exista şi se amplifica pe fondul 

situaţiei generale amintite, a momentelor dificile şi 
a tuturor incertitudinilor generate de căderea 

sistemului şi a instituţiilor statului totalitar. Apoi, 

să nu uităm că noi, românii, ne-am temut de multe 
ori în istorie de o invazie din est. 

În consecinţă, ne-am consultat cu ofiţerii 

împuterniciţi de frontieră şi ei au decis că, 

indiferent ce se va întâmpla, acolo, pe poduri, 
împreună cu translatorii, ofiţerii din statele majore, 

comandanţii de subunităţi de pe direcţiile respec-

tive, toţi cei prezenţi la întâlniri, să nu se dea la o 
parte de pe pod orice ar fi, iar dacă este cazul să 

folosească armamentul din dotare. 

M-am oprit din relatare, amintindu-mi cu 

mare emoţie atitudinea exemplară, greu de evaluat 
în cuvinte obişnuite, a ofiţerilor de grăniceri care s-

au pregătit şi au participat la întâlnirile de pe 

poduri: Butnaru, de la Iaşi, Ichim, de la Galaţi, 
Togan, de la Botoşani, Sârghea, de la Huşi, 

împreună cu ceilalţi subordonaţi ai lor ce 

compuneau delegaţiile noastre. 
Am reluat discuţia explicând că împuter-

niciţii de frontieră români, numiţi de guvern în 

această funcţie, erau de regulă stabiliţi din rândul 

comandanţilor de mari unităţi şi unităţi de grăniceri 
de la frontiera respectivă. 

- Ofiţerii amintiţi erau comandanţii unităţilor 
de grăniceri din sectorul respectiv. Majoritatea 
dintre ei au stabilit că, în apropierea podurilor pe 
care urmau să aibă loc întâlnirile, să fie pregătită o 
subunitate cu armamentul principal şi muniţie de 
război, în măsură ca, la un semnal, dacă ruşii vor 
încerca să treacă în forţă pe pod cu trupe şi tehnică 
militară, să deschidă focul împotriva agresorilor, 
sacrificându-i şi pe ai noştri. Ar fi fost dovada 
supremă pentru istorie că România a fost invadată, 
că nu s-a acceptat ajutor militar străin, iar grănicerii 
şi-au îndeplinit datoria până la capăt. 
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Am tăcut o vreme amândoi, lăsând probabil 
să vorbească numai sufletele noastre cuprinse de 
emoţie. 

- Şi, până la urmă s-a terminat cu bine, slavă 
domnului! rupse colegul tăcerea. 

- Da, cu destule emoţii. Ofiţerii ruşi veniţi la 
întâlnire erau de arme şi specialităţi diferite, se 
vedea după însemnele de la uniforme, discuţiile 
fiind conduse de cei doi împuterniciţi de frontieră, 
grăniceri. La unele din aceste întâlniri, 
împuterniciţii noştri de frontieră au fost invitaţi la 
discuţii în interiorul unor clădiri din apropiere, cum 
se proceda în asemenea ocazii. Sovieticii s-au 
interesat de situaţia din zonă şi dacă se desfăşoară 
acţiuni care să pericliteze frontiera comună şi 
relaţiile de conlucrare grănicerească prevăzute în 
Acordurile, Convenţiile şi protocoalele de frontieră 
încheiate de cele două state vecine. Au fost 
confirmate presupunerile noastre privind oferta 
sovieticilor de a ne acorda ajutor de orice natură. 
Ruşii au înţeles că refuzul nostru este clar. 

Apoi, pe fiecare pod, la linia de frontieră, 

cele două delegaţii aliniate s-au salutat în acelaşi 

timp, conform protocolului, după care s-au înapoiat 

pe teritoriul propriu. 
Am făcut din nou o pauză şi mi s-a părut că 

Marcel a răsuflat uşurat. 

- Şi noi am răsuflat uşuraţi, atunci când, 
telefonic, cei care observau permanent „în direct” 

cum se spune, ce se întâmpla pe poduri, ne-au 

comunicat bucuroşi, rând pe rând, că delegaţiile se 

salută şi părăsesc podurile. Apoi ne-am grăbit să 
raportăm la Bucureşti ce s-a discutat şi că totul s-a 

încheiat cu bine. 

- La întâlnirile astea aţi fost numai voi, 
grănicerii? Deoarece am citit prin unele ziare că s-

au întâlnit la frontieră tot felul de militari şi civili 

revoluţionari, lăudându-se că ei au prevenit şi 
descurajat invazia sovietică. 

- Da, am citit şi eu, i-am răspuns. Ce pot să-ţi 

spun, întrucât am fost prezent, în acele zile, 

permanent, alături de colonelul Apostol Gheorghe, 
un profesionist remarcabil şi un mare patriot, care 

asigura comanda brigăzii, că, până la 25 decembrie, 

pe frontieră şi la frontieră nu au fost decât 
grănicerii, că paza şi apărarea frontierei s-au 

executat conform legislaţiei de frontieră în vigoare 

şi a planurilor existente, că am avut un control total 
asupra situaţiei şi că s-au asigurat stabilitatea şi 

normalitatea în sectorul de est al frontierei ţării. Nu 

a îndrăznit nimeni şi nu s-a înregistrat nici o 

tentativă de trecere frauduloasă sau de contrabandă. 
Cine a declarat că s-a plimbat prin apropierea 

frontierei, că s-a întâlnit oficial cu cineva, fără să 

ştim noi, şi că a stabilit anumite lucruri privind 
trecerea frontierei în zilele de foc ale revoluţiei, a 

încercat să păcălească opinia publică, ca să nu 

folosesc aprecieri mai dure, din felurite interese, 
inclusiv personale, atribuindu-şi anumite merite. 

Din câte am aflat ulterior, unora le-a şi reuşit, fiind 

declaraţi revoluţionari, primind şi recunoaşterile de 

rigoare. 
- Sunt curios ce fac acum grănicerii de la 

poduri? insista prietenul meu. Dar cei care au 

apărat obiective, au ajutat populaţia din zona de 
frontieră, au protejat oamenii şi bunurile? 

- Ce să facă, majoritatea îşi fac în continuare 

datoria, înţelegând că, indiferent cum se numesc, 
grăniceri sau poliţişti de frontieră, oamenii care şi-

au pus şi îşi pun viaţa şi energiile în slujba ţării la 

hotarele ei, au socotit atunci ca şi acum că locul lor 

era acolo pe frontieră şi că jurământul dat trebuia 
respectat cu sfinţenie şi pentru asta nu li se cuvin 

recompense şi titluri. 

O parte din cei la care ne-am referit sunt 
acum pensionari, cu grijile şi necazurile specifice 

vârstei ca şi noi. Poate voi avea prilejul să-ţi fac 

cunoştinţă cu unul dintre ei. Cu cel care îmi 
mărturisea că, după plecarea ruşilor de pe pod, 

având obsesiv grijă să nu ridice din greşeală mâna, 

ceea ce reprezenta semnalul pentru deschiderea 

focului asupra podului de pe frontieră, a ţinut mâna 
stângă în buzunar, cu pumnul strâns, aşa de 

încordat că apoi i-au trebuit minute bune să poată 

întinde degetele amorţite în încleştare. 
- Mi-ai spus, într-adevăr, lucruri interesante 

despre acele zile şi am simţit emoţia ta pentru unele 

evenimente trăite atunci. Este drept că uneori 

spusele tale despre „datorie”, „hotare sfinte” 
semănau cu discursul de la fostul învăţământ 

politic. Scuză-mă că spun asta! Am mai înţeles că 

nu vă consideraţi revoluţionari sau că aţi avut 
merite în revoluţie. Totuşi cred că lumea nu 

cunoaşte multe din faptele anonimilor. De ce nu le 

scrii? 
- Nu trebuie să te scuzi şi poţi să spui ce vrei 

şi ce gândeşti. Ne-am câştigat acest drept pentru 

care unii au făcut sacrificiul suprem. Şi eu am 

dreptul să spun ce simt şi gândesc, iar compor-
tamentul nostru reflectă nivelul educaţiei şi culturii 

fiecăruia. Trebuie să ştii că, din acest punct de 

vedere, nu-mi reneg trecutul, parţial comun, colega 
dragă. Îţi aminteşti câte vise frumoase ne-am făcut 

atunci, la terminarea liceului, şi câte proiecte 

aveam de înfăptuit. Printre altele, ni se spunea că 
noi, tânăra generaţie, vom construi o lume nouă. Şi 

acum, după peste 40 de ani, li se spune tinerilor 

acelaşi lucru. Oare, va ajunge cineva vreodată să 

trăiască într-o astfel de lume nouă promisă? 
Ne-am ridicat de pe bancă, îndreptându-ne 

spre ieşirea din parc. Nici n-am luat seama când a 

trecut timpul. Cred că discuţia a fost de data 
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aceasta mult prea serioasă. Aveam aerul unor 

oameni cu preocupări foarte importante şi nimic, 
credeam noi, nu ne trăda postura de pensionari. Ne 

făceam iluzii. La telefon vom conveni revederea. 

Pe curând, colega! 

Am scris despre aceste întâmplări la început 
de vară, într-un oraş prea plin de miresmele teilor 

înfloriţi şi de amintirea marelui Eminescu. 

 
Gl. lt (r) Ioan BĂLĂEI 

 

 

A FOST ODATĂ  

ÎN ROMÂNIA7 
 

 
 

Dan GÂJU 
 

iribau..., cuvânt aproape magic, fabulos, 

coborât de niciunde în memoria colectivă 

şi a mea, cu ample rezonanţe în trecutul 
generaţiilor ieşite-n lume în anii de glorie ai 

comunismului „biruitor”, azi ca şi uitat, practic 

scos din vocabularul străzii, din jargonul 

trecătorului comun, al românului de rând vreau să 
zic, al valahului resemnat şi învins, apatic şi parcă 

tot mai rătăcit în tranziţia postrevoluţionară, 

indimidat şi fascinat totodată de mercantilismul 
constant agresiv prăvălit dinspre vestul civilizat 

peste România noastră ancestrală, mereu călcată-n 

copitele cailor de luptă imperialişti ori barbari, dar 
niciodată supusă pentru eternitate... Diribau, 

aşadar, cuvânt suficient prin el însuşi, care putea 

marca o întreagă epocă istorică şi chiar ar fi 

marcat-o dacă n-ar fi fost extirpat atât de scurt şi 
brutal, dintr-o singură tăietură de sabie, atunci când 

cu... „evoluţia”. Dar ceea ce vreau să spun acum, în 

                                                
7 Fragment din romanul Diribiştii, ediţia a II-a, în 

pregătire. 

partea aceasta de început, pleacă de la amănuntul 

că eram nu de prea multă vreme elev al Liceului 
Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din 

Constanţa când l-am auzit pentru întâia oară, la 

cuvântul acesta mă refer, diribau..., deci cam prin 

toamna lui 1979. Mult mai târziu, abia, aveam să 
aflu că diribau – sau derubau – era, de fapt, 

denumirea prescurtată de la Deutsche-Rumänische-

Bau 8 , adică Societatea Germano-Română de 
Construcţii, înfiinţată „pe vremea nemţilor”, în al 

Doilea Război Mondial, care a prefigurat sovrom-

urile9 de mai târziu. 
Aşa stând lucrurile, nu pot uita cum în 

fiecare dimineaţă, în timp ce ne adunam pe locul 

pentru inspecţie, treceau pe lângă noi plutoane 

compacte de soldaţi, în coloană strânsă pe cinci 
grupe, echipaţi în salopete kaki, cu căşti de 

protecţie pe capetele rase, cu mistria înfiptă sub 

centură ca un cuţit haiducesc şi răspândind în jurul 
lor un miros de sudoare şi de mortar. Terminaseră 

de construit noul local al liceului nostru şi acum 

lucrau la o clădire anexă. Se îndreptau spre locul 
lor de muncă în pas de defilare sau fredonând 

cântece pe care nu le auzisem niciodată la marină. 

Aveau un glas puternic şi grav, de bărbaţi 

adevăraţi, iar pe feţele lor mature nu puteam citi 
decât încrâncenare şi nimic altceva. 

Seara, câte unul sau doi, cu capişonul tras şi 

lăsat pe gât, dar fără cască de protecţie, aşteptau 
cuminţi ca şi ultimul elev să se ridice de la masă şi, 

uitându-se întrebători la bucătăreasa-şefă, primeau 

de la aceasta, mai mult dintr-un sentiment matern şi 

dacă mai avea de unde – dar de cele mai multe ori 
avea! – câteva căni cu cacao cu lapte turnate grăbit 

într-un ceainic rudimentar, tip cazon, din aluminiu, 

cu care respectivii o zbugheau urgent la dormitorul 
lor, întru grabnica ostoire a poftelor gradaţilor care 

mai mult ca sigur că ei îi trimiseseră să procure 

acest supliment la norma lor cu multe calorii sub a 
noastră, a elevilor de liceu militar. 

Şi nu pot uita, de asemenea, cum aproape de 

fiecare dată când treceau pe lângă noi în acele 

dimineţi de început de program, în vreme ce, 
aliniaţi pentru inspecţie, îl aşteptam pe locotenentul 

                                                
8 Sau Deutschland Rumanien Bauern. 
9 Societăţi mixte sovieto-române care au funcţionat între 

1945–1956, în scopul achitării datoriilor de război ale 

României către URSS. Termenul este asociat în prezent 

cu strategia de jefuire „legală” a României de către 

ocupantul sovietic, prin astfel de societăţi, care au 

acoperit cele mai importante ramuri ale economiei 

(bănci, industrie extractivă, cinematografie, transporturi, 

asigurări etc.), ţara noastră fiind spoliată efectiv, în 
formă continuă şi susţinută, intensiv şi planificat, mai 

bine de un deceniu, cele mai importante resurse şi 

bogăţii luând drumul Rusiei. 

D 
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Mircea Moise, comandantul Companiei 1 

Navigaţie, ca să ne verifice uniforma şi să ţină 
raportul, după ce se mai îndepărtau puţin, elevul 

Adrian Badea, alias „Bilă”, unicul fiu al unei actriţe 

de la Teatrul „Fantasio” din Constanţa, cel mai sărit 

de pe fix coleg de care am avut parte, se întorcea 
după ei şi striga, aşa, ca un apucat, cât îl ţinea gura, 

cu glasul în formare al unui cocoşel de grădină 

zoologică, piţigăiat şi prelung: Diribaaauuu!, în 
vreme ce din depărtare, dinspre pavilioanele 

Institutului Militar de Marină „Mircea cel Bătrân”, 

parcă, deşi mai degrabă era vorba despre camarazi 
la fel de săriţi de pe fix ca şi „Bilă”, din compania 

noastră, dar nu numai, chiar dinspre subunităţile 

„şobolanilor” 10  aliniate ceva mai încolo, pe 

jumătatea dinspre Institutul Militar de Marină 
„Mircea cel Bătrân” a platoului, îi răspundea un fel 

de ecou în rafale, spre deliciul multora dintre noi, 

în marea majoritate simpli spectatori ai acelei 
operete pe cât de matinală, pe atât de nesperată şi în 

acelaşi timp originală: Au–au–auuu! 

Soldaţii, cei din coada formaţiei, se întorceau 
şi zâmbeau şi ei, aproape că la unison: unii amar, 

alţii cu resemnare şi înţelegere, pur şi simplu 

ceilalţi... Pentru noi, atunci, şi pentru toată lumea 

din exterior, cum aveam să constat mai târziu, toţi 
aceia care lucrau undeva, la un obiectiv militar ori 

civil sau pe oricare dintre şantierele economiei 

naţionale, indiferent că în construcţii de clădiri, de 
drumuri, de poduri, tunele sau căi ferate, la irigaţii 

ori aiurea, nu mai spun de Canalul Dunăre–Marea 

Neagră, purtând salopete kaki şi însemnele Armatei 

Române, erau catalogaţi cu acest termen de împru-
mut adaptat din nemţeşte, adică erua... diribişti. 

Dacă mi-ar fi spus cineva, atunci, că peste 

şase sau şapte ani, voi ajunge să comand un astfel 
de pluton, eu unul, care pe vremea aceea aspiram să 

devin ofiţer în cea mai selectă armă, adică marina – 

părerea de atunci, între timp recalibrată mult, foarte 
mult! –, aş fi râs ca de o glumă bună. Evoluţia 

ulterioară a lucrurilor nu a ţinut cont însă de visele 

mele din adolescenţă şi, ca o fatalitate, am ajuns 

tocmai acolo unde m-am gândit cel mai puţin, la 
„diribau”. Cum s-a întâmplat minunea, vreau să 

spun care a fost drumul de la una la alta, mai puţin 

contează în economia acestei cărţi, deocamdată, aşa 
că să nu mai consumăm muniţia şi timpul aiurea 

                                                
10  Denumire peiorativă pentru elevii-marinari 

specializaţi în electromecanică şi a căror activitate, pe o 

navă, se derula în cea mai mare parte a timpului, de 

regulă, sub punte. În contrapartidă, ei ne spuneau nouă, 

celor de la Secţia Navigaţie, „carcalaci”, după acei 
gândaci negri, de bucătărie, care, de obicei, pe o navă se 

cazează peste tot acolo unde este ceva de ros, din 

cotloanele tainice până la bucătărie şi chiar pe punte.. 

trăgând în ţinte false când putem puncta mai clar şi 

concret dacă ne concentrăm pe direcţia principală 
de atac. Aşadar... 

 

* 

 
Pentru cei mai mulţi dintre ofiţerii de stat-

major ai Batalionului 195 Drumuri şi Poduri din 

Târgovişte – unde s-a nimerit să primesc repartiţie 
la absolvirea Şcolii militare de ofiţeri activi de 

geniu, construcţii şi căi ferate din Râmnicu Vâlcea, 

în vara anului de graţie 1986 –, dar cu deosebire 
pentru locotenent-colonelul Haralampie Buh, 

inginerul-şef al unităţii, zis „Coaie-n Cizme” pentru 

modul târşâit-crăcănat în care se deplasa pe 

Strasse, a fost o confuzie, o eroare grosolană să ne 
audă comentând chiar pe noi, locotenenţii din 

promoţia 1986, că lumea din afară ne considera 

diribişti. Şi parcă-l şi aud pe „Coaie-n Cizme”, 
altminteri un ofiţer instruit şi destul de respectabil, 

după ce ne ascultase nedumerit, în sala de şedinţe, 

unde se prezentase ca să ne înveţe cum se încheie 
luna pe şantier, mai concret spus ca să ne arate cum 

se completează documentele de producţie şi alte 

aiureli de genul acesta care azi, în aşa-zisa „Eră 

NATO”, nu-mi mai spun absolut nimic, 
argumentând pe marginea problemei cu vocea lui 

guiţat-suavă, de 'telectual de cazarmă sărit la ultima 

avansare în grad la excepţional din motive ce ţin de 
circuitul vodcii în natură sau cam aşa ceva:  

– Măi, noi suntem unitate operativă, măi! 

– Cuma aşa, tovarăşu' col'nel!, s-a minunat 

locotenentul Toderin Borşaru, o pălugă de gălăţean 
cu fizionomie de rusnac pripăpşit prin Valahia de 

când cu ultima năvălire slavă, cel mai slab din toată 

promoţia la învăţătură, devenit instantaneu însă, 
odată cu primirea epoleţilor de locotenent, cel mai 

al dracului dintre comandanţii de pluton din 

întreaga armată română, şi tot el a întrebat, ca să 
ştie ce şi cum la o adică, imaginându-şi că va primi 

cine ştie ce explicaţie doctă sau măcar logică: Dar 

ce suntem? 

La care „Coaie-n Cizme”, ridicându-şi 
ochelarii aburiţi din hârţoage ca să-l scaneze mai 

bine pe Borşaru, a cărui impertinenţă se simţea de 

la un kilometru în glas, nu însă şi în expresia 
chipului, limpede şi nevinovată ca a Sfintei 

Fecioare, fiindcă ştia al dracului să disimuleze când 

simţea pericolul, a clămpănit molcom şi sfătos, ca 
un bunic mai degrabă decât ca un superior în grad 

pe linie de comandă, de parcă nu ne aflam în timpul 

programului la sediul batalionului ci într-un 

„ceapeu” de provincie, la stabilirea planului 
cincinal la culturile de păioase: 
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–  Măi, noi nu suntem diribişti, pen'că nu 

suntem de la DLEN11!... Aţi înţeles?... Numai ălora 
le zice... diribau! 

Ascultându-l pe inginerul-şef, care e clar că 

nu mai avea nici el toate ţiglele pe casă din moment 

ce, în loc să-şi ţină tema pentru care se prezentase 
la convocarea locotenenţilor din promoţie, căzuse 

pe fenta noastră cu diribaul, aveai impresia că 

geniul era cea mai tare armă din organigrama de 
atac a oştirii valahe, iar specialitatea ei, drumurile 

şi podurile rutiere, elita elitelor! 

Acum, eu ce era să zic, mi se părea perfect 
normal şi corect să ţină fiecare cu el însuşi; chiar 

nouă, în şcoala militară de ofiţeri de la Râmnicu 

Vâlcea, locotenentul-major Dan Decaru, alias 

„Lupul Turbat”, comandantul de companie din anul 
întâi de studii, se străduise să ne bage în cap cu 

polonicul că arma căi ferate este cea mai nobilă din 

câte există, şi acum chiar sunt convins de faptul că 
aşa şi este, chit că după anul 2000 încoace, arma 

aceasta a dispărut ca şi când nici n-ar fi fost din 

istoria armatei române, precum odinioară 
cavaleria... Ce să mai zic în cazul acesta de armele 

autentice de front precum infanteria, artileria, 

tancurile şi aşa mai departe? Însă amănuntul 

respectiv nu m-a împiedicat să zâmbesc cu 
nostalgie ceva mai târziu când, defilând pe 

Bulevardul Tudor Vladimirescu, în faţa plutonului 

în care, în loc de o carabină sau de un pistol 
mitralieră, fiecare dintre soldaţii mei purta pe 

umărul stâng o lopată, o cazma, o rangă ori un 

târnăcop, îmbrăcaţi fiind cu toţii în salopete şi 

mirosind a transpiraţie, a praf de ciment şi, în 
genere, a bărbaţi tineri, foarte tineri, sănătoşi, 

păroşi,  poate chiar păduchioşi dar virili, al dracului 

de virili în ciuda zvonurilor total nefondate că ni se 
punea bromură în ceai, vânjoşi precum hamalii din 

                                                
11  Abreviere de la Direcţia Lucrări în Economia 

Naţională. Între 14 ianuarie 1950–4 ianuarie 1961 a 

funcţionat Serviciul Muncii din Ministerul Construcţiilor 

(din 1956, reorganizat în Direcţia Generală a Serviciului 
Muncii de pe lângă Consiliul de Miniştri). DLEN-ul a 

apărut în 1972, prin Decretul nr. 44 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi a 

funcţionat până în 1991. Era structurată, imediat sub 

comandă şi stat-major,  pe secţii (cadre, organizare-

mobilizare, irigaţii, construcţii industriale, mine, 

protecţia muncii), serviciul financiar, secretariatul şi 

aparatul de partid, iar trupa pe detaşamente (100 de 

oameni), regimente (1 000 de oameni) şi brigăzi (mai 

multe regimente cu un total de până la 10 000 de 

oameni). Militarii de la DLEN au putut fi întâlniţi pe 

toate şantierele economiei naţionale în anii de glorie ai 
comunismului, la irigaţii îndeosebi, în mine şi în 

industriile petrolieră şi siderurgică, la construcţiile de 

blocuri şi la fabricile de armament. 

Constanţa Port şi cu privire de lupi hămesiţi, 

trecătorii atotcunoscători şi, în special, trecătoarele 
de toate vârstele şi categoriile să-şi explice unele 

altora altora, iar cele mai purii să-şi dea cu cotul şi 

să exclame cu palma dusă la gură şi glasurile ca de 

ceară topită, de mămuci grijulii ai căror băieţi vor 
ajunge şi ei nu prea peste multă vreme în aceeaşi 

postură: „Sunt de la diribau, săracii de ei!”, chiar dacă 

noi nu ne consideram aşa, nu?, fiindcă făceam 
parte, cum clămpănea „Coaie-n Cizme”, dintr-o 

„unitate operativă”, mai bine-zis din Batalionul 195 

Drumuri şi Poduri din Târgovişte, unitate nu prea veche, 
dar cu tradiţii, e-hei!... Până una, alta, în ochii unora 

dintre madamele răscoapte – că, pe atunci, numai 

pe acestea le vedeam, şi o să explic mai încolo de 

ce – şi, desigur, domnişoarele de pe flancuri (nu-mi 
scăpau nici ele, chit că, momentan, nu făceau parte 

din nicio ecuaţie), de la balcoanele cutiilor de 

chibrituri şi de pe trotuarele Cetăţii, se citea 
admiraţia, în ochii altora, mult mai numeroase, 

descifram fără nicio cheie compătimirea şi o 

aroganţă stupidă; noroc că „Bilă” era de acum 
bărbat în toată firea, iar copiii din ziua maturizării 

generaţiei mele nu mai ştiau să urle decât ca Tarzan 

sau ca apaşii, aşa că strigătul acela atât de 

războinic, din liceul militar, ce produse, până mai 
deunăzi, în rândurile noastre, momente de o 

savuroasă ilaritate, a rămas o simplă amintire. 

Toate însă pe lume sunt făcute cu cap şi, într-
un angrenaj, cea mai mică şi în aparenţă mai 

neînsemnată rotiţă are o însemnătate covârşitoare, 

dacă nu capitală. Numai cine conştientizează lucrul 

acesta este salvat şi îndreptăţit să-şi aroge aceeaşi 
importanţă precum un aviator sau un paraşutist, de 

exemplu, pentru că fiecare poate fi rege în meseria 

lui. Restul sunt ifose şi bârfe de salon, întrucât este 
clar că infanteristul n-ar face mare lucru în linia 

întâi dacă genistul nu i-ar asigura fortificaţiile, 

barajele şi căile de comunicaţie, dacă cefistul12 nu i-
ar asigura transportul de trupe şi tehnică, dacă toţi 

aceştia nu ar distruge când şi ce trebuie distrus şi 

nu ar construi unde, când şi ce trebuie construit, ca 

să dau numai cele mai elementare indicii pentru un 
neavizat. Plus că toate acestea nu s-ar putea face 

dacă virtualii combatanţi nu s-ar antrena, adică, 

milităreşte spus, nu s-ar instrui din timp de pace. 
Iar ideea era că dacă tot se instruiesc construind, 

demolând şi iar construind, de ce să facă toate 

acestea într-un poligon anonim şi limitat, când o 
pot face undeva în miile de şantiere şi de obiective 

economice diverse ale patriei, unde pot da şi unde 

                                                
12 Cuvânt derivat de la iniţialele C.F., abrevierea de la 
căi ferate, termen cu care erau denumiţi, în limbajul 

uzual intern, elevii militari şi, în genere, ofiţerii de căi 

ferate.  
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au dat deja adevărate probe ale măiestriei şi forţei 

lor, înglobate în impunătoare lucrări de artă 
biruitoare peste timp, cu care să se poată mândri 

vreodată şi să poată învăţa ceva pentru viaţă. 

Astăzi, la ora de faţă, la mai bine de trei 

decenii de când se petrec întâmplările relatate în 
această carte, întâlnesc prin presă îndeosebi tot 

felul de inepţii legate de militarii care au fost 

încorporaţi odinioară în unităţile dirijate în 
economia naţională, cu deosebire despre soldaţii 

din DLEN se vorbeşte, nu va trece mult şi or să 

apară chiar studii docte şi lucrări de doctorat, în 
care tot felul de neaveniţi, în special jurnalişti apţi 

necombatanţi şi literaţi inapţi medical pentru front 

îşi dau care mai de care cu părerea, marota unoara 

fiind pur şi simplu aceea că, vezi Doamne, 
România noastră nu va mai avea niciodată nevoie 

de armată întrucât fie suntem ca şi intraţi în zodia 

păcii eterne fie, şi mai credibil, „ne apără 
americanii”, şi dacă ne apără americanii... În fine, 

asta e, ce să mai spui, şi mai ales cui să-i spui că 

aceşti „strategi” de bibliotecă şcolară habar nu au 
care este raţiunea de a fi a unei armate şi ce trebuie 

făcut ca, odată pusă pe picioare această armată, să o 

ţii în priză, altfel spus să o ţii sub tensiune astfel 

încât să nu ruginească. Şi ca să nu o lungim prea 
mult, voi oferi un singur reper: aşa precum Petru 

cel Mare, ţarul Rusiei, care a lăsat prin testament, 

fie acesta autentic sau contrafăcut, ca Rusia de 
după el nu doar că să aibă o armată, ci să o ţină 

permanent în războaie, ca să nu-şi piardă antrena-

mentul, să nu lâncezească şi s-o ducă mintea la alte 

alea, devenind o povară pentru societatea din banii 
căreia trăieşte, preşedintele Nicolae Ceauşescu al 

nostru, mai pragmatic, cum nu putea trimite soldaţii 

să atace peste Dunăre ori aiurea, în Est – unde chiar 
am mai fi avut câte ceva de recuperat! –, că unde şi 

pe cine să atace pe timp de pace?, dar nici nu-şi 

putea permite să lase tineretul ţării neinstruit, mai 
ales că în România comunistă natalitatea a fost 

aproape în permanenţă pozitivă, şi nu intrăm în 

amănunte de ce şi pentru ce fiindcă nulităţile 

democrate de azi şi dintotdeauna oricum nu ar 
înţelege –, a găsit acest debuşeu, cu reinventarea 

„diribaului”, imaginându-şi că împuşcă doi–trei 

iepuri dintr-un foc: are şi armată, îi dă şi de lucru, 
construieşte şi socialismul şi, peste toate acestea, 

mai rămâne şi în posteritate cu imaginea unui ctitor 

de mare clasă, autentic şi mai ales eficient, ale cărui 
iniţiative, roade şi aşa mai departe, dincolo de 

faptul că respectivele ctitorii ale „epocii” sale nu 

chiar întâmplător botezată propagandistic „de aur”, 

se vor regăsi pe teren, vor învinge veacurile spre 
gloria României Socialiste şi a lui însuşi. Că pe 

undeva nu a greşit prea mult e de prisos să insist... 

Dar fiindcă am ajuns aici, musai trebuie să mai 

spun că munca efectivă, la nivel de organizaţie, nu 

este nici pe departe o „invenţie” a comuniştilor. 
Desigur, n-am de gând să fac o incursiune prea 

adâncă aici, profitând de situaţie, cu atât mai mult 

cu cât, deşi locotenent instruit anume pentru aşa 

ceva, sau în orice caz, pentru ceva foarte apropiat, 
nici eu nu aveam habar mai mult decât alţii ca mine 

ori ca locotenent-colonelul inginer Haralampie 

Buh... Târziu de tot, după ce am început 
documentarea pentru Istoria presei militare, aveam 

să aflu şi eu că, lăsându-i deoparte pe nemţii din 

perioada lui Aolf Hitler, la noi la români, dincolo 
de faptul că taberele de muncă erau o iniţiativă în 

primul rând legionară, pusă la punct milităreşte de 

fostul licean militar Corneliu Zelea-Codreanu încă 

din anii '20 ai secolului trecut, în armata română 
bazele structurilor specifice acestei veritabile 

„arme” şi care ar trebui să fie una de sine stătătoare 

au fost puse încă din luna aprilie a anului de graţie 
1941 de către nimeni altul decât generalul Ion 

Antonescu, mai mult ca sigur că imitându-i pe 

nemţi, când a ordonat înfiinţarea Organizaţiei 
„Munca Tineretului Român”, condusă de un 

„Comandant ales dintre generalii în activitate ai 

armatei române” 13 , primul fiind, în acest sens, 

generalul adjutant Emil Pălăngeanu (1891–1953), 
la origine vânător de munte, erou al Primului 

Război Mondial, mort ca un câine în lagărul de la 

Capu Midia după preluarea puterii de comunişti, 
într-un miez de iarnă barbară, exterminat, ironia 

sorţii!, prin muncă forţată. Iniţial, atunci în 1941, s-

a început cu un „centru de formare a cadrelor” la 

Breaza, unde se află azi cunoscutul liceu militar, 
apoi s-au organizat trei „tabere de experienţă”, 

extinse în întreaga ţară mai apoi. Practic, odată 

stabilit sediul central la Bucureşti, ţara a fost 
împărţită în unsprezece regiuni, fiecare dintre 

regiuni incluzând mai multe judeţe, în raport de 

densitatea populaţiei, judeţele având la rândul lor 
unul–două grupuri a câte patru–şapte companii 

(tabere) fiecare, care purtau numele unor eroi 

militari, în funcţie de numărul tinerilor recrutaţi, 

efectivul lor urcând până la 180 de tineri. Evident 
că modelul a fost împrumutat de la nemţi – 

Reichsarbeitsdienst –, ai cărei ofiţeri-specialişti au 

format primii noştri comandanţi M.T.R., a cărui 
misiune de bază era munca (amenajări de drumuri, 

diriguirea cursurilor de apă, îndiguiri, drenaje, 

consolidări de poduri, împăduriri etc.), cea de a 
doua jumătate a zilei fiind rezervată educaţiei 

naţional-patriotice, educaţiei fizice şi exerciţiilor de 

disciplină. Scopul O.M.T.R. era în primul rând 

unul educativ, urmând a desăvârşi pregătirea 
tinerilor pentru viaţa obştească, dezvoltarea 

                                                
13 „Aripi româneşti”, nr. 40/mai 1943, p. 12. 
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sentimentului de solidaritate naţională, dobândirea 

unei concepţii sănătoase despre munca manuală şi 
intelectuală, nu în ultimul rând dobândirea cunoştin-

ţelor militare elementare şi pregătirea fizică.  Asta cel 

puţin la modul teoretic. În acest sens, erau recrutaţi 

toţi tinerii apţi pentru serviciul militar, pe timp de şase 
luni, premergătoare milităriei, echipaţi şi trimişi în 

tabere bine organizate, unde erau instruiţi şi 

îndoctrinaţi de instructori cu pregătire specială 
formaţi în acest sens la şcoala germană. Lozinca 

vremii pleca de la faptul că „e o datorie de onoare 

pentru orice tânăr român să muncească şase luni 
pentru Patrie”. Fireşte, după venirea comuniştilor la 

putere, cărora le stătea-n gât orice iniţiativă burgheză, 

fie aceasta şi una cât se poate de vitală pentru neam şi 

ţară, a urmat un moment de recul, ca pentru întreaga 
armată regală, dar într-un final s-a renunţat reevaluat, 

alături de multe altele, şi această aşa-zisă „educaţie” 

militară prin muncă, astfel că, încă din vremea lui Gh. 
Gheorghiu-Dej s-a organizat Serviciul Muncii (între 

1950–195614), ulterior Direcţia Generală a Serviciului 

Muncii (D.G.S.M.), cu mii de militari angajaţi în 
misiunea de „reconstrucţie a ţării”, generalul Dumitru 

Dămăceanu (1896–1978) – la origine cavalerist, 

instruit la Târgovişte, proregalist căzut în dizgraţie şi 

pus pe făraş după abdicarea regelui, în 1947 – fiind 
unul dintre primii comandanţi. 

Bineînţeles că habar nu aveam despre O.M.T.R. 

atunci, în plin comunism, la ordinea zilei fiind doar 
două „instituţii” cât se poate de... democratice ca să 

spun aşa, şi acelea cunoscute mai mult din auzite şi de 

pe teren, soldaţii lor fiind întâlniţi mai peste tot şi 

recunoscuţi uşor după ţinută, în speţă DLEN-ul15  şi 
Brigada noastră de căi ferate, mai apoi am aflat şi de 

Direcţia Construcţii Irigaţii, asta când, odată ajuns la 

Punctul de lucru Fundulea, unde se afla, de altminteri, 

                                                
14 Serviciul Muncii a fost înfiinţat prin Decretul nr. 2 din 14 

ianuarie 1950, fiind subordonat Ministerului Construcţiilor, în 
scopul de a utiliza raţional forţa de muncă a tinerilor prisos de 
contingent şi de a participa la „executarea lucrărilor de 
construcţii de interes general”. D.G.S.M. a fost desfiinţat la 4 
ianuarie 1961, după colectivizare şi mecanizarea agriculturii. 
15 Apare în anexa Marii Adunări Naţionale, în urma Decretului 
nr. 444/1972 de reorganizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale. În anii '80, avea un efectiv de 45 000 de 

militari – mai mult de jumătate decât întreaga armată a 
României de azi” – împărţiţi pe detaşamente (circa 100 de 
militari/detaşament, echivalentul unei companii de geniu cu 
aproximaţie), regimente (1 000 de oameni) şi brigăzi (până la 
10 000 de oameni). Direcţia avea în subordine Secţia Irigaţii, 
Secţia Construcţii industriale, Secţia Mine, Secţia Protecţia 
muncii şi, la vârful structurii, alte diverse birouri 
administrative (de cadre, organizare-mobilizare, contabilitate 

ş.a.). Practic, în acei ani, nu era obiectiv economic important în 
România unde să nu întâlneşti militari de la D.L.E.N., din 
agricultură la carierele de cărbuni, în mine, la canal, în fabrici 
de armament, termocentrale, hidrocentrale etc., plus la Casa 
Poporului şi în construcţiile de blocuri civile din Bucureşti şi 
din alte oraşe. 

sediul Companiei a V-a comandată de locotenentul-

major Jan Costan, zis „Godacu”, dar o istorie măcar 
sintetică, de doar câteva pagini ale acestor structuri, nu 

se îngrijise nimeni să o scrie, totul era la nivel de 

telefonie fără fir. 

* 
Sunt multe lucruri frumoase în lume, unele 

cunoscute, altele mai puţin cunoscute, dar ce poate 

fi mai înălţător decât să treci printr-un defileu sau 
un tunel săpat în stâncă, să străbaţi 

Transfăgărăşanul sau Canalul Dunăre–Marea 

Neagră ori magistralele Metroului ivite dintr-o 
clipită – nu ca acum, când în cinci ani abia dacă se 

sapă 50 de metri şi işi iţesc boturile la suprafaţă 

două–trei staţii! –, să admiri grandoarea Casei 

Poporului (aceasta e denumirea corectă, chiar dacă 
are conotaţii politice de conjunctură), să te afli într-

un triaj sau lângă un simplu bloc de locuit şi să-i 

poţi spune copilului pe care-l ţii de mână: 
– Uite, nepoate, priveşte şi te minunează! Tare aş 

vrea ca, peste ani, trecând pe undeva, pe o stradă oarecare 

a Cetăţii, să poţi spune şi tu ca mine acum: aici, la temelia 
a ceea ce vezi, am pus şi eu o cărămidă, o piatră sau o 

roabă de mortar. Eram ofiţer, maistru militar, subofiţer ori 

simplu militar în termen. Mi se părea că armata e lungă, 

grea şi nenorocită, că nu se mai termină odată şi că pierd 
timpul degeaba... Dar cât de satisfăcut sunt azi! Scuză-mă, 

nu-mi pot stăpâni un sentiment de mândrie. Emoţia mă 

copleşeşte. Simt că nu am trăit degeaba! 

 
Dan GÂJU 

 
 

MOCĂNIȚA, SĂRMANA! 
 

 
 

Ioan BEMBEA 
 

e frumoasa vale a Arieșului între Abrud și 

Turda circula pe o linie îngustă un trenuleț 

blând numit Mocănița.Spun blând, fiindcă 
nu prea se grăbea nici măcar la coborâre 

P 
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când venea spre Turda, iar locomotiva purta cu 

mândrie o tăbliță pe care scria  cu roșu VIT. MAX. 

35 Km /oră. Oricum trenulețul se silea, că pentru a 

parcurge întreaga distanță de aproape 100 km nu 

avea nevoie de mai mult de… 8-9 ore.   Mergea cu 

cărbune iar din când în când, ca să-și dea 
importanță, fluiera prelung sau scurt, cu 

smucituri,și împingea cu presiune deasupra 

locomotivei ghemotoace negre de fum ce îndată se 
umflau și  se prelingeau peste vagoane pe toată 

lungimea trenului. Era în stare să ducă, chiar și spre 

munte, 4-5 vagoane și toate erau pline de călători. 
Nu prea era silențios iar la curbe scârțâia din toate 

încheieturile. 

Cu toate neajunsurile lui, pe care le vedem 

doar acum comparându-le cu actualele mijloace de 
transport, acest trenuleț, Mocănița, a fost mândria 

Țării Moților, până odată, când s-a făcut de mare 

rușine, dar toate minunile țin doar trei zile; demult 
s-a uitat și s-a iertat acea întâmplare. 

Era într-o duminică dimineața de primăvară 

târzie, că înverzise bine pădurea. Planificasem din 
timp o excursie cu elevii la Sălciua, la Huda lui 

Papară, acolo unde apa venită din Geogel și Ponor 

trece pe sub munte printr-o peșteră largă, un 

fenomen carstic foarte spectaculos. Pentru cei peste 
o sută de excursioniști au fost atașate încă vreo trei 

vagoane suplimentare. Pornim veseli din Gara 

mică a Turzii; elevi învățătoare și profesori-
diriginți însoțitori. Abia se pune trenul în mișcare 

că elevii și încep Un elefant se legăna / Pe o pânză 

de păianjen / Și pentru că nu se rupea / A mai 

chemat un elefant / Unu! Doi ! / Doi elefanți se 
legănau…  și așa, în râsete, copiii, chiar și cei din 

clasele mari, învățau din nou să numere până la 

zece. 
Cu o așa sarcină suplimentară locomotiva 

pufăia din greu spre munte. Trecem de stațiile  

Cornești, Moldovenești, nu se mai văd nici Cheile 
Turzii și ne îndreptăm spre Buru. Ciudat, vagoanele 

devin mai liniștite, nu mai hurducă dar scade și 

viteza până ne oprim cu totul deși nu era nicio gară. 

Pe geamuri, în dreapta stânci crăpate pe care se 
cațără arbuști înverziți și felurite flori de primăvară 

iar pe geamurile din stânga se vedea de sus în jos 

drumul pietruit iar dincolo și mai jos curgea 
Arieșul limpede dar foarte grăbit. Stăm. Copiii fără 

astâmpăr pornesc prin celelalte vagoane și așa 

sosește vestea că suntem pierduți, că patru vagoane 
s-au desprins de tren și de  locomotivă, că trenul s-a 

tot dus, nu se mai vede. Doamne, să nu pornească 

cumva vagoanele noastre la vale spre Turda, dar se 

pare că osiile nu prea erau unse, poate de aceea și 
scârțâiau, așa că am rămas pe loc. 

Așteptăm. Ce-o-m face? Telefoane, pe 

vremea aceea, nici vorbă, doar din gară în gară se 

folosea telegraful morse, deși nu eram pe vremea 

lui Pazvante Chioru, ci prin 1977-‘80. Așteptăm. 
Copiii fără astâmpăr se dau jos din tren, culeg flori, 

ba cum nu erau semne că vom pleca mai departe, 

câțiva elevi mai mari întind o pătură pe iarbă și își 

desfac mâncarea. Devenim îngrijorați, dar un elev 
mai șugubăț, Moise din VII B, (cu sfânta lui gură) 

găsește explicația: „Tovarășe diriginte, uitați ce 

scrie pe biletul meu, 4 lei,  50 %. Am plătit numai 
jumătate din drum, de aceea ne-a lăsat aici, s-a 

terminat biletul.” Alt elev, și mai înțelept, 

nepricepând gluma: „Du-te, mă, că mai este un 
vagon cu oameni care au plătit biletul întreg.” 

Așteptăm și era chiar plăcut; vreme caldă, 

cer senin, iar păsările, o plăcere să le asculți. Și 

cucul era pe aproape că i se auzea glasul, când de 
ici, când de acolo, de prin cireșii sălbatici înfloriți. 

Totuși se îngroașe gluma, chiar n-o fi băgat nimeni 

de seamă, din cei plecați, că au pierdut mai mult de 
jumătate din tren? 

 

 
 

Sărmana Mocăniță, nu știe că și-a pierdut o parte  

din vagoanele de călători. (foto, Petru Suciu) 

 

Epilog 

 

Totul e bine când se termină cu bine, spune 

un proverb și așa este. Abia în gara Buru șeful 
stației observă că trenul e mult prea scurt, știa și de 

vagoanele suplimentare pentru elevi. Mecanicul de 

locomotivă și controlorul de bilete intră în panică și 

pornesc înapoi să recupereze vagoanele pierdute. 
Trenul o ia spre Turda, nu pentru o simplă manevră 

cum au crezut călătorii la început ci o ia serios la 

goană înapoi. Un tânăr ce părea și puțin (adică 
bine) afumat protestează, el vrea să ajungă cât mai 

repede la Bistra la un botez, că „n-o să aștepte popa 

în biserică după mine. Nu mă interesează 
vagoanele voastre,” spune el răstit controlorului și, 

fără să mai aștepte, trage cu putere frâna de alarmă. 

Roțile scrâșnesc puternic, bagajele cad de pe polițe, 

iar călătorii, la o așa oprire bruscă, se împing unii 
peste alții. Trenul se oprește. 
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Altă dandana, s-au blocat roțile vagonului. 

Mecanicul nu avea cheile potrivite așa că 
remedierea durează mult. Călătorii, nerăbdători și 

nervoși de o așa întârziere, protestează tot mai 

agresiv „Lua-v-ar dracu, cu tren cu tot!”  Iartă, 

Doamne, gura păcătosului că nu știe ce grăiește! 
Poate că blestemele de atunci se împlinesc azi, că 

nu mai există acel trenuleț de poveste. Și linia, 

calea ferată, abia se mai zărește din loc în loc; peste 
tot s-a întins pădurea… 

Dar să revenim la povestea noastră. „Vine 

trenul! Vine trenul cu locomotiva!” Strigă mai 
mulți copii. Da, se apropie cu prudență niște 

vagoane împinse de locomotiva care fluiera cât o 

țineau fălcile, de bucurie că și-a găsit vagoanele 

ori, poate, pentru prevenirea unor accidente. 
Vagoanele vin tot mai încet până se întâlnesc 

piesele masive de cuplare. Ajutorul de mecanic, 

foarte serios, fiindcă mă considera conducător de 
grup, mă întreabă: „Unde-i cuiul?” Știam că acolo 

ar trebui să fie un cui gros, un bulon, care ține 

vagoanele cuplate dar nu știam că intră în sarcina 
mea să-i port de grijă. Deci asta era cauza, sărise 

cuiul!„Ai răbdare, că se rezolvă problema” spun eu 

zâmbind și trimit doi elevi dintr-a VIII-a înapoi pe 

linie să caute și să aducă cuiul.După numai câteva 
sute de metri băieții găsesc cuiul și se întorc cu el. 

Era îmbibat de vaselină. „Este prea uns și a 

alunecat, de aceea a sărit” concluzionează ajutorul 
de mecanic. Cred că era singura piesă unsă din tot 

trenul acela, că toate celelalte scârțâiau, se pare că 

aici toate funcționează invers; dacă le gresezi, se 

strică. 
Pornim veseli spre destinație.Mocăniţa 

noastră, ca niciodată, intră în regim de rapid, că 

prin gara Buru trece ca vântul fluierând doar de 
câteva ori. Ca să i se mai ierte din păcate, la Sălciua 

mecanicul nu ne mai duce până în gară, oprește  

trenul mult mai jos, la puntea de peste Arieș pentru 
Huda lui Papară unde coborâm în grabă. Ne 

promite că tot de aici ne ia și la întoarcere. 

Continuăm drumeția pe jos. 

Spre seară, la înapoiere, mare veselie în tren. 
Toți copiii așteptau cu nerăbdare să spună părinților 

aventura prin care au trecut, că ne-a pierdut trenul. 

Elevii mai mari chiar au început să cânte „Și-altă 
dată, și-altă dată / O s-o facem și mai și mai lată!” 

Sosim în Gara mică veseli, zgomotoși, 

transpirați, arși de soare. Pornim spre casă. Strada 
Fabricii e plină de mulțimea elevilor. Pe colț cu 

Primăverii ne iese în cale o cofetăria ce purta 

același nume. Elevii, ca la comandă, intră cu toții 

înăuntru că se umple larga încăpere până la ușă, 
unii chiar sunt dispuși să aștepte afară. Intrigate de 

comportamentul copiilor care erau acum la doi pași 

de casă, învățătoarele îi întreabă pe copii: „Vă e așa 

foame? Doar sunteți aproape de casă, vă așteaptă 

mamele cu mâncare.”  
„Nu ne e foame, dar am primit bani de 

excursie și, dac-am stat tot pe câmp, n-am avut 

unde-i strica, răspund cu naivă sinceritate copiii… 

 
Ioan BEMBREA  

 

 

INTROSPECȚIE PE GÂND 
 

 
 

Gheorghe VĂDUVA 

 
mi aduc aminte că am de înapoiat cuiva, unei 

profesoare faimoase, câteva exemplare din 

Revista de Filosofie, pe care le-a împrumutat, 

pentru mine, de la biblioteca facultății. Şi, se 

înțelege, dacă le-a împrumutat, trebuie să le şi dea 

înapoi în termenul rezonabil stabilit, habar n-am 

care o fi acela, că n-am întrebat-o. Am rugat-o, prin 

telefon, să facă treaba asta pentru mine, şi nu m-a 

refuzat. Aveam mare nevoie să citesc nişte articole 

despre suficiența filosofiei şi insuficiențele gândirii 

filosofice, ca şi cum filosofia nu ar fi știința și, mai 

ales, arta de a gândi. Ulterior, adică imediat ce am 

dat telefon şi am primit acceptul, mi-am dat seama 

că nu se face să rogi o profesoară universitară să-ţi 

aducă ție, un oarecare, nişte reviste de la bibli-

otecă… Dar numai profesorii şi personalul 

facultății le pot împrumuta, ceilalți le pot citi doar 

acolo, în sala de lectură. Data viitoare, n-o s-o mai 

fac. Mă simt cumva vinovat faţă de ea. Nu sunt 

chiar căzut din lună, n-am dat buzna, mi-am căutat 

cuvintele, am rugat-o frumos, mi-am cerut scuze că 

îndrăznesc, iar ea mi-a spus că nu-i nicio problemă, 

că-i face chiar plăcere şi că se bucură când cineva 

citește filosofie. Bine ar fi dacă şi toți profesorii de 

Î 
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filosofie şi toți asistenții și nu doar unii ar fi atât de 

interesați de această revistă!  

E o profesoară care-şi iubește meseria, care 

are vocație pentru gândirea filosofică, ceea ce mi se 

pare destul de interesant, fiind vorba de o femeie. 

Nu că aș avea eu, eu cel cu gândul la toate, în vreun 

fel, vreo prejudecată – că n-am –, dar femeile sunt, 

de regulă, ceva mai sensibile la altceva decât la 

lucruri prea abstracte, cum sunt ideile filosofice; 

ele au, de cele mai multe ori, aşa cred, alte opțiuni 

decât bărbații ochelariști, șobolani de bibliotecă, 

nu-şi bat capul cu Hegel, cu Heidegger sau cu 

Bertrand Russel, caută ceva mai ca chipul lor, adică 

mai frumos, mai plăcut, mai armonios, mai 

nesofisticat sau mai altfel sofisticat, mai în acord cu 

firea lor de flori care înnobilează pământul, lumea 

şi sufletul. Asta nu înseamnă că femeile nu sunt 

sofisticate, nici că ar fi prea simpliste, Doamne 

ferește! Dimpotrivă, unele sunt al naibii de 

complicate, de inteligente și de sofisticate! 

Înseamnă doar că sunt ceva mai „pământene” ca 

unii dintre noi, ceilalți, care nu suntem femei. Oare, 

așa o fi?! La urma urmei, şi asta este tot o 

prejudecată. De ce ar fi femeile mai puţin abstracte 

ca noi, bărbații?!  

O iau încet, pe jos, trec prin fața Academiei 

Militare şi cobor, prin parcul din zona laterală a 

Academiei – Romniceanu se va redenumi ceva mai 

târziu, într-o nouă epocă a unei renașteri româneşti 

ciudate, unsuroase şi pătrățoase –, în cartierul de 

vile Cotroceni. Este o după-amiază de toamnă 

timpurie. Frunzele de platan din parcul de pe 

Dealul Țăcăliei, au început să ruginească şi să cadă. 

Am acasă o colecție întreagă de astfel de frunze de 

toate mărimile. Le-am pus pe birou, sub cristal.  

Mă opresc în parc, mă așez câteva minute pe 

o bancă de pe traseul meu de alergare, sub deal, 

lângă rondoul cu o arteziană fără apă. Toamna este 

un anotimp ruginit și cam singuratic, dar care mie 

îmi place mai mult decât foarte mult. Îmi aduce 

aminte de mine…  

Ajung la vila profesoarei, la timpul potrivit, 

urc pe niște scări înguste, în spirală, ca într-o 

suitoare, la etajul unu şi, înainte de a apăsa pe 

butonul soneriei, mă mai gândesc încă odată dacă 

este sau nu este momentul potrivit să deranjez. 

Chiar dacă vizita mea a fost precedată de un telefon 

şi de acceptul ei, se cade să fiu politicos chiar şi cu 

gândul despre ea. Poate că, între timp, o fi inter-

venit ceva, o fi la curs, poate o fi plecată la vreo 

conferință, poate o citi sau s-o odihni…  

De fiecare dată când urc aceste scări, am o 

ușoară strângere de inimă. Mi se pare că este cam 

mult pentru mine, că nu sunt încă pregătit pentru un 

dialog cu o profesoară de această talie, că o rețin de 

la treburi mult prea importante, în fine, că lumea ei 

nu este consonantă cu lumea mea, că singurătatea 

ei – aşa cum mi-o reprezint eu, deși am aflat foarte 

puține lucruri despre ea, dar știu că este foarte 

singură – este, poate, altfel decât singurătatea mea, 

una de tip izolaționist, non-conformist şi inactual. 

Se înțelege, eu nu sunt deloc singur, am familie, 

prieteni, colegi, oameni apropiați. Dar, în adâncul 

meu, aşa mă simt. Nu găsesc aproape nici un reper 

care să nu-mi dea sentimentul golului, al spațiului 

care nu acceptă umplerea şi nici evadarea din 

imensul tern, din această nemărginire lugubră 

fără repere şi fără conţinut.   

Totuşi, las gândurile pe scări, ca pe nişte 

galoși pe care nu știu dacă-i mai găsesc la 

întoarcere, îmi iau inima în dinți şi sun. O singură 

dată. Timid. Soneria înțelege. Și păstrează 

discreția. Mi se deschide. Este chiar ea. Într-un 

halat de casă albastru cu flori albe. Îmi zâmbește 

familiar. Camera este ticsită de cărți, de reviste, de 

manuscrise. Este un loc în care nu te simți stingher. 

Un fel de sală de lectură dintr-o bibliotecă foarte 

bogată. Încăperea, destul de spațioasă, cu două 

ferestre, are însă şi ceva al ei, ceva care trece 

dincolo de interesul cărții. Nu-mi dau seama ce, 

poate doar un gând de-al meu despre o încăpere 

cunoscută, dar nu chiar foarte bine, ci doar aşa, în 

liniile ei generale. După ce pune florile albe de crin 

(pe care i le-am întins, cred, cu destulă stângăcie) 

într-o vază albastră, tot albastră, totul este albastru 

aici, chiar şi pereții au culoarea cerului, mă invită 

să iau loc. Cunosc camera. Cunosc şi scaunul 

acesta comod pe care, cu doi ani şi jumătate în 

urmă, m-am așezat de atâtea ori. Aduceam, potrivit 

înţelegerii, fiecare capitol din lucrarea de licență, ea 

arunca o privire, apoi îmi spunea să revin peste 

câteva zile pentru a discuta asupra conținutului. Era 

perioada în care îmi finalizam teza de licență la 

Facultatea de Filosofie, „Problema metodei la 

Bacon şi Descartes”, iar ea era îndrumătoarea 

acestui efort al meu dintr-un final care valora, 

pentru mine, cât piramida lui Keops pentru istoria 

lumii antice. Reveneam, de fiecare dată, cu emoție. 

Oare oi fi scris bine?! Norica Neagu, pe atunci 

conferențiar universitar la aceeași facultate, adică la 

Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din 

Bucureşti, era una dintre mințile strălucite ale 
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catedrei de Istoria filosofiei. Se specializase, 

spuneau unii, în Filosofia clasică germană, pentru 

că avea cap de neamț sau de evreu neamț. Ce 

asociere!  

Era deosebită. Cunoștea șase limbi străine şi 

trecea drept una dintre valorile indiscutabile ale 

acestei instituții. Mai mult, era o femeie foarte 

frumoasă, extrem de exigentă – cei de la zi spuneau 

că este o evreică deșteaptă, frumoasă şi dată 

dracului –, cu o ținută mândră şi o faimă de 

luptătoare amazoniană. În realitate, ea nu era decât 

o olteancă foarte frumoasă, foarte afurisită şi foarte 

sclipitoare. De aceea, de câte ori ajungeam în fața 

ei, mă simțeam ca un melc în fața unui cal de curse, 

sau ca un Trabant în fața unui Mercedes. Nu eram 

nici una nici alta, ci doar un ins care avusese șansa 

să cunoască o profesoară de excepție, o femeie 

sclipitoare şi un om deosebit, de mare caracter.  

Nu știu dacă ea sesiza această stare a mea, 

dar avea grijă să mă facă să nu mă simt ca un idiot 

într-o Academie, nici ca un bou în fața unei porți 

foarte noi şi foarte frumoase. Ba, odată, în timpul 

discuțiilor despre conținutul lucrării mele de 

licență, către finalul discuțiilor noastre, îmi 

spusese, cu voce joasă, aproape șoptită, că este 

plăcut impresionată de seriozitatea mea, de 

cunoștințele pe care le-am acumulat, de lecturile 

mele. Îmi mai spusese că se bucură că m-a 

cunoscut, că ușa casei ei şi a bibliotecii ei este 

totdeauna deschisă pentru mine… Cuvintele astea 

mișcă şi un pietroi din creierul munților, dar un om 

ca mine, care, de-a lungul celor șase ani de studii 

filosofice, citea, în fiecare zi, două-trei ore, iar trei 

nopți pe săptămână nu le umplea cu somn, ci tot cu 

lecturi din uluitoarele meandre ale științei științelor. 

Era prea multă nevoie de lectură și de cunoaștere în 

mine, trupetele care alerga, în fiecare zi, un traseu 

de 18 kilometri și în fiecare săptămână, maratonul.  

Într-o altă zi dintre acele lungi zile-nopți de 

trudire pe manuscrisul tezei mele de licență, tot 

către final, se oprise asupra unui citat pe care-l 

subliniase cu albastru şi îmi spusese doar atât: 

„Citatul nu este rău, merge, vreau să zic, dar eu nu 

cunosc acest filosof. Va trebui să vi-l asumați.”  

Era un citat dintr-un filosof cunoscut. De ce 

oare mi-o fi spus că nu-l cunoaște!? Acesta a fost 

primul gând. Nu știam ce o fi înțeles ea, atunci, 

prin „nu cunosc acest filosof”, dar am realizat cam 

care ar putea fi semnificația propoziției şi ce anume 

ar putea înțelege ea prin verbul „a cunoaște”. 

Admirația mea pentru această profesoară faimoasă 

s-a amplificat exponențial. Chiar şi în acel domeniu 

unde suntem sau putem fi mari specialiști, există 

sau pot exista lucruri importante pe care nu le 

cunoaștem îndeajuns pentru a afirma că, într-

adevăr, le cunoaștem. A o spune însă unui student 

este un act care dezvăluie o sinceritate nobilă, cu 

efect foarte puternic asupra celui care învață cum 

să învețe şi, mai ales, cum să se comporte cu ceea 

ce a învățat, cu ceea ce știe şi cu ceea ce știe că nu 

știe.  

Nu știu dacă ea se gândise la toate acestea, 

sau mi-o spusese aşa, pur şi simplu, în sensul „Fii 

atent ce faci, eu nu sunt mămica ta filosofică! Ar 

trebui să-ți iei cunoștințele la purtate şi să faci din 

ele coșuri de idei pentru târgul cu de toate sau doar 

un copac pentru sufletul tău care n-are nevoie de 

nici un fel de târg pentru a exista, ci doar de un 

drum pentru a pleca… Sau pentru a rămâne…” 

Nu știu, poate că, la vremea aceea, aveam 

nevoie şi de o mămică filosofică, de vreme ce 

generasem un astfel de avertisment… 

La ultima întrevedere, când îmi spusese că 

lucrarea este bună şi poate fi multiplicată, pare-mi-

se, în cinci exemplare, copertată şi predată la 

Secretariatul Facultății, discutasem îndelung despre 

situația din acel moment de prin târg, de prin ţară 

și de prin lume. Fusese o discuție mai lungă ca de 

obicei, despre de toate – valori, oameni, economie, 

obiective industriale, unele dintre ele ridicate cu 

furca, fără rost economic, ci doar de dragul de a fi 

făcute şi de a exprima aura grijii „genialului” 

conducător faţă de clasa muncitoare, lipsă de 

măsură, megalomanie, adevăruri deturnate sau 

lăsate să se deterioreze ca o casă părăsită, despre 

izolaționism, despre alienare… –, despre singu-

rătate şi prăbușiri, despre gând şi despre viaţă.  

Interesant este că ea nu se avânta în 

raționamente negativiste sau în judecăți categorice, 

nu se lamenta, nu se enerva, aşa cum făceam noi, 

ceilalți, când vorbeam, destul de deschis, nu în 

dodii, despre aceste lucruri, ci păstra o anumită 

măsură. Vorbea natural, aproape uniform, simplu, 

ca la o cafea, cam cum se vorbește pe coridoarele 

facultății, chiar familiar, fără etichete şi judecăți 

categorice, fără trimiteri nu știu unde, fără 

argumente filosofice şi apeluri la Kant, ci doar cu o 

îngrijorare măsurată şi foarte atentă. Nu cu 

prudență, ci cu realism. În acele momente, figura ei 

era ca a unui interlocutor obișnuit – poate doar 

puțin întunescată –, extrem de comunicativ. 
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Era pentru prima dată când vedeam cu ochii 

mei şi auzeam cu urechile mele cam cum erau și 

cam cum gândeau ei, magiștrii, profesorii univer-

sitari, cei aflați pe treapta cea mai de sus a 

prestigiului științific şi recunoașterii de către noi, 

ceilalți, a valorii intelectualului autentic.  

De fapt, nu era chiar pentru prima dată. De-a 

lungul celor șase ani de studii şi de examene multe 

și de tot felul, fusesem de nenumărate ori martor la 

exprimarea directă sau voalată a acestor gânduri. Şi 

chiar părtaș. Era un timp al exprimării destul de 

directe și de deschise a insuportabilității grando-

maniei şi inepțiilor sistemului, atâtea câte erau – şi 

erau destule –, ale unui mecanism ce devenise din 

ce în ce mai rigid, mai fixist, mai timorant şi mai 

lipsit de logică şi de argumente ştiinţifice, scăpat 

parcă din matca lui, din logica lui, şi lăsat sau 

împins să o ia razna, pe o miriște a nesiguranței, 

aroganței şi prostiei. Practic, toate examenele, chiar 

şi cele care țineau de regim, erau golite de politizări 

penibile, de banalități şi de sloganuri. Vremea lor 

trecuse. Cel puţin, în acest interval de timp de șase 

ani, când am fost eu student. Pe unele dintre ele le-

am cunoscut în modul cel mai direct posibil, adică 

în sala de examinare sau în sala de curs. Pe altele 

le-am aflat mai târziu, mult mai târziu. Sau le-am 

înțeles mult mai târziu. Dar, toate, absolut toate, 

erau expresia unui prea-plin devenit insuportabil.  

Într-o vară, parcă prin anul trei, eram la un 

examen de Economie politică, partea socialistă. 

Punctul doi de pe biletul tras de papagalul sfios, 

uneori, mai norocos, alteori mai puţin norocos, dar 

totdeauna curios al degetelor mele – degetul mare 

şi cel arătător – se referea la efectele măsurilor de 

ameliorare a fondului funciar. Nu puteai să spui 

orice, trebuia să te referi la aceste măsuri. La 

punctul unu referitor la infrastructuri, răspunsesem 

destul de bine. Profesorul zâmbise de vreo două 

ori, nu mă întrerupsese niciodată şi, după vreo zece 

minute, îmi făcuse semn că este de-ajuns, că s-a 

lămurit de ce am eu prin scăfârlie în legătură cu 

acest subiect şi că pot să trec, dacă sunt amabil, la 

punctul doi. Trecusem. Dar nu prea știam cum să 

abordez problema. Era o perioadă ceva mai 

liberală, în care se permiteau şi nuanțări critice, 

unele chiar de profunzime, dar nu știam ce fel de 

om este profesorul, ce-i place sau ce nu-i place să 

audă. Iar la un astfel de examen, nu poți să-ți asumi 

riscuri inutile. Dacă tratam neortodox subiectul, 

adică aşa cum îl gândeam, făcând apel la niște 

cunoștințe destul de serioase ale mele din știința 

economică, ar fi putut să mi-o taie brusc: 

„Domnule, dumneata nu citești documentele de 

partid şi de stat? Unde naiba te trezești?! Te-am 

întrebat eu care-i părerea dumitale și ce zic 

teoreticienii lumii despre asta? Nu mă interesează! 

Citește-le şi să vii la toamnă!” Dar nici nu puteam 

să repet ca papagalul ce scriau ăia acolo prin 

programele lor de îmbunătățiri funciare, întrucât nu 

prea credeam total în ele şi, în plus, citisem o 

grămadă de lucrări, sute de pagini, făcusem un 

referat şi niște studii pe tema aceasta şi discutasem 

cu o mulțime de specialiști din domeniu (ingineri, 

tehnicieni, cercetători științifici, țărani unși cu toate 

alifiile pământului), care aveau serioase rezerve în 

legătură cu eficiența unora dintre aceste măsuri. Pe 

unele le aprobau, le găseau o oarecare legătură cu 

adevărurile pământului, dar pe altele – pe cele mai 

multe – le criticau deschis, chiar prin unele 

publicații. Sau îi înjurau pe ăia mari de se speriau 

și căpriorii de la casele acoperite cu șiță și împo-

dobite cu cuiburi de viespi. I-am răspuns, destul de 

prudent, că programele sunt generoase, măsurile 

par a fi de mare anvergură, nu se mai poate face 

agricultură cu plugul tras de boi, fără tehnologie şi 

fără irigații, dar unele dintre efectele acestora pot fi 

şi chiar sunt discutabile. „Adică?” m-a întrebat el, 

privindu-mă peste ochelari. Am ales calea directă, 

cea a invocării unor situaţii pe care le știam foarte 

precis: „Să luăm, spre exemplu, Balta Greaca…”  

Vorbisem, în continuare, foarte atent, dar cu 

destul tremur în voce, de cantitatea anuală a 

recoltei de porumb obținută în urma desecării bălții 

şi cultivării suprafeței respective cu porumb, dar şi 

de volumul de apă refulat din Dunăre şi captat 

odinioară de această baltă (când era baltă) la 

vremea revărsărilor, acum scăpat pur şi simplu de 

sub control, de cantitatea de pește pe care o dădea 

fosta baltă într-un an, de valoarea peștelui în 

comparație cu cea a recoltei de porumb, de 

ecosistemul care fusese schimbat şi chiar distrus, 

de dezechilibrele create prin această desecare şi de 

toate celelalte, foarte multe la număr… Trecusem 

apoi, cu curaj, la efectele dezastruoase asupra 

pădurilor produse de uriașul consum de lemn de 

către numeroasele combinate de industrializare a 

lemnului… „Nu neg importanța lor, dar sunt prea 

multe şi mănâncă, într-un ritm infernal, pădurile 

ţării, pentru că de import de lemn n-am auzit… 

După calculele mele, cam în cincizeci de ani, dacă 

nu chiar mai devreme, se duc naibii toate pădurile 
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importante ale ţării, iar efectele vor fi dezastruoase, 

întrucât se schimbă regimul pluvionar…”  

Vorbisem, cred, aproape o oră, ceea ce, la un 

astfel de examen, nu era ceva chiar foarte obișnuit. 

Mă înfierbântasem, mi se uscase gura, trecusem la 

tablă, făcusem calcule, demonstrații… Mă ascul-

tase atent, nu intervenise deloc, mă lăsase în pace, 

dar, din atitudinea lui, înțelesesem că sunt pe 

subiect.  

În final, îmi ceruse sec carnetul pentru a-mi 

pune nota, ceea ce, în vremea aceea, însemna că ai 

trecut examenul. Apoi, cu carnetul meu de note în 

mâna stângă şi cu stiloul în mâna dreaptă, mă 

privise din nou, lung, peste ochelari şi adăugase 

succint, în treacăt: „E bine că apelați la știința 

economică, e bine că vă îndoiți de unele lucruri, că 

gândiți cu capul dumneavoastră şi că nu luați drept 

adevăruri absolute tot ce se scrie sau se spune… 

Principala caracteristică a omului care citește este 

îndoiala, urmată de… argumente și de demon-

strație. Bravo!” 

Eu părăsisem foarte mulțumit sala, iar el 

continuase cu următorul, cam în aceiași termeni… 

Nu știu dacă profesorul era un nonconformist, nu 

fusesem niciodată la cursurile lui, era însă foarte 

realist şi, cum se spune, cu picioarele pe pământ. 

Nu-i păsa de sloganuri, nu-l impresionau lozincile, 

nu făcea sluj… Pe toți cei care vorbiseră fără 

cuvintele lor îi picase…  

…Norica Neagu se așază de partea cealaltă a 

mesei. Lumina ferestrei îi cade pieziș pe obrazul 

drept, generând un efect de scurgere în sus sau de 

prelungire a unei străluciri reflectate parcă de o apă 

neliniștită. Are trăsături foarte fine, delicate, tușate 

parcă de un pictor romantic. Aici, în raza aceasta de 

lumină filtrată de fereastră, frumusețea ei angelică 

pare doar un accesoriu discret, pus cu grijă pe un 

chip profund, care învăluie o existență complicată, 

poate chiar tragică. Nu știu de unde îmi vine ideea 

aceasta, ca un blitz, dar este foarte puternică. În 

clipa următoare, această impresie dispare, ca şi cum 

n-ar fi fost, şi, în fața mea, rămâne o femeie 

comună, aproape familiară, suplă, de o frumusețe 

tulburătoare, dar care nu tulbură, ci liniștește…  

 
(Fragment din romanul în lucru „Ancore pe nori) 

 

Gheorghe VĂDUVA 

 

 

„NOSTALGIA” GRECULUI 

GEORGIOS DEMOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sever Constantin RĂDUICĂ 
 

n însemnările sale  ”nostalgice”, grecul Georgios 
Demos, care a trăit un exil al sorții vreme de 23 

de ani, formându-se educațional și profesional în 

România, unde avea statutul de refugiat, la Craiova 

împreună cu familia, rămâne un exemplu de 
dăruire, patriotism și recunoștință atât pentru nația 

sa, cât și pentru patria de adopție - România. 

Dragostea de ținuturile natale, părăsite în 
vremuri de restriște pentru poporul său (război 

civil) în încercarea de a instaura comunismul cu 

orice preț, s-a grefat adânc în sufletul copilului de 
6-7 ani, care fugea din calea morții „cărându-și 

cârlionțul cu apă”, urmându-și familia pe un drum 

necunoscut, neputând ști ce le rezrvă ziua 

următoare. 
Ajungând străin în țară străină, Iorgu – cum 

îl numeau apropiații, mândru de originea sa visa să 

își revadă într-o zi ținuturile natale pe care aproape 
că nu apucase să le cunoască, dar după care tânjea 

nostalgic. 

Nestatornic după anul 1947, timpul l-a purtat 

pe drumuri neștiute: Albania, Ungaria și apoi 
România, încercând să se integreze într-o patrie de 

împrumut. Despărțit de familia dragă despre care 

nu știa mai nimic dorea, tânjea după chipul celor 
dragi cu speranța că într-o bună zi se vor revedea și 

împreună vor porni spre casa lor din Zerma sau 

Palaghia – cum a fost rebotezată ulterior, din zona 
Epirului: 

„Pe măsură ce creșteam și mă formam ca 

om, la fel de mult îmi creștea în suflet nostalgia 

pentru patria mea Grecia. Orice făcea referire la 
Grecia mă emoționa...”  ne spune Giorgios Demos 

în însemnările sale (nepublicate). 

Pentru el, România este a doua patrie,  
despre care vorbește cu respect și recunoștință. 

Craiova este pentru el orașul copilăriei, în care a 

crescut și a învățat, ajungând un desăvârșit inginer 
agronom. Aici a trăit  cei mai frumoși ani ai tinere-

Î 
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ții, a legat prietenii trainice și de neuitat, dintre care 

amintește: „Trașcă Emil, astăzi cunoscut urolog și 
profesor universitar, pe vărul acestuia, Trașcă 

Marcel, astăzi inginer agronom, precum și pe 

cântărețul cunoscut pe tot mapamondul, Tudor 

Gheorghe. ” 
Dar nu i-a uitat nici pe cei din clasele 

gimnaziale care l-au ajutat să învețe limba română, 

devenind din neștiutor un elev dat ca exemplu: 
Ciocoiu Sever din Târnava – coleg de bancă și 

Funduleanu Ion... 

Giorgios Demos trăiește nostalgia anilor 
trecuți, deși: „în casa de pe strada Crucea de Piatră 

din Craiova nu aveam curent electric și eram 

nevoiți să citim la lumina lămpii cu petrol... ”. 

„Iarna anului 1955 a fost foarte grea. Nu exista 
nicio zi fără să ningă. Vedeam fulgii mari cum se 

învârteau în aer și cum în căderea lor acopereau 

totul. Zăpada depășise nivelul ulucilor de lemn... ”, 
sau: „Încetul cu încetul, iarna trecea și ziua devenea 

din ce în ce mai lungă. Vremea mirosea a 

primăvară și zăpada aproape că se topise. Atât în 
curți cât și dincolo de acestea, de-a lungul gardu-

rilor de lemn, începuseră să apară primii boboci de 

trandfir. Nu exista nicio casă fără trandafiri, iar pe 

drumul nostru spre școală aroma lor puternică 
devenea amețitoare. Gospodarii își săpau grădinile, 

tăiau ramurile copacilor, își curățau curțile, iar 

femeile văruiau trotuarul din fața caselor. Fiecare, 
în felul său, se pregătea să întâmpine marea 

sărbătoare a creștinilor, Sfintele Paști”. 

Așa descrie Iorgu Demos, grecul, Craiova de 

altă dată, Craiova copilăriei sale, creând cu multă 
acuratețe portretele și tablourile unor succesiuni de 

imagini. Exemplele ar putea continua. 

Absolvent al liceului „Frații Buzești” și al 
facultății de agronomie „Tudor Vladimirescu” din 

Craiova, Iorgu a dus cu sine la Florina, unde s-a 

stabilit după repatriere, ajungând directorul 
Direcției Agricole din această zonă, o succesiune 

de imagini grefate pe suflet, ca și imaginea 

colegilor de facultate pe care a absolvit-o în anul 

1967: Badea liviu, Trică Constantin, Ion Văduva, 
Lulea Constantin, Ion Moise despre care vorbește 

cu respect și pe care vine să-i revadă de la Florina, 

preț de 800 km la volanul mașinii sale, fiind 
prezent, de fiecare dată, la strigarea catalogului. 

„Având statutul de emigrant politic grec, 

statul român îmi asigura toate cheltuielile de  
cazare și masă, adică 350 lei pe lună în acea 

perioadă. Insă, datorită faptului că în toate sesiunile 

depășeam media de 6,50, facultatea îmi asigura și 

mie, ca de altfel tuturor celorlalți studenți care 

obțineau rezultate, bursă: o bursă de 700 de lei pe 
lună, adică aproape cât salariul fratelui meu 

Dimitrie, care lucra ca lăcătuș la uzinele 

Electroputere”. 

Din totdeauna, România a fost o țară 
primitoare și ospitalieră. Cei care i-au trecut pragul, 

nediscriminatoriu au fost tratați cu atenția cuvenită 

și ajutați să se integreze social în viața „Cetății”. 
De aceea oameni ca Georgios Demos din Grecia 

vorbesc la „superlativ”, nostalgici, de amintirile ce-

i leagă de ținuturile noastre, de oameni și de fapte 
într-un timp dat. 

Georgios Demos, prin însemnările sale, 

rămâne un exemplu de dăruire pentru păstrarea 

identității neamului său, luptând pentru repatriere, 
ascultând chemarea ancestrală a străbunilor din 

vechea Eladă. Dar nu poate uita și vorbește cu 

respect despre „ce-a de-a doua patrie - România”, 
arătându-și recunoștința cu devotament și 

sinceritate, demonstrând că este OM, grefat 

sufletește pentru totdeauna aici, unde a cunoscut 
ospitlitatea și respectul oamenilor alături de care a 

trăit, imagini care-l vor însoți toată viața. 

Demos este un exemplu benefic, demn de 

urmat, care întruchipează dăruirea, modestia și 
iubirea de țară mai presus de orice: „Părinții și țara 

nu se vorbesc de rău! ” 

Deși în repetate rânduri trebuie să o ia de la 
început, o face cu responsabilitate și dăruire, 

caracteristici unei conștiințe model, demne de 

urmat. Își păstrează cu demnitate obârșia neamului 

și plin de înțelepciune se reîntoarce la vatra 
străbună, ducându-i în dar dragostea sa și 

cunoștințele acumulate în timp, pe care le pune la 

temelia patriei-mamă,  Grecia, ca un prinos al 
recunoștinței sale. 

 

Georgios Demos este ca un diamant cu 
muchiile perfecte, o piatră gemă șlefuită în școala 

românescă, este fructul de pe ram care laudă 

văzduhul păstrându-și rădăcina nealterată, în care 

își află esența vieții ca o mângâiere dătătoare de 
speranță: speranța unei vieți mai bune și mai 

drepte, în care oamenii să trăiască liberi, neîngrădiți 

de dogme și de frontiere. 

 

Sever Constantin RĂDUICĂ, 

Bechet, Dolj 
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5. Poezie

 

POEZII 
 

 

 
Victoria MILESCU 

 
VAYA CON DIOS 

 

Merg pe o stradă mută 

nu ştiu ce nume are, ce vârstă 
nici ale cui sunt casele înalte 

cu frontoane, capiteluri, coloane 

înnegrite de vremuri, cu un cubaj al aerului 

perfect 
straniu, irespirabil, sub pânzele de păianjen 

doar paşii mei se aud sonor pe strada 

ce i-a oprit din drum pe mulţi, cândva 
cu un sărut, un pumn, un glonte 

oare cât sânge a înghiţit, câte lacrimi 

câte ploi au spălat-o de ciumă, holeră, plictis 
cât petrol a curs pe faţa ei caroiată 

să nu miroasă a contrabandă 

câţi stâlpi i-au înfipt în inimă să stea dreaptă 

câte torţe aprinse în spinare 
să o vadă de departe cei ce călătoreau pe mare 

strada tace precum marele mutilat 

martor la cumpărare 
nobilul prinţ o încarcă pe vapor piatră cu piatră 

îi demontează anotimpurile, poveştile, cântecele 

la chitară, mandolină, banjo, arborii 
cu fructe mici, roşii, având nume secrete 

străjerul din turnul cu ceas, foişorul deşi incendiat 

moara veche ce măcina făină de stele 

bolţile de viţă-de-vie cu strugurii  vineţii 
coborând singuri în butoaiele aduse special 

e strada lui, face ce vrea cu ea 

o duce la capătul lumii, nici n-a fost scumpă 
încarcă şi câinii vagabonzi, pisicile, viespile 

purtând veninul nemuririi, cioburile porţelanurilor 

de Meissen dansând încă sub amantul hoinar 
strada dispare, bărbaţii ei 

afundaţi în beciuri, în crame la o plachie, un 

rachiu 
se furişează noaptea prin catacombele seculare 

să se îmbarce pe vasul fantomă... 

 

 

PE STRĂZILE DOSNICE 

 

Eram copil 
şi nu-mi era frică să merg în docuri 

nimeni nu mă prindea când alergam 

nimeni nu arunca 
mai bine cu pietre ascuţite, nimeni  

nu mă găsea în scorburile 

sălciilor până la gât în apa cu lişiţe 

dar ei acum atacă o bătrână 
cu picioare din tije ruginite 

cuţitul îi lunecă printre degetele 

care altădată smulgeau inima unui lup tânăr 
acum împinge un cărucior sau propriul trup 

cu vechituri fără preţ 

pe străzi dosnice   
ei atacă râzând o bătrână 

care abia apucă să spună mulţumesc 

pentru o înghiţitură de apă 

fluviului care o îmbrăţişează 
ca pe o marfă rară, periculoasă 

ducând-o spre marea cea mare 

acolo unde îşi petrecea vacanţele, vara 
în gazdă la tanti Otilia   

ea îmblânzea sturionii bătrâni  

venind cu icrele lor uriaşe 

ca nişte palate de chihlimbar topindu-se 
pe cerul înstelat al gurii. 

 

 

PE STRĂZILE VECHI 

 

Merg cu bagajul greu al inimii 
m-am antrenat o viaţă 

pentru moarte 

aşteptând ceea ce puteam să-mi iau singură  

toate străzile duc în portul iubirilor interzise  
cu o armă de foc în buzunar 

merg repede pe drumul în pantă 

unde oamenii şi obiectele se amestecă 
rostogolindu-se printre sentimente şi resentimente 

apa tulbure mă cheamă, mă soarbe    

vapoarele au plecat supraîncărcate 
pe ţărm se usucă plasele înstelate ale pescarilor 

vântul îmi flutură pletele –  

pânze de corabie plutind între cer şi pământ 
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sunt pe cont propriu 

ca fericirea  

întrebându-se unde să poposească oarbă fiind 
pe cine să fericească 

plutesc printre păsările sălbatice, libere 

mă salută, mă acceptă 
zăresc pământ înverzit 

se aprind focuri cu jerbe înalte, boreale 

se aud cântece 

moartea este o sărbătoare 
moartea este sora vieţii, sora mea, a ta...  

 

 

ORAŞUL MEU  

 

E obosit, neprielnic 

copacii lui cresc fără limite 
rădăcinile îl ţin în picioare 

lemnoase, la vedere 

din care ies respirând curioase 
chipuri contorsionate  

oraşul meu   

cu flori uriaşe, toxice, colorate strident 
polizate de vânt, şlefuite de viscol 

străzile tocite până la transparenţă 

ca pielea unui animal mare, acvatic 

poartă încă sunetul paşilor   
sinucigaşilor celebri 

îndreptându-se spre fluviul  

tutelar, greu, tulbure 
purtând coroană şi sceptru 

revendicându-şi drepturile paternale 

asupra oraşului  scufundându-se lent... 

 

 

ORAŞUL PIERDUT   

 
Paşii tăi m-au găsit 

în oraşul de la gurile Dunării 

paşii tăi în urma mea 
călcându-mi umbra diformă-n picioare 

nimic nu le stă în cale 

paşilor ce cheamă alţi paşi ducându-mă 

la masa cu oameni trişti 
părând că pe mine mă aşteaptă 

am mâncat, am băut 

cuvintele se încăierau, se devorau 
ce veseli erau noi, fumând o ţigară de foi 

convinşi că moartea ne ocoleşte   

căutând pe cineva mai puternic, mai bun 
ce împăcaţi eram noi, plutind  

pe deasupra pământului  

văzând numele altcuiva pe crucea 

din fruntea convoiului 
preotul cădelniţa, grăbit să ajungă la o cununie 

paşii tăi răsunau îndepărtat  

al cui nume l-a scris orbul pe masă 

al cui nume l-a strigat pasărea la fereastră 

al cui nume l-ai scrijelit pe tulpina de iască 

al cui nume se încheagă în farfuria 
spartă în zeci de bucăţi 

însângerându-l pe chelnerul neatent 

al cui nume merge să dea de veste 
gângăniilor ce  urcă înnebunite  pe trupul 

contorsionat 

fire de praf se depun pe pantofi, pe cravate, revere 

fire de praf de stea...   
 

 

 

Gheorghe VĂDUVA 
 
INCOMPATIBILITATE 

 
Nu poți fi lord, de ești bandit,  

Nu poți fi hoț, de ești cinstit,  

Nu ești bogat, de ești sărac, 

Nici transparent, de ești opac. 
 

Nu poți fi tu, de nu ești tu,  

Nu poți fi Da, de crezi în Nu,  
Nu poți fi înger, când ești drac, 

Nici elefant, când ești gândac.  

 
Nu ești prosper, când ești falit,  

Nici genial, când ești tâmpit, 

Nu ești deștept, când ești un prost, 

Nici rostuit, când n-ai vreun rost.  
 

Nu ești modest, când ești fălos, 

Nu ești curat, când ești jegos,   
Nu ești iubit, când nu iubești, 

Nici învățat, când nu citești. 

 
Nu ești viteaz, când ești fricos, 

Nici triumfal, când rozi un os,  

Nu ești nici frunză, nici stejar,  

Ci doar o minte de pândar.  
 

Nu ești în rai, când crezi în iad, 

Nici sedentar, când ești nomad, 
Nici Făt-Frumos, când ești urât, 

Nici râmător, când nu ai rât…  

 

Nu ești pe rol, când nu ai rol, 
Nu ești deplin, când suni a gol, 

Nu ești simpatic, când n-ai șic, 

Nici uriaș, când ești nimic. 
 

Nu ești nici zmeu, nici altruist,  

Ci doar un biet oportunist. 
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PÂNDAR 

 

N-aștept în viața asta vreo minune 
Și nici nu cred c-am să privesc prea sus, 

Atâția oameni, plini de viziune, 

Pe crucile din Ghencea au apus. 
 

Și-s capturați de golul dintre ape, 

La vama lor de vid căzut din cer,  

Din care nimeni n-are cum să scape 
Și nici să mituiască-un temnicer.  

 

Așa e-n viața asta păcătoasă, 
Cu sfinți care provin din eunuci, 

Și cu bolnava minte sănătoasă 

Ce crește prin cuibarele de cuci.  

 
Dar eu nu cred în morți și-n nemurire 

Și nici în cumpănirea de apoi, 

Ci doar în sfânta noastră rostuire, 
De unul care-i un produs de doi. 

 

Mă iau la harță cu identitatea, 
Eu sunt un individ universal, 

La care nu contează libertatea, 

Ci șaua care ține loc de cal. 

 
Și-mi port cu har, pe zarea din cuvinte, 

Petlițele cu frunze de stejar, 

De care încă-mi mai aduc aminte, 
Ca marea de doi ochi orbiți de-un far. 

 

Și nu cotează clipa care trece  

Și nici secunda ce mai crede-n sfinți,  
Ci doar căldura dintr-un suflet rece,  

Ce scoate orice om normal din minți.  

 
Și chiar dacă din minte n-ai ce scoate,  

Că mințile de astăzi s-au prostit,  

Există șansa de-a mai da din coate  
Sau de-a rămâne prost și prea-cinstit.  

 

De-aceea, eu tot cred în sihăstrie,  

Și-s gata să mă-închid într-un sertar,  
Cu un plaivaz și-o coală de hârtie  

Și c-un trecut eteric de pândar. 

 
 

PERMIS DE MURIT 

 
Te văd ca pe-un soare turbat 

Ce vrea să oblige-un geamgiu  

Să pună geamlâc la pustiu 

Și-n dune să-ți facă palat… 
 

Din umbre-ți croiești un turban, 

De raze te aperi c-un ion, 

Pe Neptun îl pui de planton, 

Pe Marte cultivi loc viran, 

 
Îți coși mărgeluțe pe fes, 

Din basme-ți croiești califat, 

Pe Pluto-l trimiți la furat,  
Pe Venus o pui la cules.  

 

Crești fluvii pe pâlcuri de nori, 

Și valuri pe pale de vânt, 
Îți faci din cuvinte pământ 

Și verbe din cuiburi de ciori.  

 
Ești altfel, când totu-i la fel,  

Un val ce trăiește-într-un dig,  

Dogoare ce-îngheață de frig,  

Și-un Eu ce-are-n sânge un El. 
 

N-ai lume, n-ai zare, n-ai sens, 

Exiști ca zenitu-n nadir,  
Și treci precum crezu-n delir,  

Iar sensul în sine-i nonsens.  

 
În tine, ești altul al tău, 

Păgân care crede că-i sfânt, 

Și zbor doar când zborul s-a frânt,  

Ca binele-n ceasul cel rău.  
 

Te văd într-un orb buimăcit,  

Ce umblă prin jungla din gând, 
Ca leul bătrân și flămând,  

Ce-și vrea un permis de murit.  

 

În lumea în care trăim,  
E-o crimă in rem să murim.  

 

Lucian GRUIA 

 
DACĂ 

 

Dacă nu voi îngenunchia cinci minute în faţa ta, 

Dacă nu te voi ţine de mână, patru, 
Dacă nu te voi îmbrăţişa, trei, 

Dacă nu te voi săruta, două, 

Dacă nu mă voi ruga 
Pentru tine, unul, 

Voi deveni 

Un pumn 
De cenuşă! 
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   ACASĂ 

 

Stau pe scaunul părintesc, 
Mama e-ntinsă pe bancă; 

Probabil că nu mai trăiesc – 

Din prun se rupe o creangă. 
 

Sunt sigur că nucile gândesc 

Prin miezul în formă de creier, 

Doar atâta că nu ne privesc – 
În iarbă cântă un greier. 

 

Livada e plină de melci, 
Mărul căzut, putrezeşte; 

Someşul are apele terci – 

Nu mai trăieşte un peşte. 

 
Simt cum, deodată, îmbătrânesc! 

Mă doare măseaua de minte; 

Pereţii casei se scorojesc – 
Uscaţi de aduceri-aminte. 

 

Scaunul, banca s-or nărui, 
Stau, mai departe, cuminte; 

Curând nimic nu va fi – 

Decât aceste cuvinte!  

 

 

Ovidiu ȚUȚUIANU 
 

ASCUTE BINE COASA,  

                 PRECUM COSAȘUL DAC! 

 

În aste grele timpuri, nici munții nu mai tac, 

Săraca Românie e pusă la mezat, 
Furat-au toți din toate și nu s-au săturat. 

Ascute bine coasa, precum cosașul dac! 

 
Ne-au împilat cu reguli, ce dor și nu ne plac, 

Ne-au amăgit cu vorbe rămase fără sens, 

Gândid ca azi și mâine să „tremurăm” intens. 

Ascute bine coasa, precum cosașul dac! 
 

Au demolat industrii, ce-acum în fiare zac, 

Și au trimis românii în forme de sclavii, 
În alte țări „bogate”, batjocură a fi 

Ascute bine coasa, precum cosașul dac! 

 
Ne-au pus ades pe față pânzet negrit de sac, 

Au dezgropat subsolul, cel plin de bogății, 

Și l-au vândut „afară”, felii după felii. 

Ascute bine coasa, precum cosașul dac! 
 

Dar cel mai grav e lucrul, cu care nu  

mă-mpac: 
Ne-au pângărit strămoșii și ne-au mințit copii, 

De-ajunserăm venetici, în ale noastre vii. 

Ascute bine coasa, precum cosașul dac! 

 

Spre viitorul țării, mișcarea e de rac. 
Minciuna și trădarea se pare că nu mor, 

Rămâne-atuncea numai un singur ajutor: 

Ascute bine coasa, precum cosașul dac! 
 

București, 19 decembrie, 2017 

 
 

George CANACHE 
 

 
 

Creaţia lui George Canache este aidoma aerului 
de nerespirat al Cosmosului ascuns în cuvinte. Folosind 

tehnica haiku-ului, poemele lui sunt doar o respiraţie, 

doar o atingere suavă a materiei poetice. Rafinat şi 

cunoscător al tehnicii cabalistice, autorul ne propune o 

călătorie în profunzimea eului auctorial. Universul este 

cel al poemului. (...) 

Poemul îl duce în spaţii la care muritorul de 

rând nu are acces. Luna e în lacrimi, cometa e o eşarfă, 

iar prin fiecare poem trece „un ac cu gămălie“. Adică 

un fior, care face din poem o stare. Pentru a accentua 

starea poetică, Canache foloseşte uneori oximoroane, 
tocmai pentru a crea acele oglinzi în care lumina se 

„sparge“ sau se dilată. (...) 

Poeziile lui vin să ne demonstreze că se poate 

spune totul în câteva silabe sau câteva versuri. Nu este 

nimic autobiografic, nimic discursiv, este o muzică de 

Bach care te face să meditezi la esenţa discursului 

poetic. Asemeni lui Brâncuşi care a reuşit să aducă 

marmora la esenţă, George Canache ne învaţă că 

poemul poate fi un corp care se hrăneşte cu propria-i 

limfă. El trăieşte în tăcere, fiind „un cuvânt izbăvit“ şi 

privit de „ochiul imens“, care nu poate fi decât cerul. 

(...) 
George Canache este un poet născut, şi nu făcut 

în laboratoarele teoriilor literare. (...) 

 

Mariana Criş 

 

POEMUL 

– Prietene, 

cred că sunt o carte! 
 

PORTRET 

Virgula – 
un punct 

care plânge. 
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TEMPLUL 

Din oglindă, 
zâmbea. 

 

STUDIU 

…prin Michelangelo 

Dalta, 

marmora 

şi Tu. 
 

COMETA 

... unduind, 
o eşarfă. 

 

S. O. S. 

R – i – s – i – p – i – t 
î – n 

i – n – f – i – n – i – t. 

 
REVEDERE 

 

Un ochi imens – 
Cerul. 

 

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 

Munţii 
şi-au pus capul 

pe umerii Tăi. 

 
GENE 

... În lacrimi – 

Luna. 

 
ZGOMOT 

Un melc îşi scoase coarnele, 

izbindu-se de 
Cer. 

 

?! 

Nisipul?! 

Clepsidra!? 

 

CIFRU 

 

Undeva, pe cer, 

Cheia poemului 
Plutea în lumină 

 

O petală 
Plutind 

Luna 

 

 
 

 

 

Florin GRIGORIU 
 

 
VISĂTORUL 

      

Poemul acesta este-un subtil 
Omagiu marelui copil 

Al pădurilor cutreierător, 

Lui, copilului fremătător 
Ca un codru adânc şi ca un izvor 

Muntelui urcat într-un nor, 

Cum şi drumeţului căutător 

De frumuseţi, mult trecător 
Prin şapte vămi, un domnitor 

Iubit de-ntregul său popor, 

El, înainte văzător. 
El, visătorul gânditor! 

* 

VIZIONARUL 

 
Era vizionar Eminescu 

Visa Unirea Ţării sale 
Visa ţăranului sarmale 

Şi muncitorului parale 

Şi cărturarului lumi ideale 

 
Era visător Eminescu 

Visa o casă şi-un copil 

Visa-n poeme flori de stil 
Şi în păduri măiestru tril 

Şi-o mie de grame la un kil. 

 
Era visător Eminescu. 

Lumea cum era o vedea 

Şi-amar văzând-o  zâmbea 

Şi când scria se închina, 
Iar ochiul drept îi plângea. 

Şi ce frumos lumea-mi visa! 

 
* 

ZIARISTUL 

 
Şi-a spus părerea despre toate 

În rânduri de ziar - 

Eu văd c-aceeaşi strâmbătate 
Ne cucereşte iar. 
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Să fie roata vremii sfadă 

Pentru nepoţi şi moşi, 
Ca să ne tragă în obadă 

Toţi anii cei frumoşi? 

 
Mă-ntorc şi cat în rând fierbinte 

Cel scriptural răspuns; 

Veni-va, răzbunând morminte 

Acel în neam ascuns? 
 

Ziarul tace. Scrisa-i dusă 

În rafturi reci. 
De undeva colinda spusă: 

Nu e în veci. 

 

Că steaua-n neam a răsărit 
Şi el e vestitorul! 

Să mergem deci! Nu ni-i oprit 

Nici drumul şi nici zborul! 
 

                      * 

       DIN VIAȚA POETULUI 

       

A NINS ÎN 1849 

 
A nins grozav peste Moldova 
Nămeții mari în Bucovina 

Atuncea Domnul, gândind slova 

Acestui neam, i-a dat lumina. 
 

Prin jupâneasa de Raluca 

În sat de harnici moldoveni 

Lovea năpraznic fulgul cât nuca 
Dar au ajuns la Dumbrăveni 

 

Poposi grabnic Raluca jupâneasă 
În casele rudelor, gospodar moldovan 

Și-n ziua fastă, de Domnul aleasă 

Născu un băiat, pe cel năzdrăvan. 

 
Veniră atunci ursitoarele trei. 

Au spus: - Va scrie, i-al lumii norocul! 

- Va fi iubit nespus de femei! 
- Năpraznic îi va fi - și scurt - sorocul. 

 

 

 

 
Aurelia Bălăei, Părintele Arsenia Boca 
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6. Actualitate și trecut la Luna 
 

LUNENII ÎN OASTEA LUI HOREA 
 

Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
 

 

 
 

 
Evenimentele prilejuite de marea răscoală a ţăranilor 

din Transilvania sub conducerea lui Horea, Cloşca şi 

Crişan din 1784 au angajat şi iobagii comunei Luna.  

Referirile directe la luneni din diverse 

documente când dovezile scrise sunt destul de puţine, 

pentru întreaga răscoală, vin să arunce o rază de lumină 

binemritată asupra rolului acestei comune cu tradiţia 

istorică bogată, într-un moment crucial.  

În principiu cauza fundamentală a răscoalei a 
fost dorinţa fierbinte a ţăranilor din toată Transilvania, 

de a se elibera de exploatarea feudală. Năzuinţa aceasta 

generală de fapt nu justifică pe deplin, de ce răscoala a 

izbucnit cu atâta violenţa la 1784, cu precădere în 

Munţii Apuseni şi s-a extins în restul Transilvaniei într-

o formă sau alta. 

Despre cauzele imediate care au precipitat 

răscoala, modul de organizare şi conducere a acesteia 

s-au scris atătea carţi şi studii, încât greu poate îndrăzni 

cineva să aibă pretenţia că duce ceva cu totul nou, doar 

poate privirea evenimentelor de pe poziţii şi din 

unghiuri diferite. Totuşi problematica răscoalei nu se 
poate spune că este epuizată complet. Fapt pentru care 

în ceea ce ne priveşte, noi ne vom limita numai la 

evenimente, documente şi faze ale răscoalei, ce au 

legătură directă cu comuna Luna şi mai ales cu poziţia 

şi modul de acţiune a lunenilor. Pe cât posibil vom 

scoate în evidenţa şi numele conducătorilor locali şi ai 

participanţilor. 

În primul rând sublineim că răscoala ţăranilor 

din 1784, se constituie ca o bătălie finală, în urma unui 

şir întreg de confruntări şi răscoale mai mici ale 

ţăranilor, în tot secolul al XVIII-lea, când aceştia îşi 

pun speranţa să scape de iobăgie, având şi promisiunea 

împăratului - pentru a câta oară?  

Spre exemplu, premergător lui 1784 e suficient 

să amintim un şir de răscoale cum ar fi : la Trascău 

(Remetea), în 1703 unde ţăranii distrug şi ocupă 

castelul nobilului Taraszkay; între 1703-1711 Răscoala 
Curuţilor sub conducerea lui Francisc Rakoczy la care 

participă şi iobagii români şi maghiari; Răscoala 

condusă de călugărul Visarian Sarci în 1744 şi în 

special răscoala condusă de călugărul Şofronie din 

Cioara şi Popa Tunsu din Sadu, care a izbucnit în 

Munţii Apuseni s-a extins pe Valea Arieşului şi 

Mureşului. Ultimele două răscoale, deşi erau îndreptate 

împotriva subordonării bisericii române papalităţii, au 

avut de fapt un caracter social, la care lunenii au 

participat cu furie, baza constituind-o, nemulţumirile 

acumulate de trecerea la greco-catolicism şi 
promisiunile neonorate. Mărturia stă concripţia Braşov 

1760-1762 în vederea creeării Regimentelor de graniţă  

din care rezultă că lunenii au trecut înapoi la neuniţi 

prin menţiunea din dreptul acestuia - ˝satul Luna ; 4 

preoţi si o familie uniţi ; un preot şi 110 familii neuniţi 

(1.)˝.  

Întoarcerea la religia ortodoxă s-a produs pe 

fondul unor mişcări sociale adesea violente, când 

masele răsculate au îngrozit autorităţile, prin tenacitate 

şi amploare, care nu îndrăzneau să schiţeze nici un gest 

de opunere, după cum se remarcă într-o scrisoare a 

guvernatorului Transilvaniei către autorităţile 
subordonate – „dacă observaţi pe cineva, fie între popii 

români, fie între alţii, care s-ar părea că lucrează 

împotriva ordinei anterioare, să se prefacă ca şi când n-

ar observa, ba chiar dacă oarecare român ar fi arestat 

undeva pentru tulburările ˝unirii˝ să-l elibereze şi pe 

acela” (2.) . 

Însuşi episcopul unit Pavel Petru Aron, de 

teama răzvrătiţilor se refugiase în august 1760 de la 

Blaj la Sibiu, la adăpostul garnizoanei militare 

austriece. 

Deruta şi paralizia autorităţilor administrative şi 
religioase a fost aşa de mare încât conducătorul 

răscoalei călugărul Şofronie, nestingherit circula prin 

satele Transilvaniei ca un mântuitor. Însoţit de o suită 

personală de peste 200 de ţărani, judeca şi pedepsea 

după cum credea pe nobili şi preoţi sau alţi opozanţi, ce 

susţineau subordonarea faţă de Papă. - ˝S-a terminat cu 

domnii acum noi suntem domnii˝ (3.), se pronunţa 

adesea fără echivoc Şofronie. Şi nu ne îndoim că 

guvernatorul Transilvaniei Ladislau Kemeny a fost 

sincer, simţind foarte aproape coasa şi furca iobagilor 



Gândul Anonimului nr.65-66                                                                             Anul XVI /Iunie 2018 

 

57 

luneni, şi a altora de pe moşiile sale, când s-a adresat la 

1761 cancelariei Aulica din Viena - ˝Înnoirile şi 

excesele lui Şofronie cresc zilnic. Ne este ruşine că un 

asemenea om rău, stăpâneşte suveran toată ţara şi lui 

singur i se ingăduie orice, spre marea pierdere a 

serviciului Crăiesc şi spre stricăciunea patriei... De 

altfel, noi credem că ceva sigur, că aceasta scânteie ce 

a izbucnit sub pretextul religiunii se va preface în foc 

mare˝(4.) şi nu s-a înşelat, completam noi. 

Răzvrătirea la Luna este condusă de Nicolaie 

Moldovan iobag, care devine popă ortodox în 

localitate, ridicând toată localitatea împotriva unirii. 
Această răscoală, prin amploarea ei, s-a 

constituit ca o avangardă a violenţei răscoalei ţărăneşti, 

ce avea să se declanşeze după 22 de ani în 1784 sub 

conducerea lui Horea.  

În condiţiile existenţei acestei stări conflictuale 

potenţiale şi făţişe, împăratul Austriei, pentru a 

împiedica o răscoală nedorită pe timpul războiului cu 

turcii, după cum susţine Kurmuzaki, a dispus ˝mărirea 

regimentelor grănicereşti române cu încă 2˝ (5.). Astfel 

apare unul din factorii imediaţi ce amplifică şi 

radicalizează mişcarea ţăranilor români, punând-o pe 
un făgaş nou în dispută cu nobilii. Adică să devină 

catane – poate aşa vor scăpa de iobăgie şi alte multe 

nelegiuiri - ˝În ianuarie 1784 împăratul Iosif al II-lea în 

concordanţă cu tendinţele sale de germanizare şi alte 

reforme administrative, ordonă guvernului 

Transilvaniei să înscrie în regimentele grănicereşti şi 

alte comune˝ (6.), amnplificând tendinţele românilor.  

Ordonanţa împăratului vom vedea de ce a oferit 

lunenilor o nouă şansă să scape de iobăgie. Şansa ce le-

a mai zâmbit în perioada 1762-1772 cu ocazia creării 

celor 3 regimente grănicereşti de români, faţă de care 

acum vor fi cu mult mai activi. Care a fost şansa 
pierdută de luneni şi ce li se oferă acum din nou?  

În preajma răscoalei condusă de Horea existau 

în Transilvania trei regimente grănicereşti formate din 

români, înfiinţate în 1762 r. I Gr. cu sediul la Orlat, R. 

2 Gr. cu sediul la Năsăud, iar în 1768 se înfiinţează un 

batalion de Grăniceri români, ulterior transformat în 

regiment cu sediul la Caransebeş. Despre aceste 

regimente s-a scris şi se cunoaşte organizarea, 

dipsunerea şi rolul jucat în emanciparea românilor din 

Transilvania. Mai puţin cunoscute sunt organizarea, 

structura teritorială şi funcţionarea R. 3 Gr. de dragoni 
(cavalerie) români înfiinţat tot în 1762 şi desfiinţat în 

1772. Din cauză că regimentul era prea disperat, în 

1772 a fost redus la 4 escadroane, acestea fiind 

încorporate la regimentul de grăniceri secui (husari). 

Comenzile escadroanelor erau la : ˝Dejani (Făgăraş), 

Dobra (Hunedoara), Teiuş (Alba) şi Agârbici 

(Turda)˝(7.). Să mai amintim că regimentele de 

grăniceri de atunci se bazau pe o structură 

organizatorică după principiul teritorial, un sat mediu – 

un pluton.  

La o privire atentă observăm că un escadron era 

dispus la Agârbici (Viişoara) 5 km de Luna. În aceste 
imprejurări satul Luna cu forţa sa, se constituia cel 

puţin într-un pluton de dragoni al R. 3 Gr... dacă nu se 

desfiinţa. De la C. Gollner autor al istoriei 

Regimentelor grănicereşti române din Transilvania 

aflăm ca ˝R. 3 de dragoni era compus din 1738 

grăniceri, familiile şi copii acestora, împreună cu care 

ajungeau la un efectiv de 3037 oameni˝ (8.). însă spre 

deosebire de celelalte, cărora li se indică dispunerea cu 

numele satelor, pentru Regimentul 3 dragoni nici un 

autor nu indică satele ce îl compuneau.  

După dispunerea celor 4 escadroane, din care 

două în centrul Transilvaniei, rezultă că în intenţia 

împăratului, R. 3 dragoni ar fi trebuit să fie o unitate de 

eşalon 2. O rezervă cu efective reduse sau de completat 

cu efective numai la nevoie şi la îndemâna 

comandamentului militar austriac pentru a interveni 

uşor pe orice direcţie în special în caz de război.  
Ştiut fiindcă pentru adunarea oastei se 

întâmpinau destule greutăţi din partea nobililor care se 

opuneau încorporării în oaste a propriilor iobagi. 

R. 3 Gr de dragoni români s-a desfiinţat înainte 

de a primi o formă organizatorică cu cadre, personal şi 

armament, nedepăşind în formare stadiul de proiect, 

materializat doar în scripte, ca un plan de mobilizare.  

O opoziţie puternică din partea stărilor şi a nobilimii 

feudale, trebuie să fi fost cauza abandonării planului, 

probabil şi pentru că ar fi ridicat la cifra 4 numarul R. 

Gr. române în comparaţie cu 3 R. Gr. secuieşti. În plus 
privilegiile rezultate din abolirea iobăgiei acordate 

acestor sate, ar fi intrigat şi mai mult nobilimea 

maghiară, care şi aşa cu greu a cedat unele privilegii.  

Deci şansa pierdută de luneni, este abandonarea 

creări R. 3 de dragoni de care ar fi profitat pentru a 

scăpa de iobăgie. 

Tocmai acea şansa pierdută anterior de a deveni 

grăniceri, şi-o dispută din nou în anul 1784, de pe alte 

poziţii, în condiţiile în care se intensifică dorinţa 

împăratului de a mări numărul grănicerilor români, - 

˝să se înfiinţeze încă 2 R. române˝ - ţăranii de 

pretutindeni se mişcă, se sfătuiesc. ˝Sate întregi în cap 
cu preotul şi judele se prezentau la Alba Iulia pentru a 

se înscrie la oaste şi a primi arme. Într-o luna şi 

jumătate până la 15 august 1784 s-au înscris la oaste 81 

de sate şi amploarea creştea. Popa Trăilă, protopopul 

unit de la Inoc face agitaţie, umblând pe la Giriş, 

Agârbici, Luna, Grind şi prin alte sate îndemnându-i să 

se înscrie la oaste că după aceia vor fi stăpâni pe ţară˝ 

(9.).  

Vestea conscripţiei trezi toată Câmpia 

Ardeleană. Sate tot mai numeroase angajându-se pe 

drumuri spre Alba Iulia, a pus pe gânduri autorităţile 
militare, bănuind că mişcarea ar putea degenera într-o 

răscoala cu urmări impevizibile. ˝Să mai tempereze 

pornirile românilor şi să degajeze drumurile de mulţimi 

în mişcare, se dă cuvânt de ordine ca înscrierile 

următoare să se facă la preoţii locali, care primesc 

formulare în acest scop, sau la cea mai apropiată 

instituţie militară˝.  

În aceste condiţii aflăm că lunenii s-au înscris la 

oaste nu la preotul local, ci la Agârbici (Viişoara), 

adică acolo unde după tradiţie funcţiona comanda 

escadronului de dragoni a fostului R. 3 Gr. - ˝Cei din 

luna se înscriseseră˝ (la oaste) , subliniază D. Prodan 
˝prin caporalul Gheorghe Istvanfy încartiruitorul 

militar din Agârbiciu˝ (10.).  

În atare împrejurări , Horea deputatul ţăranilor 

din Albac, întors de la Viena ˝găseşte terenul propice 

să arunce sămânţa răscoalei˝ în masele de ţărani 
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nemulţumiţi - ˝Împăratul, zice el, a trimis un ordin în 

Transilvania, ca toţi locuitorii ţării să fie înscrişi la 

oaste, din cauză că nobilii nu voiesc să respecte ordinul 

împăratului pentru uşurarea ţăranilor. Horea afirmase 

că are hârtie de la împărat că ţăranii de acum înainte să 

nu mai facă serviciu nobiliar˝ (11.). Horea era ascultat 

de ţărani, iar spusele lui au devenit lege.  

El ia repede înfăţişarea şi autoritatea unui 

reprezentant al împăratului din rândurile ţăranilor, 

ţinându-se seama de numele ce i s-a dat de iobagi : 

când domn, când crai, când împărat. Aureola lui Horea 

era aşa de mare, încât ţăranii înscrişi la oaste erau 
convinşi şi susţineau că s-au înscris în oastea lui Horea. 

Aceeaşi convingere au nutrit şi luneii, mai ales că 

înscrierea din punctul lor de vedere viza atingerea unor 

revendicări sociale mai profunde. Satele grănicereşti de 

până atunci eliberate de iobăgie constituiau imbold, de 

multe ori erijându-se în protectori ai iobagilor români.   

Cu aceste impulsuri şi semntimente ale 

iobagilor, înscrierea la oaste s-a canalizat treptat, dar 

sigur, pe făgaşul neaşteptat de iniţiatorii conscripţiei. 

Să nu uităm că Imperiul Austriac se baza pe sistemul 

feudal, iar mişcarea ce se extindea îi ameninţa temelia.  
Prin urma oficială rămasă în documentele 

vremii, cu înscrierea satului Luna la oaste, apare sub 

forma opoziţiei alarmate a autorităţilor - ˝Samuel 

Inczedi, preşedintele interimar al Comitatului Turda 

împreună cu 5 asesori, relatează guvernului despre 

înscrierea la oaste a satului Luna de Arieş de către 

militarii din Agârbici prin aceea că sătenii refuzau să 

mai facă serviciile dominiale şi nu plătesc nici 

contribuţia˝ (12.) .  

Referirea prin care se reclamă înscrierea 

sătenilor la oaste prin militari, are în vedere încălcarea 

ordinului dat de comandantul suprem Generalul Br. 
Preiss la 19 august 1784, prin care se interzicea 

militarilor din orice unitate de a mai conscrie români la 

oaste. De unde rezultă că lunenii s-au înscris la oaste 

după data de 19 august subestimând ordinul, prilej să 

irite conducerea comitatului Turda cu atât mai mult. 

Înainte de 24 august 1784 preşedintele interimar al 

Comitatului, Samuel Inczedi, care în acelaşi mod, se 

adresează şi vicecolonelui Scultz reclamând înscrierea 

lunenilor la oaste de către militari. Acesta îi răspunde 

că - ˝Nu li s-a dat militarilor nici un ordin pentru 

aceasta ˝ (13.). 
Răspunsul scurt, negativ, al vicecolonelului 

Scultz (14.) e şi el de natură să scoată în evidenţă 

relaţiile uneori tensionate între militari şi autorităţile 

civile. 

Lucrurile însa nu se opresc aici, întrucât în 

viziunea Comitatului Turda, comuna Luna putea 

constitui un precedent periculos şi molipsitor pentru 

satele din zonă (15.). La acea dată Luna era singura 

localitate înscrisa la oaste dintre satele apropiate de 

Turda. În plus comuna Luna, odată înscrisă se 

consideră liberă punându-se în capul nemulţumirilor şi 

răzvrătiţilor, împotriva ordinei vechi. Ei au inceput, să 
nu îşi mai îndeplinească îndatoririle iobăgesti, 

considerând înscrierea la oaste un act pentru înlăturarea 

iobăgiei, în continuare nu se mai supun nobililor, ci 

direct împăratului, după spusele lui Horea.  

Situaţia din Luna şi celelalte sate înscrise la 

oaste devenise insuportabilă şi pentru autorităţile 

nobiliare. În vâlvâtaia ivită la orizont şi disputele 

violente dintre iobagi şi nobili - ˝La 18 august 1784 

Guvernul Transilvaniei numeşte pe Ştefan Halmagy să 

cerceteze la faţa locului cauzele (situaţiei create) şi să 

afle cine sunt corifeii, sfătuitorii (acelor ce se 

împotrivesc ordinei). Pe autorii descoperiţi să-i 

încredinţeze tablei (justiţiei) pentru a-i pune la punct 

(16.)˝. 

Graţie cercetărilor iniţiate de guvern, cât şi 

animozităţilor iscate între organele militare şi 
autorităţile civile, care se învinuiau reciproc pentru 

situaţia de revoltă creată, în sânul iobagilor, s-au 

întocmit documentele ce le avem la dispoziţie.  

Astfel, aflăm de la judele nobiliar 

(echivalentului pretorului de plasă)  Samuel Ferenczi 

care relatează la 24 august 1784 împrejurările în care s-

au înscris lunenii în oastea lui Horea - ˝ei au solicitat 

mai întâi pe căpitanul Echinger (din Agârbici) să-i 

înscrie dar, acesta i-a refuzat iniţial. Au găsit atunci pe 

caporalul Gyorgy Istvanfy din Agârbici (încartiruitorul 

militar ), dar cum formularele folosite de ei de la Alba 
Iulia erau scrise în limba germana (probabil 

necunoscută de caporal), lunenii insistând, căpitanul 

Echinger le-a dat pe lângă caporalul Istvanfy un 

sergent şi aşa amândoi i-au înscris˝ (17.).  

Din cele mai de sus reţinem insistenţa lunenilor 

pe lângă escadronul de la Agârbici de a-i înscrie la 

oaste, considerând că în felul acesta vor scurta 

formalităţile pentru a deveni grăniceri. Data actului 

înscrierii se afla intre 19-24 august 1784 după câte se 

poate constata din dosarul de cercetare întocmit de 

reprezentanţii guvernului. 

Pregătirea sătenilor pentru înscriere şi contactul 
permanent cu autorităţile militare din Cetatea Alba 

Iulia s-a realizat în timp mai îndelungat de către preotul 

Popa Toma şi Popa Ioan (ultimul, tatăl lui Nicolaie 

Lonai tribunul din 1848) localnici. În ce priveşte 

procurarea formularelor, necesare într-o perioadă când 

înscrierea oficială era oprită, credem că acestea s-au 

obţinut prin intermediul lui Popa Tiron, preot greco-

catolic din Cetatea Alba Iulia, un susţinător activ al 

înscrierii românilor la oaste, în bune relaţii cu preoţii 

din Luna. Alături de aceştia, judele sătesc Dic Vasile 

lui Simion n. 1742 s-a remarcat printre promotorii 
înscrierii la oaste, în care scop iniţiază adunarea celor 8 

florini drept taxă, aproximativ valoarea a doi viţei. 

Înscrierea făcută de 2 cadre militare, duce la concluzia 

că numărul celor înscrişi a fost mare, dacă nu chiar toţi 

sătenii să poarte arme. În plus înscrierea trebuie văzută 

nu ca o simplă înşiruire de nume a bărbaţilor, ci a 

întregii familii cu tot avutul pentru ca astfel să poată fi 

scos de sub incidenţa obligaţiilor feudale.  

Lista originală a înscrierii nu s-a găsit până în 

prezent, însă numele câtorva luneni din generaţia celor 

înscrişi în oastea lui Horea au fost identificaţi, pe baza 

altor documente şi apreciem ca o datorie a noastră să-i 
consemnăm fie şi succint : Adam Gligor s 1782- s. 

1806; Barta Macovei 1759- s 1806; Boar Simion 1754- 

s. 1836; Căluşer Ioan 1765- 1835; Crişan Vasile 1758-

1836; Dic Ilie I. Kirila 1762-1835; Dic Simion 1750-s. 

1806; Dic Vasile I. Simion 1742- s. 1784 jude sătesc; 
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Drevar Ioan 1749- s. 1806; Drevar Petru s. 1774- s. 

1806; Fetiţă Dănilă 1746- s. 1806; Fetiţă Gavrilă s. 

1769-s. 1824; Fetiţă Ioan 1751- s. 1806; Fetiţă Ioan 

1763-s. 1824; Giurgiu Blag 1753-1840; Giurgiu 

Toader 1757-1834, Giurgiu Toma 1764-1844; 

Hăşmăşan Ştefan 1767-1837; Hegheş Ignat 1767-1837, 

Miron 1760-s. 1824 ; Inocan Anton 1766-1836; 

Mazere Ignat 1759-s. 1806; Mazere Ioan 1763-1833; 

Mazere (Grof) Matei I. Vasilica 1766-1837; Mesaroăşi 

Chim 1762-1834; Mureşan Gligor 1765-1845; 

Mureşan Urs s. 1769-s. 1794; Oancea Gheorghe I. 

Iacob 1763-17-839; Petrideanu Constantin 1762-1834; 
Popa Ioan 1755-1825 (tatăl preotului Nocalaie Lonai, 

tribunul din 1848); Popa Toma, preotul local în 1784; 

Rad Gheorghe 1767-1837; Rad Ioan I. Toader 1756-

1833; Rad Nicolaie 1766-1839; Rad Simion s. 1769-s. 

1806; Rus Petru 1766-1833; Şpălnăcan Indrei 1760-

1831; Suciu Nicolae 1751-s. 1806; Tulai Simion 1764-

1832; Vlad Gavrilă s. 1749-s. 1806; Vlad Macovei 

1751- s. 1806; Vlad Petru 1764-1836; s.a. în prezent 

necunoscuţi. 

La 25 august 1784, vicejudele nobiliar S. 

Fogoroşi din Plasa Uioara face cunoscut şi el starea în 
legătură cu tulburările iscate de conscriere şi lista de 

corifei din mai multe sate : Gabud , Gheja, Copand, 

Noslac si Uioara.  

Comuna Luna devine în aceste condiţii punctul 

de legătură între satele de pe valea Mureşului înscrise 

la oaste şi cele din Munţii Apuseni, răsculate sub 

conducerea lui Horea. Bineînteles, urmările îndrăznelii 

lor n-au întârziat, pentru că la 31 august nobilimea 

maghiară se adună la Sard, considerând că a sosit 

momentul să treacă la ofensivă. De aici ei înaintează 

două memorii, guvernului şi împăratului. În ambele 

memorii, nobilii se plâng de noile orânduieli şi de 
consecinţele lor împotriva liniştii publice, ˝şi, fireşte, 

împotriva conscripţiei militare, prin care tăranii vor să 

scape de jugul domnesc, ba ameninţa să steargă de pe 

pământ nobilimea şi tot neamul unguresc. Mai cer să 

fie pedepsiţi în primul rând ca tulburători ai liniştei, 

militarii care au făcut conscrierea fără ordin prealabil˝ 

(18.). În situaţia creată nobilii intervin cu forţă, 

ameninţă şi brutalizează pe supuşi. Mânioşi, iobagii 

contraatacă, ameninţându-şi stăpânii şi devastează 

moşii. Confruntările cu nobilii în cele mai multe cazuri 

sfârşesc cu victime. Situaţia tot mai explozivă, scapă de 
sub control, încât guvernatorul Transilvaniei Br. 

Bruchental, la cecerea nobililor, intervine ultimativ, 

pentru a aduce ţăranii răsculaţi la ascultare, declarând 

conscrierea la oaste anulată.  

Luna, sat românesc bine închegat cu ˝831 

locuitori, 4 preoţi˝ (19.), manifestă opoziţie făţişa la 

hotărârea guvernatorului Transilvaniei de a declara 

conscrierea nulă. Pentru ei anularea conscrierii era 

echivalentă cu preluarea jugului iobăgesc abia lăsat jos. 

Comitatul Turda, dar şi Comandamentul militar central 

din Sibiu sunt tot mai îngrijorate de revolta de la Luna 

după cum rezultă dintr-o altă indiscreţie scrisă. 
Vicecolonelul Scultz, care primise ordin le la 

Comandamentul suprem Sibiu - ˝informează la 5 sept. 

1784 Comitatul Turda ˝ pentru a-l linişti, ˝că a 

încredinţat pe căpitanul Echinger să cerceteze 

conscripţia de la Luna şi să pedepsească pe 

încartiruitorul militar, care făcuse conscripţie˝. De 

asemeni - ˝să înapoieze sătenilor cei 8 florini nemţeşti 

pe care i-a primit pentru osteneala făcută˝ (20.). 

Cazul comunei Luna din cele relatate mai sus a 

iritat şi Comandamentul suprem, care dă ordin lt. Col. 

Scultz să intervină, Comitatul Turda fiind depăşit. Pe 

de altă parte Comandamentul militar încearcă un fel de 

dezvinovăţire faţă de comitat, fidel nobilimii prin 

cercetările iniţiate şi alte măsuri - ˝Juzilor şi juraţilor 

adunaţi la faţa locului le-a dat să înţeleagă, susţine 

lt.col. Scultz că acea conscripţie nu s-a făcut în porunca 

celor de mai sus şi că ea nu este de nici un folos, 
iobagii să-şi facă mai departe slujbele domneşti şi 

împărăteşti˝ (21.).  

Se subîinţelege că judele sătesc din Luna Dic 

Vasile nu prea a rămas impresionat de cele ordonate, 

din moment ce atât el cât şi sătenii continuă să se 

menţină pe aceleaşi poziţii.  

Prin urmare cercetările intreprinse în sat de 

reprezentanţii guvernamentali, argumentele acestora, 

inclusiv ale lt. Col. Scultz prin care se neagă 

valabilitatea înscrierii la oaste tot nu conving pe luneni 

să se supună. Nici ameninţarea armatei care se asociază 
cu excesele nobilimii nu-i înspaimântă.  

Se caută atunci, ţapi ispăşitori de rang mai mare, 

aflându-se de către guvern că înscrierea la oaste a 

comunei Luna s-a făcut cu asentimentul că cpt. 

Echinger, pe fondul stării de revoltă ce se menţine, 

guvernul Transilvaniei, cere la 23 sept. 1784 

comandantului militar de la Sibiu -˝să sancţioneze pe 

cpt. Echinger pentru că a făcut înscrierea contrar 

ordinului de sistare˝ (22.).  

Solicitată în asemenea mod şi cea mai înaltă 

instanţă militară din Transilvania, deducem ca iobagii 

din Luna înscrişi la oaste trebuie să fi comis fapte şi să-
şi fi asumat un asemenea rol, ce a depăşit cu mult 

cadrul local de confruntare a nobilimii, care 

deocamdată nu sunt pe deplin elucidate. Acesta de fapt 

este şi singurul caz de ofiţer condamnat pentru 

înscrierea la oaste, din câte se cunoaşte în Transilvania. 

E o adevarată enigma, de ce lucrurile au evoluat până 

acolo, mărind în acelaşi timp convingerea noastră că ei 

au jucat un rol major în revoluţia condusă de Horea.  

Presupunem de asemenea că între săteni şi 

subunitatea de la Agârbici s-au stabilit unele afinităţi, 

care evident nu convenea nobilimii, dar şi altele care au 
contravenit ordinelor eşaloanelor superioare.  

Spre exemplu înscirerea lunenilor după ce se 

dăduse ordin de sistare şi poziţia îngăduitoare faţă de 

atitudinea nonconformistă a lor, care i-a încurajat să se 

pună în capul răzvrătiţilor finnd convinşi că armata nu 

va interveni. 

Prevederea ˝să se înapoieze sătenilor din Luna 

cei 8 florini˝ menţionată în ordinul comandantului 

suprem, către lt.col. Scultz, vine să ne întărească 

convingerea că lunenii se foloseau de acest fapt ca de 

un gaj, pentru a-şi justifica legitimitatea, în virtutea 

căreia se considerau oameni liberi şi acţionau ca atare.  
De subliniat că această stare de confruntare cu 

nobilii, iar după 23 sept. 1784 şi cu armata, se petrece 

paralel cu acţiunea moţilor în Munţii Apuseni, care se 

intensifică şi mai mult începând cu luna noiembrie 

1784.  
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După cum situaţia căpătase aspectul unei 

răscoale generalizate, armata primeşte ordin să 

intervină peste tot. Cercul din jurul Apusenilor, zonă 

unde se putea face faţă intervenţiilor armate, se strânge 

tot mai mult. Răsculaţii din munţi nu mai pot primi 

ajutor ca înainte dinspre Turda, deoarece dragonii din 

Regimentul german Savoia, aduşi în grabă de 

imperiali, s-a instalat în oraş şi localităţile răsculate din 

jur, tăind astfel legătura între Apuseni şi satele de pe 

câmpie. Dinspre Aiud spre Trascău Mogoş, Abrud 

acţionau husarii lt. col . Scultz. Comuna Luna se vede 

izolată, supusă presiunilor şi ameninţărilor de tot soiul. 
Cum au acţionat ei în continuare nu mai avem 

ştiri decât în general, că au fost alături de Horea până la 

capăt. Ştim de asemenea că răscoala ţăranilor din 1784-

1785 a fost înăbuşită în sânge, hârtia însă nu ne-a 

transmis şi tributul lunenilor, cât a fost.  

Mai ştim că visul lor frumos de a scăpa de 

iobăgie prin înscrierea în oastea lui Horea la escadronul 

Regimentului 3 Grăniceri români de dragoni, rămas în 

memoria lor din 1762 pe care îl doreau creat, nu s-a 

putut îndeplini nici de data aceasta. 

În continuare lunenii bătuti, dar nu învinşi ca şi 
toate satele răsculate din Transilvania îşi pun speranţa 

într-o nouă bătălie, mai favorabilă, în care să-i conducă 

soarta şi pe ei odată la izbândă.  
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Ion Mazere LUNEANU 

 

 

PROMOȚIA 1968  

LA 50 DE ANI 

Gheorghe INDRE 

iua de 1 iunie 2018, o zi strălucitoare de început de 
vară, plină de pace, soare și viață,  pe care foștii 
absolvenți ai promoției 1968 a Școlii generale de 8 
ani din Luna nu o vor uita niciodată.  Intenția de 

organizare și invitația de participare au fost anunțate de 
Viorica Hudrea și Mihai Cuc, doi foști colegi inimoși care 

locuiesc încă în zonă: Mihai în comună, unde este și consilier 
al Primăriei din Luna, iar Viorica -  învățătoare pensionară 
care locuiește în Turda și este căsătorită cu Ștefan,  fost coleg 
de clasă în Școala generală. Pregătirea s-a făcut sistematic și 
cu o oarecare metodă, folosind în principal forța de 
comunicare a rețelei de socializare Facebook  pe care a fost 
creat un grup de discuții special și a posibilitățile rapide de 
comunicare prin Messenger. 

Am pătruns în curtea școlii cu sufletul încărcat de 

emoție și bucurie,  cu pulsul accelerat și cu imensa dorință de 
a ne revedea - atâția câți mai suntem în viață și capabili de 
efortul necesar pentru a participa la un asemenea eveniment 
de suflet. Îmi răsunau în minte versurile unei strofe pe care 
am citit-o în cuvântul de despărțire de promoția din 1967 și 
care erau atribuite ca rugăminte a  mamei poetului Ștefan 
Octavian Iosif  la plecarea lui de acasă: ”Ochii aceștia 
amândoi/ Așa frumoși, așa senini/Să mi-i aduci dragă-

napoi/Să nu mi-i lași printre străini.” Am sosit din păcate 
prea târziu:  părinții noștri părăsiseră această lume,  mulți 
poate și din cauza dorului după noi. Așa cum am spus-o și 
altădată, de câte ori sosesc în LUNA redevin cel puțin pentru 
o clipă copilul desculţ, visător şi fericit ce simțea vara colbul 
fin al drumurilor de pământ mângâindu-i tălpile picioarelor 
într-o atingere protectoare, aproape ocrotitoare. Răscolind în 
2012 printre pozele de familie în căutarea mărturiilor 

materiale ale unor alte momente de marcă din existenţa mea 
legate de absolvirea școlii şi întâlnirea cu toţi colegii, am 
descoperit o modestă fotografie alb-negru cu margini zimţate, 
din care priveau doi copii de 9-10 ani, în pantaloni scurţi, 
desculţi, cămăşi cu mânecile suflecate şi cu cravatele de 
pionieri la gât, fotografiaţi la şcoală într-o pauză de ore.  

Totul era modest în acea imagine, mai puţin măreţia 
şcolii de la LUNA, al cărei zid era fundalul pozei dar care, ca 

instituţie, ne-a încununat cu zestrea de cunoştinţe predate dar 
mai ales cu dorinţa noastră de a învăţa, a sădit în noi 
curiozitatea productivă a strădaniilor de a descifra inteligibil 
şi raţional complexitatea acestei lumi. 

Era în naivitatea noastră o forţă uriaşă, un potenţial 
de creştere şi dezvoltare care cel puţin în ce mă priveşte a dat 
roade, alimentat de rădăcinile înfipte adânc aici, în solul fertil 
al acestei aşezări, în trecutul şi tradiţiile ei seculare. 

Ceea ce scriu astăzi aici este mai mult decât o 

mărturie personală, este un mesaj de dragoste şi recunoştinţă 
faţă de părinți, faţă de dascălii de excepţie pe care i-am avut 
la LUNA: învăţătoarea mea Saltiria Gheorghe, profesorii Dan 

Z 
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Nicolae, Cornelia Urcan, învăţătorii Mureşan Grigore, 
profesorul Ibănescu Mihai, profesoara Iustina Bodea, 
profesorul Florin Iclozan, profesorul Mirea Ioan şi mulţi alţii 
al căror nume ar trebui pomenit în această listă, adevăraţi 
luminători ai satului,  ale căror suflete au ars pentru a ilumina 
minţile şi sufletele copiilor, pentru a alunga noaptea tristă şi 
înfricoşătoare a neştiinţei de carte. 

Prezentul în care noi trăim azi este o realitate mai 

greu de descifrat şi de definit ca cea din perioada copilăriei 
noastre. El este populat de explozia speranţelor individuale 
de a putea valorifica virtuțile libertăţii de alegere. 

Din cei 49 de absolvenți din clasele a VIII-A și a 
VIII-B, entuziaști și plini de speranțe, ne-am reîntâlnit 21: 
dintre foștii colegi 10  (toți bărbați) au părăsit această lume,  
iar restul de 18 nu au putut participa.  

 Poza cu tabloul de absolvire 

 
Am avut bucuria imensă de a avea între noi foști 

profesori: doamna profesoară de matematiacă și  dirigintă a 
clasei A, Iustina Bodea, domnul profesor Nicolae Dan, 
domnul profesor de istorie  Mirea Ioan - atunci directorul 
Școlii, domnul profesor Mihai Ibănescu și domnul profesor 

Florin Iclozan.  
 

 
Nicolae Dan, Mihai Ibănescu, Iustina Bodea, Ioan Mirea, 

Florin Iclozan 
 

 
 

Poza de grup cu participanții 
 
Am ascultat cu atenție citirea catalogului și 

intervențiile colegilor care și-au prezentat rând pe rând 
parcursul existențial și realizările înregistrate în profesie și în 
familie: realizări frumoase, ținând cont de caracteristica 
acestor 50 de ani trăiți din momentul plecării din satul natal. 
Ei nu au avut o scurgere lină, dimpotrivă, au adus schimbări 

radicale nu ușor de depășit. Generația noastră a trăit 

spectacolul omenesc uriaş născut din schimbarea radicală a 
sistemului de valori adusă de anul 1989, la exact 200 de ani 
după Revoluţia  burgheză din Franţa. Au căzut atunci mituri, 
s-au reconsiderat principiile de organizare şi funcţionare a 
societăţii româneşti, a fost descoperită în toată splendoarea ei 
libertatea de expresie şi de mişcare, libertatea de alegere a 
drumului şi a soluţiilor pentru propria evoluţie şi devenire, 
dar şi toate riscurile asociate acestei libertăţi, toate 

provocările noi la care eram chemaţi să răspundem conştient 
prin asumarea riscurilor pentru propriile decizii. 

Iată de ce revenind în sat îl regăsim total schimbat: cu 
ulițe  cu instalații de alimentare cu apă asfaltate, dar mult mai 
lipsit de viață ca în copilăria și tinerețea noastră, cu multe 
case nelocuite permanent, unele nou construite, cu foarte 
puțini copii în școală  și locuit preponderent de oameni în 
vârstă și mulți dintre aceștia neputincioși. 

O parte dintre copiii colegilor nu mai trăiesc în 
România,  și-au ales și își urmează destinele în Europa sau în 
SUA. Cu sufletul la gură i-am ascultat apoi pe profesorii 
noștri. Și dumnealor erau foarte bucuroși și emoționați de 
această revedere. 

Vizibil marcată de intensitatea trăirii momentului, 
Viorica Hudrea, colega noastră care a gândit conținutul 
mapei omagiale distribuită participanților, a simțit nevoia să 
ne împărtășească gândurile sale legate de semnificația acestui 

moment special al existențelor noastre: 

 
Viorica și Stefan au fost colegi de clasă în școala 

generală timp de 8 ani; după ce ea a absolvit Liceul 
pedagogic, iar el o școală profesională urmată de o școală de 

maiștri, s-au căsătorit și au durat o familie foarte frumoasă.   
Doamna învățătoare Zamfira Dan, impresionată de 

parcursul lor, le-a dedicat o poezie pe care Viorica a citit-o 
înecată de emoție, adresând peste timp un gând de mulțumire 
și recunoștință. 
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Poza de grup cu profesorii, la restaurant 

 
Ziua a continuat, în a doua parte a sa, cu o masă comună la 

Restaurantul La Lac, situat pe deal, pe malul unui lac  între 

Luna și Luncani. (un local de mare eleganță,  care are 

alături și o pistă pe iarbă și poate oferi clienților zboruri de 

agrement  cu avioneta pentru explorarea frumuseților 

zonei): prilejul de a continua discuțiile și de a petrece 

împreună ore și clipe de neuitat, a căror amintire va 

reverbera în mințile și în sufletele noastre.  

 

 

 
 

 

 

MULȚUMESC! 
 

Sergiu Bogdan RAD 
 

Mă numesc  Rad Sergiu Bogdan și sunt absolvent al clasei a VIII-a a Școlii Gimnaziale Luna. După atâția ani 

în care am învățat și am petrecut clipe de neuitat  la Școala din Luna, a venit și tristul moment al despărțirii. Trebuie 

să ne luăm la revedere de la toți profesorii care ne-au călăuzit primii noștri pași in viață și de la copilăria minunată 
pe care am petrecut-o în frumosul nostru sat. De aici, din satul nostru, au plecat oameni importanți, care acum sunt 

renumiți și care duc cu mândrie numele satului nostru mai departe. Nu voi uita niciodată clipele petrecute alături de 

colegi, cu care am legat prietenii strânse, nu-i voi uita niciodată pe dascălii care mi-au îndrumat pașii și de asemenea 

nu voi uita nici emoțiile dinaintea primului examen din viața mea, nici ce spun cărțile și oamenii despre „Masacrul de 

la Luna” și altele . 

Mulțumesc de asemenea și părintelui  Moldovan Gabriel, pentru cartea oferita ca premiu „Sfintele Evanghelii 

și Rugăciuni Alese”.Fiecare dintre cărțile  cu care am fost premiat sunt foarte interesante, iar lecturarea lor mă va 

face să înțeleg cât de mult au suferit strămoșii noștri pentru ca noi să putem trăi azi fericiți, în acest sat bogat și 

frumos. 

Vreau să mulțumesc redacției revistei „Gândul Anonimului” pentru cărțile despre istoria comunei noastre, în 

special domnului colonel (r) Ion Mazere, domnului Gheorghe Indre și domnului profesor Dan Nicolae. 
 

 
 

                                                              Scoala veche (renovată) din LUNA 
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7. Recenzii şi cărţi primite la redacţie 

 
 

 

LUMEA, CA UN IMENS 

LABORATOR GENETIC 

 
Dinu MORARU 

 
Lucia Ferescu sau 

Steaua dimineţii, cea 

mai recentă carte a 

scriitorului şi pictorului 
Petru Vintilă jr., debu-

tează cu o scenă care se 

înscrie în rândul celor 

mai frumoase pagini ale 

literaturii fantastice 

româneşti: aflat în vizită 

cu părinţii la un medic 

celebru, autorul, la 

vârsta adolescenţei, este 

fascinat de portretul 

unei fete de vreo 
cincisprezece ani, de „o 

frumuseţe care-ţi tăia 

respiraţia, o frumuseţe unică, nepământeană, ireală, de o 

stranietate răscolitoare“. Personajul din tablou, Angela 

Lucia Ferescu, se numărase printre strămoşii gazdei şi 

trăise pe la mijlocul secolului al XIX-lea. În acea seară, 

prelungită până târziu după miezul nopţii, doctorul, 

„scoborâtor dintr-o străveche familie de boieri din Ţara 

Românească“,  le povesteşte oaspeţilor săi tot ce ştie 

despre viaţa tinerei care, până la dispariţia „într-un chip 

la fel de misterios ca şi acela în care trăise“, fusese 

„eroina unor întâmplări incredibile“. Adormind pe 
fundalul „inflexiunilor molatice“ ale vocii gazdei, 

adolescentul pierde sfârşitul poveştii. În somn are un vis 

erotic intens cu frumoasa necunoscută de care se 

îndrăgostise instantaneu, cu o dragoste „totală, 

fulgerătoare“, şi care va deveni obsesia vieţii lui. 

Întâmplarea s-a petrecut în a treia zi de Crăciun a anului 

1968, într-o casă veche dintr-un cartier dispărut azi de 

pe harta Bucureştilor, înţesată cu obiecte preţioase şi, 

mai ales, cu mii şi mii de tomuri, între care „cărţi 

rarisime de magie şi astrologie“. 

După acest prolog care ne aminteşte de 
Domnişoara Christina a lui Mircea Eliade, partea întâi a 

cărţii povesteşte biografia straniului personaj, pe funda-

lul evenimentelor istorice desfăşurate în Ţara 

Românească în prima jumătate a secolului XIX. 

Naşterea nepoatei marelui ban Constantin Ferescu, în 

1835, este marcată de o serie de semne bizare şi înfrico-

şătoare, prevestind un destin neobişnuit. Devenită o 

copilă deosebit de frumoasă şi de înzestrată, Lucia – al 

cărei corespondent în realitatea românească pare a fi 

Dora dʾIstria (Elena Ghica) – este trimisă la vârsta de 11 

ani în străinătate, pentru a-şi desăvârşi instrucţia. În 

marile universităţi ale vremii, la Heidelberg, Oxford, 

Cambridge şi Sorbona, ea studiază cu asiduitate filozofia 

şi literatura Antichităţii şi Renaşterii, Cărţile Sacre ale 

omenirii, tratate despre marile civilizaţii ale lumii şi 

texte oculte, uimindu-şi dascălii prin „fenomenala ei 

erudiţie“. Se întâlneşte cu personalităţi celebre ale 

vremii, dar şi cu personaje enigmatice, precum medicul 

sas Honigberger, eroul uneia dintre nuvelele fantastice 

ale lui Mircea Eliade. La insistenţele Luciei, acesta îi 

dezvăluie „secretul“ său: prin intermediul practicilor 

yoga, Honigberger dobândise capacitatea de a transgresa 

timpul şi spaţiul. Întâlnirea cu doctorul este crucială: din 
acel moment, tânăra de 13 ani îşi recuperează treptat 

memoria în care se aflau acumulate cunoştinţele 

esenţiale ale omenirii, uitate şi redescoperite de-a lungul 

civilizaţiilor succesive. I se revelează tainele zeilor, 

„începe să descifreze misterul vieţii şi al morţii, să afle 

răspunsuri la multe dintre cele mai importante întrebări 

existenţiale“. Înţelege că, spre deosebire de percepţia 

acreditată de religii, „binele şi răul nu sunt entităţi 

diferite şi contrare“, răul absolut nu vine de la Diavol, ci 

este doar „o invenţie a lui Dumnezeu nu numai pentru a-

şi ascunde răul din Sine, ci şi pentru a-i înfricoşa pe 
oameni cu iadul, urmărind un scop pe care pământenii 

nu aveau îngăduinţa să-l pătrundă“. Şi, mai important, 

Angela Lucia Ferescu îşi regăseşte identitatea: înţelege 

„cine era ea cu adevărat“. 

Frământată de întrebări, tânăra ia drumul unei 

mănăstiri „zidită în adâncul celor mai sălbatice păduri 

din Valahia“, unde trăieşte o experienţă erotică cu o 

tânără novice. Părăseşte lăcaşul Domnului şi, trecând 

prin Franţa şi Peninsula Italică, ajunge în Egipt şi 

Mesopotamia, unde asistă la o serie de săpături 

arheologice soldate cu descoperiri senzaţionale. Periplul 

prin acele locuri purtând adânc întipărită pecetea istoriei 
îi prilejuieşte autorului savante incursiuni în lumea 

enigmelor care învăluie civilizaţiile planetei, cu escale 

semnificative în spaţiul românesc. Reîntoarsă în ţară, 

Angela Lucia Ferescu se căsătoreşte cu un prinţ rus şi îşi 

însoţeşte soţul la Moscova şi Sankt-Petersburg. Agresată 

barbar de Ohrana pentru francheţea şi vehemenţa cu care 

critică absolutismul ţarist, se reîntoarce în ţară, dar 

numai pentru a dispărea misterios în iarna anului 1852. 

Aventurile Luciei Ferescu nu se opresc însă aici, 

căci, aşa cum presimţise autorul în acea noapte de la 

sfârşitul anului 1968, ea se dovedeşte a fi „mai mult 
decât un muritor de rând“. Entitate capabilă să străbată 

timpul şi spaţiul, reapare în secolul următor, păstrându-

şi intacte tinereţea şi frumuseţea, asemenea eroului 

dintr-un cunoscut basm popular. Următoarele două părţi 

ale cărţii sunt, în cea mai mare parte, relatarea 

dialogurilor pe care le poartă – în 1940, la Bucureşti, şi 

în 1988, la Chicago – cu doi tineri cercetători români ai 

istoriei religiilor. Interlocutorii, oameni remarcabili prin 

sensibilitate, cultură şi preocupări, se îndrăgostesc de 

fascinanta femeie, pentru ca în cele din urmă să dispară, 

însoţind-o pe Lucia într-un univers paralel. 



Gândul Anonimului nr.65-66                                                                             Anul XVI /Iunie 2018 

 

64 

Petru Vintilă jr. şi-a subintitulat cartea 

„pseudoroman“. Este, într-adevăr, un fals roman, căci 

ţesătura romanescă, presărată cu întâmplări fantastice 

din care nu lipsesc elemente de magie precum 
dematerializarea şi invizibilitatea, levitaţia şi zborul, 

constituie, până la urmă, pretextul pentru o disertaţie 

savantă în căutarea răspunsurilor la marile întrebări 

existenţiale, pe care le sintetiza, atât de bine, Paul 

Gauguin, în titlul unuia dintre tablourile sale: „De unde 

venim? Cine suntem? Încotro mergem?“ Ochiurile 

acestei texturi aglutinează un enorm volum de informaţii 

din miturile şi legendele popoarelor, Cărţile Sacre ale 

lumii şi apocrifele creştine, filozofiile lumii, textele 

oculte şi esoterice, literatura fantastică, relatările privind 

fenomenul OZN şi, nu în ultimul rând, din cele mai noi 

descoperiri ale ştiinţelor. 
După ce le mărturiseşte celor doi aleşi şi, 

totodată, învăţăcei că ea este, de fapt, Lucifer, 

„Purtătorul de lumină“, cel mai desăvârşit arhanghel, 

alungat din Ceruri de Dumnezeu nu pentru că a încercat 

să-i uzurpe puterea, aşa cum susţine religia creştină, ci 

pentru că a vrut să-şi însuşească atotştiinţa Sa, Angela 

Lucia Ferescu le dezvăluie secretul terifiant al acestei 

lumi: omenirea este rezultatul programelor de inginerie 

genetică concepute în laboratoarele unor civilizaţii 

extraterestre, foarte avansate ştiinţific şi tehnologic, 

„interesate exclusiv de corpurile spirituale umane“ 
pentru „a-şi asigura perpetuarea şi perfecţionarea 

propriilor specii“, incapabile să se reproducă pe altă 

cale. De la înălţimea atributului ei de martor al tuturor 

întâmplărilor de pe Pământ, trecute şi viitoare, Lucia 

relevă că în istoria îndepărtată a planetei au mai existat 

„cel puţin cinci civilizaţii care au atins un nivel de 

progres ştiinţific şi tehnologic similar cu al civilizaţiei 

actuale“. Distrugerea lor succesivă de către însuşi 

Dumnezeu, din aceleaşi scopuri „legate exclusiv de 

ingineria genetică“, ar explica ceea ce Mircea Eliade 

numea „misterul incomprehensibil al nimicirii Creaţiei 

de către propriii ei creatori“.  
Informaţiile despre această lume transcendentală, 

neperceptibilă simţurilor noastre, se găsesc încifrate în 

toate textele religioase ale lumii. Decodificate, acestea 

ne vor dezvălui adevărul despre originea şi scopul 

existenţei umane; deocamdată, cercetările oamenilor n-

au atins nivelul necesar pentru identificarea sensurilor 

primordiale, nedegradate ale simbolurilor şi afirmaţiilor 

din Cărţile Sacre. În încercarea Sa de a împiedica 

accesul la teribilul secret, Dumnezeu a inventat Biserica, 

instituţie refractară ştiinţei, şi i-a pedepsit pe toţi cei care 

au năzuit la cunoaşterea supremă, începând cu primii 
oameni, două „prototipuri genetice“ fabricate în labora-

toarele civilizaţiilor extramundane. 

Raiul în care vor ajunge cei „mântuiţi“, Cetatea 

cerească – îşi continuă Lucifer, alias Angela Lucia 

Ferescu, seria dezvăluirilor –, este, de fapt, o uriaşă 

„staţie cosmică“ invizibilă ochiului uman, fieful civili-

zaţiilor extraterestre. Ierarhizate – în vârful piramidei 

aflându-se supercivilizaţia lui Dumnezeu –, aceste civili-

zaţii şi-au împărţit Terra între ele pentru a proteja 

grupurile de populaţii de care sunt legate prin interese 

genetice. Căci singura condiţie necesară pentru „cupla-

rea sufletelor sau a corpurilor spirituale ale pământenilor 

decedaţi la corpuri de extratereştri (îngeri)“ este 

compatibilitatea genetică între cele două categorii; de 

aici legile şi poruncile divine privind „mântuirea“, care, 
de fapt, înseamnă păstrarea purităţii rasiale. În ce 

priveşte iadul, acesta este format din bazele subpămân-

tene ale infratereştrilor, „facţiuni scindate din supercivi-

lizaţia lui Dumnezeu în urma unui diferend“. 

Lumile de dincolo – conchide „mult prea frumoa-

sa şi prea strania domnişoară vrăjitoare“ – nu sunt deloc 

tărâmuri supranaturale locuite de zei, demoni sau 

misterioase fiinţe imateriale, bune sau rele, ci, dim-

potrivă, ele aparţin unei realităţi cât se poate de 

obiective. O realitate care nu are nimic comun cu supra-

naturalul indus inconştientului nostru prin manipulări 

insidioase, făcute cu scopuri clare şi bine determinate, ci 
una în care se manifestă civilizaţiile extratereste 

interesate exclusiv de corpurile spirituale umane. 

Povestea se încheie în anul 2060, în Cetatea 

Eternă, unde Lucia se întâlneşte cu nepotul celui care, cu 

aproape un secol în urmă, se îndrăgostise nebuneşte de 

fata din tabloul aflat în casa doctorului Constantin 

Ferescu. Pe fundalul începutului Apocalipsei, 

întruchiparea lui Lucifer dispare „absorbită“ de o uriaşă 

navă extraterestră, nu înainte de a anunţa sfârşitul 

actualei civilizaţii pământene în urma unui cataclism 

nuclear, procedură prin care s-ar realiza „racordul între 
sufletele umane şi somele de îngeri-extratereştri“. 

Lucia Ferescu sau Steaua dimineţii  (Editura 

Compania, 2016) este o carte captivantă şi incitantă, un 

exerciţiu de imaginaţie în căutarea răspunsurilor la marile 

întrebări ale omenirii dintotdeauna: Cine suntem? Care este 

rostul nostru pe acest pământ? Ce este acea viaţă de apoi pe 

care ne-o promit religiile? Înainte de a vitupera cu 

intransigenţă şi habotnicie împotriva ipotezei lansate prin 

vocea personajului principal, să ne reamintim că ideea 

pluralităţii lumilor locuite de fiinţe cugetătoare nonterestre 

poate fi regăsită, de-a lungul timpului, în textele unor 

filozofi, istorici, savanţi sau chiar teologi şi confirmată de 
cele mai recente descoperiri făcute de telescoapele 

ultraperformante ale NASA. Şi, de asemenea, că importanţi 

astronauţi cred că „civilizaţiile extraterestre ne 

monitorizează“, iar „aparenţa lor este diferită faţă de orice tip 

de perspectivă tradiţională, materialistă occidentală“. Potrivit 

tradiţiilor tibetană şi budistă, acel centru secret de unde este 

guvernată planeta noastră ar fi mirifica Shambala. Aflată 

într-o lume paralelă invizibilă, ea este populată cu entităţi 

care pot interveni pentru a ajuta ființele umane sau pentru a 

corecta în bine destinul planetei. Prin abundenţa 

informaţiilor, pseudoromanul lui Petru Vintilă jr. este, 
totodată, o excepţională carte de învăţătură, o călătorie în 

tainica lume a miturilor şi scrierilor sacre ale omenirii şi în 

fascinanta lume a ştiinţei: genetică, antropologie, fizică 

cuantică... Prozator din stirpea maeştrilor literaturii fantastice 

româneşti, Petru Vintilă jr. ştie să creeze o atmosferă stranie 

şi misterioasă – prezentă şi în filigranatele creaţii ale 

pictorului – şi, în acelaşi timp, să explice şi să argumenteze 

cu rigoarea şi claritatea omului de ştiinţă. Impresionanta 

Bibliografie selectivă care încheie tomul relevă, încă o dată, 

nu numai erudiţia autorului, dar şi imensul travaliu desfăşurat 

pentru scrierea acestei lucrări. Folosind cuvintele lui Mircea 
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Eliade – sub semnul căruia se află, de altfel, întreaga carte –, 

putem spune că, atât timp cât lumea rămâne învăluită în 

taină, ideea unei omeniri produse în laboratoarele unor 

civilizaţii extraterestre „e un coşmar, dar totodată şi o 
posibilitate“. 

Dinu MORARU   

 

 

EMIL LUNGEANU – ENIGMA 
 

Lucian GRUIA 
 

Emil Lungeanu a comis 

două momente de pionierat 

în literatura română: 

Manifestul ludic, formule 

extreme în critica literară ( 

Ed. Betta, Bucureşti, 2014)  

- trei modalităţi, critica 

literară în versuri, 

dramatică şi ca raport la 

congresul Partidului 

Criticist Român şi 
Literatura de gradul 3 (Ed. 

Betta, Bucureşti, 2015). Întrucât literatura consacrată pe 

genuri (poezie, proză, teatru) este de gardul 1 iar critică 

literară (comentariul literaturii de gradul 1) este de gradul 2, 

literatura originală creată pe baza literaturii de gradul 2, este, 

în concepţia novatoare a autorului, lireatură de gradul 3. 

Noul concept mă duce la structura silogismului: teză – 

antiteză-sinteză. 

Molipsindu-mă de această noţiune, voi încerca să fac 

o prezentare  ca literatură de gradul 3 a romanului Enigma de 

Emil Lungeanu. 

După ce ne-a explicat conceptul, într-o vilă de pe 
strada Plantelor, am continuat discuţia, la o ţigară, în grădină. 

A apărut, pe alee, un gândac care, auzindu-ne discutând, s-a 

oprit în dreptul nostru. Cînd Emil Lungeanu a pomenit de 

conceptul literatură de gradul 3, gândacul s-a dat pe spate, 

aşezându-se cu picioarele în sus. După ce conceptul a fost 

explicat, gândacul s-a  întors şi şi-a continuat peregrinarea. 

Sunt convins că gândacul a înţeles conceptul întrucât autorul 

este un magician.  

În romanul Enigma, Emil Lungeanu a procedat în 

felul următor. În jobenul de magician a introdus cuvintele cu 

care avea să-l scrie. Cu stiloul şi-a înţepat vena şi a umplut cu 
sânge rezervorul. A început să scrie dramaticul roman cu 

sângele propriu. Cuvintele, scrise cu sânge, învie. 

Primul cuvânt pe care l-a scris a fost blestem. El 

apare în mai multe accepţiuni şi contexte textualiste. Primul 

se referă chiar la blestemul scrisului. Artistul este blestemat 

să scrie şi nu poate face altfel. Nu el alege să fie scriitor ci 

este ales. Apoi, apare garsoniera blestemată (nr.113) în care 

s-au sinucis toţi locatarii aruncându-se de la balconul situat la 

etajul 8. Susceptibilă de blestem este şi creanga genealogică 

a scriitorului, generată de Parasca din ţara Bezdeadului. În 

continuare, romanul devine o istorie a blestemului pornind 

din Biblie (Cain), traversând Grecia antică, trecând prin 
dinastiile Carolingiene şi Henriciene (Franţa şi Anglia), 

ajungând la descoperitorii Cloştii cu puii de aur. Nu scapă 

inventarierii nici desoperitorii mormântului lui Tutankamon. 

Revenind la personajele romanului implicate în cercetarea 

garsonierei, detectăm două morţi blestemate, ale profesorului 

Ţăruş şi criminalistului poreclit „Inorogul”.  
Al doilea cuvânt scris a fost enigma. Enigma 

demodulează blestemul, punându-l în paranteză. Garsoniera 

poate că nu e ucigaşă ci acolo se petrec nişte crime perfecte, 

omorurile din familiile regale sunt legate de succesiunea la 

tron, evenimentele şi personajele sunt imaginare, nu reale, 

etc. 

Al treilea cuvânt scris cu sânge este iubirea. Povestea 

de dragoste cu Emma, sufletul pereche, după debutul 

fulminant şi declaraţiile de iubire necondiţionată, se sfârşeşte 

enigmatic, cu năbădăi.  

Al patrulea cuvânt, important în economia cărţii este 

informaţia. Acum avem o nouă demonstraţie de 
enciclopedism emillungeanian, în care regăsim teoriile fizicii 

cuantice aplicate literar, gândurile locatarilor garsonierei 

putându-se impregna în ambientul acesteia şi producând stări 

nevrotice. Mai departe, se ajunge chiar la o expunere a 

vârstelor particulelor elementare, care pot influenţa memoria 

materiei. 

Al cincilea cuvânt, după care ne oprim expunerea 

este albastru. El dă seama de fenomenul creaţiei artistice. 

Acum autorul se relevă ca un Dumnezeu al personajelor şi 

evenimentelor create. Numele personajelor sunt anagrame 

ale cuvântului menţionat: albastru= AlStruba = Rut Balas = 
Blastarau = AbaSrul. Autorul se dedublează în personajul 

Bartolomeu care poate întoarce trenul de Constanţa  spre 

Bucureşti, în care călătorea criminalistul Al. Struba. Peste 

creatorul individual stă Dumnezeu (emiţătorul divin) care-i 

dictează textul, care devine prin traducerea scriitorului 

(receptorul), de rang secund. Demodularea mesajului iniţial 

se face în funcţie de personalitatea/cultura receptorului. Din 

acest motiv fiecare artist adevărat este unic. 

Pentru Emil Lungeanu inspiraţia transformă creaţia 

literară într-un zbor cu avionul. Imaginaţia decolează şi în 

avion sunt personajele şi întâmplările care le însoţesc. La 

ultimul zbor, golurile de aer produse de blesteme şi enigme 
determină avionul să se întorcă, bănuim de unde a plecat, 

deşi cartea, între timp, fusese scrisă. Călugărul Bartolomeu, 

acest ater ego al autorului, se află în avion cu romanul 

Enigma în mână. Cum putem decodifica aici intenţiile 

autorului? El mimează ca se teme ca cititorii să nu fie 

contaminaţi de încărcătura blestemelor şi enigmelor 

prezentate. Pare că regretă că a scris acest roman periculos. 

Într-adevăr, prima ediţie, simplificată a suferit avatarii 

enigmatice sau chiar blestemate: o parte a tirajului a fost 

inundată, iar o altă parte a fost furată. În drumul 

transporturilor şpalturilor cărţii, de la Câmpina la Bucureşti, 
o roată se desprinde din automobilul editorului, fără 

consecinţe grave. În concluzie, unde va ateriza avionul întors 

spre bază? Autorul nu ne spune întrucât i s-au terminat 

cuvintele intoroduse iniţial în jobenul de magician. 

După părerea mea, avionul Enigmei de Emil 

Lungeanu va ateriza în aeroportul Istoriei Literaturii 

Române. 

  Lucian GRUIA 
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8. Ecouri în și din presă și aprecieri ale cititorilor 
 

 

„GÂNDUL ANONIMULUI” 

ESTE GÂNDUL ROMÂNULUI 

ADEVĂRAT! 
 

 
 

Gândul Anonomului a ajuns la treapta 63-64 

 

Ovidiu TUȚUIANU 
 

 (Recenzie) 

 
Am promis mai tânărului meu coleg de inginerie 

și actualului coleg de cenaclu literar - Gheorghe INDRE 

că voi încerca să scriu o recenzie la recentul număr 63-

64/decembrie 2017 al publicației „Gândul anonimului”, 

pentru care trudește de 15 ani. Era mai întâi o datorie de 

onoare față de revista în care am debutat în literatura 

beletristică cu eseul Latinitatea limbii române? 
Argumente și dovezi pro și contra! (2013) care s-a 

bucurat de ecouri pozitive printre cititori. Dar, pe 

măsura răsfoirii numeroaselor pagini, am fost cuprins de 

plăcerea de a descoperi actualitatea, profunzimea și 

valoarea informațiilor. 

Chiar de la prima pagină, din NOTA 

REDACȚIEI se reafirmă că „Gândul anonimului” este o 

publicație apolitică, non-guvernamentală, non profit, 

care se menține activă prin eforturile financiare ale 

membrilor fondatori col.(r) Ion MAZERE și dr. ing. 

Gheorghe INDRE, prin altruismul colaboratorilor și prin 

sprijinul Parohiei Ortodoxe din comuna Luna (de lângă 

Câmpia Turzii). Publicația a supraviețuit și a evoluat 

cantitativ și calitativ cu contribuția scriitorilor consacrați 

și mai puțin consacrați precum și prin interviurile cu 

mari personalități ale vieții culturale sau științifice cum 

sunt academicienii Dinu C. GIURESCU și Ioan Aurel 
POP sau scriitorii Emil LUNGENU și Lucian GRUIA. 

Meritoriu este și faptul că, în perioada 2009-2016, 

Redacția revistei a instituit un premiu care s-a acordat 

anual celui mai bun absolvent al clasei a VIII-a din 

Școala Generală de la Luna. 

În editorialul Satul românesc între dispariție și 

disperare, Gheorghe INDRE martor ocular al involuției 

satului românesc, înainte, dar mai ales după decembrie 

1989, realizează o radiografie completă a mediului rural 

românesc, inventariind cu obiectivitate cauzele care 

susțin titlul atât de pesimist, dar atât de realist al eseului. 

Printre acestea se numără: prăbușirea aproape totală a 
industriei românești și dispariția prin procese de 

privatizare dubioase a mii de întreprinderi economice, 

dezmembrarea și devalizarea cooperativelor agricole de 

producție și a fostelor întreprinderi agricole de stat, 

dispariția stațiunilor de mașini agricole și tractoare și a 

sistemelor de colectare și valorificare a producției 

agricole locale. Chiar și unele inițiative legale, în 

aparență de bună credință, s-au dovedit în final 

păgubitoare pentru economia rurală a României. 

Împroprietăririle și mai ales restituirea pădurilor i-au 

găsit nepregătiți pe „fericiții proprietari”, necalificați în 
marea lor majoritate pentru munca în agricultură, fără 

resursele și dotările necesare exploatării pământului sau 

pădurilor și fără mentalitatea de a prețui terenul la 

adevărata lui valoare, de a-l păstra și a-l transmite 

generațiilor următoare. În aceste condiții s-a produs 

înstrăinarea și abandonarea pământului roditor atât de 

jinduit de mulți locuitori ai planetei, pustiirea satelor și 

exodul tineretului în străinătate. Cu tristețe, autorul 

relatează și dezamăgirea trăită personal, legată de 

înfrățirea, după 1990, între comuna Luna și localitatea 

franceză Port-en-Bessin, care după 20 de ani s-a dovedit 

a fi „o acțiune de paradă, ne mai reprezentând nicio 
semnificație pentru autoritățile locale franceze!”. 

Reportajul se termină cu concluzia că realitatea actuală a 

satului românesc „ironizează convingerea lui Lucian 

Blaga că veșnicia s-a născut la sat și ne duce cu gândul 

că veșnicia moare la sat odată cu el.” 

În paginile următoare ale revistei, grl.bg.(r) dr. 

Gheorghe VĂDUVA ne prezintă un eseu de adâncă 

substanță (Gând prin gheața fierbinte ...) din care am 

reținut cel puțin patru concluzii de mare importanță 

pentru opinia publică și autorități. Este vorba, în primul 

rând, de imaturitatea politică a românilor și încălcarea 
repetată a principiilor democratice în țara noastră. Astfel 

o mare parte a populației și mai ales tineretul nu 

participă la vot însă ulterior, în urma manipulărilor de 

către diverse părți interesate, iese în stradă pentru a 

manifesta chiar violent, neavând clar de multe ori, 
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mobilul protestului! Mai grav este faptul că la astfel de 

manifestări participă politicieni din opoziție, care nu au 

obiective clar-declarate și nu ne-au convins atunci când 

au fost la putere, și însuși președintele țării, cel care, 
conform Constituției, trebuie să fie mediatorul forțelor 

politice! În al doilea rând, ținând seamă de contextul 

internațional foarte încordat și neprielnic țării noastre, 

autorul atenționează că: „România nu are nevoie de 

lupte politice interne, de mofturi prezidențiale sau 

partinice, de învrăjbire, de distrugere a valorilor 

națiunii și de creare, în continuare , a unei stări de haos 

care ar putea avea efecte cumplite”. În al treilea rând, 

își exprimă îngrijorarea că pe măsura distrugerii 

economiei naționale și intrării averilor pe mâna unor 

„băieți deștepți” a scăzut drastic nivelul de educație și 

cultură a populației. Chiar în mijloacele media și în 
parlament se vorbește sau se scrie incorect românește. Și 

nu în ultimul rând, autorul, ajuns la 77 de ani, care a 

parcurs etape importante în pregătirea profesională 

militară, a avut misiuni și funcții de răspundere în 

domeniu și a educat numeroase generații de elevi și 

studenți este oripilat de „atacurile josnice la adresa 

oamenilor în vârstă, care arată o decădere morală 

cumplită  a acestor vremuri”. Cu un an mai tânăr ca 

domnul general mă raliez și eu la întrebările sale 

retorice: Ce nu este în regulă cu viața noastră? De ce 

suntem decrepiți, cretini, comuniști? De ce trebuie să 
murim înainte de a ne veni vremea? 

Partea I din Arta supliciului, autor colonel (r) 

Dan GÎJU este intercalată între scrierile altor doi distinși 

militari de carieră dintre care cel din amonte l-am 

„descoperit” deja. Acest fragment de roman, scris cu 

umor și cu talent, ne scoate, parțial din lumea palpabilă 

zugrăvită cu aplomb în paginile anterioare ale revistei și 

ne aruncă într-un amestec de realitate și fantezie. „Firul 

roșu” al narațiunii îl constituie chiar supliciul, prezentat 

sub diverse exemplificări, unele părând a izvorî din 

imaginația marchizului de Sade! Lanțul imaginilor 

macabre începe cu un priveghi al eroului romanului, în 
vârstă de cinci-șase ani, la căpătâiul unei bătrâne, fostă 

prietenă din tinerețe a mamei sale, eveniment care îl va 

obseda întreaga viață. Urmează supliciul lui Gheorghe 

Doja, cu remarca: „unii susțin că n-ar fi fost secui, că 

altminteri nu l-ar fi căsăpit așa ungurii”, ipoteză cu care 

și eu mă declar de acord! Apoi se face referire la „un 

manual de tortură și de execuții capitale” de pe la 1612, 

care ar conține semnătura unui oarecare Bartolomeo 

Putra. Nu lipsesc nici referiri la pedepsele favorite ale 

lui Alexandru cel Mare bazate pe sfâșierea 

condamnatului, pe ruperea în două sau dezmembrarea 
prin diverse metode. Este amintit și Ioan Vodă cel 

Cumplit, domnitorul Moldovei care a sfârșit sfârtecat 

după legarea corpului său de două cămile. Eroul 

romanului (sper că nu și autorul romanului!) 

mărturisește la un moment dat: „În ultima vreme scriu, 

din ce în ce mai greu, este drept. Pentru că multe dintre 

cuvinte trebuiesc mai întâi torturate, chinuite, umplute 

de sânge, ciuruite, bătute-n cap sau la tălpi, altminteri 

nu se lasă smulse din alveola lor și plantate acolo unde 

și cum am eu chef.” La sfârșitul acestei prime părți a 

romanului, aflăm și crezul filosofic al eroului: „Cred în 

tot ceea ce există și, mai ales, în ceea ce nu există. 

Pentru că tot ceea ce astăzi există poate că mâine să nu 

mai fie, în schimb, ceea ce nu există, încă, mâine să 

existe din plin”... 
Spre Europa prin Alma Ata se intitulează 

reportajul semnat de g-ral lt. (r) Ioan BĂLĂEI. În stilul 

riguros, milităresc, este relatată o deplasare în U.R.S.S. a 

delegației Ministerului Apărării Naționale- 

Comandamentul Trupelor de Grăniceri în vederea unui 

schimb de experiență cu grănicerii sovietici privind paza 

frontierei și pregătirea efectivelor (iulie 1991). Impresia 

generală a acestei vizite, plină de surprize, pare a fi 

pozitivă. Baza materială a școlilor militare vizitate era 

impresionantă, procesul de învățământ avea o puternică 

orientare practică, pregătirea fizică era considerată o 

categorie principală de instrucție, poligoanele pentru 
instrucția tragerilor și sălile de „transmisiuni” fuseseră 

dotate cu simulatoare și aparatură electronică modernă. 

Toate aceste lucruri interesante se petreceau nu în zona 

europeană ci în Kazahstan și Kârgâzstan, la frontiera cu 

R. P. Chineză, unde sovieticii fixaseră, spre surpriza 

delegației române, locul schimbului de experiență. O 

altă surpriză va fi trăită pe un stadion din Alma Ata, 

unde un grup de elevi militari au prezentat exerciții de 

gimnastică și demonstrații de probe aplicativ-militare, 

raportul pentru începerea acțiunii fiind dat în limba 

română de elevul sergent Dumitrașcu Serghei, din 
Chișinău! Dar surpriza maximă avea să se producă la 

școala de sergenți din Alma Ata. Autorul reportajului, 

după ce a precizat că face parte din delegația 

grănicerilor români și le-a transmis salutul acestora, a 

rugat ca cineva din clasă să spună ce cunoaște despre 

România. După câteva momente de derută și așteptare a 

„spart gheața” un elev, care a răspuns cu timiditate, spre 

consternarea românului de față: „România este o țară în 

Europa!”. 

Scriitorul inginer Artemiu VANCA ne oferă o 

povestire emoționantă, cu caracter autobiografic, din 

care emană bunătatea și omenia românului, calități care 
par pierdute în zilele noastre, în plina desfășurare a 

„capitalismului sălbatic”. Eroul acesteia, care dă și titlul 

narațiunii este Vasilică, un elev de 9 ani din Moldova, 

orfan de tată, care, în vara secetei cumplite a anului 

1946, sosește împreună cu un grup de alți copii 

năpăstuiți din zona afectată în localitatea ardeleană unde 

trăia familia autorului. Vasilică este primit cu multă 

căldură și prietenie în familia respectivă, este tratat de 

râie, este ajutat la învățătură și se atașează de membrii 

noii sale familii. Se încearcă chiar și adoptarea lui, cu 

care Vasilică este de acord (deși îi e dor de mamă și 
soră), însă mama sa se opune. După un timp, Vasilică se 

întoarce la rudele sale, familia sa nu răspunde la 

scrisorile celor care l-au ajutat iar încercarea autorului 

de a-l căuta se dovedește fără rezultat. Și pentru că 

subsemnatul a fost martor la o întâmplare asemănătoare 

cu un „Vasilică” din Basarabia pe care bunicii mei 

paterni l-au crescut, l-au cununat, i-au botezat copii și i-

au dăruit un „petec de pământ”, se poate concluziona că 

uneori omenia nu este răsplătită cu aceeași „monedă”; 

însă vorba românului „Dumnezeu le vede pe toate!” 
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Alunelul, este titlul schiței semnate de reputata 

scriitoare și jurnalistă Ioana STUPARU. Este și titlul 

unui cunoscut dans popular românesc care a făcut 

deliciul multor generații. Așa cum de altfel sesizează și 
autoarea prin gura unui personaj al narațiunii, există mai 

multe variante ale acestui dans (venit probabil din 

trecutul geto/dacic!), cu caractere regionale ca de 

exemplu: Alunelul bătut, Alunelul de la Goicea, 

Alunelul de la Vlădila., ceea ce demonstrează „unitatea 

în diversitate” a folclorului nostru. Pe motivul acestui 

minunat dans este construită, cu simplitate și delicatețe 

feminină, acțiunea compoziției. La o nuntă unde se 

încinge un „Alunel înfocat ca la Puțureni”, se revăd 

după trei decenii două prietene, Eva și Mura. Dar marea 

surpriza a revederii o reprezintă, întâlnirea Evei cu 

Samuel, soțul Murei, căruia i-ar fi scris cu trei zeci de 
ani în urmă o scrisoare de dragoste !? 

La rubrica „Opinii”, Gheorghe INDRE consem-

nează un interviu (în limba franceză, tradus și în 

română) cu scriitoarea și poeta franceză Linda 

BASTIDE, intitulat Un cântec franțuzesc spune: Unde 

este fericirea, oare unde e ?Astăzi știu răspunsul: Este 

aici , în România! Din CV-ul succint al intervievatei 

(unde nu sunt precizate data, locul nașterii și studiile) 

am reținut că aceasta este o autoare prolifică a 5 romane, 

14 culegeri de poeme, 9 volume de poezie, bilingve 

(franceză-română) care a primit deja 10 premii literare 
franceze și 9 premii internaționale fiind și ambasadoare 

culturală a Republicii de Montmartre (?) în România și 

în alte țări. Invitată în țara noastră de mai multe ori a 

trăit „cea mai mare surpriză din viața sa de poetă, 

neîntâlnită nici în California, nici în Spania, nici în 

Italia - minunate țări ale poeziei”...în ziua de 29 

octombrie 2016, când s-a aflat față cu un public cultivat 

și entuziast la Centrul Louis Calderon din București. Ca 

mai toți străinii, și dânsa este plăcut impresionată de 

Capitala noastră cu „bulevarde largi dar și cu străduțe 

mărginite de copaci și numeroase parcuri ”...și este 

mirată de „bogatul program teatral de fiecare 
lună”...Scriitoarea este la curent cu mulți dintre confrații 

literari din România și în special cu cei din zonele Deva 

și Petroșani, unde a fost găzduită în case de români 

(ceea ce nu prea fac francezii!). În privința prezenței 

culturale a românilor în Franța și în general în lume, 

cunoștințele sale se rezumă la Nick Vârlan „organizator 

excepțional de spectacole de operetă” și la Grigore 

Cugler „unul dintre creatorii literaturii suprarealiste în 

anii '20”. În privința prezenței culturale a tinerilor 

români pe mapamond în domeniul literaturii este 

menționată Herda Műller !? Desigur că doamna Linda 
BASTIDE și-a găsit deja fericirea la primirea caldă în 

România și sperăm că va mai reveni pentru a-și adânci 

cunoștințele și colaborările în domeniu și a face fericiți 

pe „ciudații” români care speră să nu pățească precum 

cei din comuna Luna, așa cum s-a relatat în editorialul 

revistei recenzate! 

O prezentare reușită a unui subiect dificil de 

tratat și de înțeles o face inginerul Victor VERNESCU 

în Biblia și Evanghelia. Procedând apostolește (sau mai 

degrabă, inginerește!) autorul descrie structura Bibliei, 

„cartea sacră a mozaismului și a creștinismului, alcătuită 

din Vechiul și Noul Testament”, cu mențiunea că Noul 

Testament este recunoscut doar de adepții 

creștinismului, nu și de cei ai mozaismului și pomenit 

doar ca expresie istorică în Coran. Conținutul Bibliei 
este eterogen, cuprinzând mituri, doctrină religioasă, 

texte ritualice și magice, rugăciuni, eseuri filosofice, 

coduri de morală practică, coduri juridice, folclor, 

literatură în versuri și în proză, sfaturi medicale, 

agricole, gospodărești ș.a. Este deci, în esență, o „Carte 

a cărților”. Cuvântul Evanghelie, vine din limba greacă 

(evanghelion), însemnând „vestea cea bună” 

(blagoveștenia din slavonă) despre împărăția lui 

Dumnezeuși despre mântuire. În esență, noțiunea 

implică tradiția orală a predicii lui Iisus Hristos, 

transpusă în scris de apostoli. Despre predicile, faptele și 

învățăturile lui Iisus s-au găsit mai multe evanghelii, 
însă au fost reținute în Biblie, numai patru, atribuite 

apostolilor: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Autorul 

prezentării precizează cu curaj (contrar dogmei majoritar 

acceptate!) că și celelalte evanghelii apocrife 

(„ascunse”/„false”/„nelegiuite) „înmagazinează valori 

dogmatice, liturgice, informaționale și inspirative”. 

Printre ele se remarcă Evanghelia după Iuda din care 

rezultă că „Iuda a fost desemnat de însuși Iisus, întru 

împlinirea Scripturii, spre a-L trăda, ducând astfel până 

la sfârșit ciclul patimilor, morții, al învierii și al 

înălțării, pentru a se întoarce la casa sa adevărată, de-a 
dreapta și de-a stânga Tatălui ceresc”. 

Având în vedere cercetările mai vechi și mai noi 

ale unor istorici și lingviști români și străini, inclusiv 

analiza bogatului folclor românesc ar fi interesant și 

benefic pentru cei care doresc să se apropie de istoria 

veche a poporului nostru dacă autorul ar dezvolta 

această interesantă temă cu aspecte vizând conexiunea 

între credința geto-dacilor și doctrina creștină. 

În evocarea istorică Aurul și aurarii din Apuseni. 

Verșul buciumanilor, Ioan BEMBEA relatează o 

întâmplare petrecută pe la 1886 în comuna Bucium din 

vecinătatea Abrudului. La acel moment, mina de aur 
„Sfinții Petru și Pavel” din zonă era proprietatea lui 

Lukacs Laslo din Zlatna, devenit mai târziu ministru de 

finanțe și chiar prim-ministru al Ungariei. El a 

concesionat mina unei societăți franceze care 

introducând o tehnologie modernă, cu șteampuri, adusă 

tocmai din California a intensificat extragerea aurului, 

„devorând” muntele cu bogatele lui filoane. În această 

situație, băieșii din Bucium au pus la cale o acțiune de 

alungare a străinilor hrăpăreți. Astfel, într-o noapte de 

iarnă au pătruns cu forța în casa administrativă căutând 

contractul pe care intenționau să-l distrugă. Negăsind 
documentul respectiv au pus mâna pe o ladă cu bani și 

pe 32 kg de aur. În zilele următoare s-au pornit 

cercetările bazate pe groaznice torturi și cei 37 de 

„răsculați” au fost condamnați la ani grei de temniță 

(între 2 și 10 ani) totalizând peste 200 de ani! Apărarea a 

demonstrat că niciunul dintre inculpați nu mai comisese 

furturi sau violențe, toți fiind gospodari înstăriți. 

Specialiștii au evaluat că, în timp de 30 de ani, numai 

din mina „Sfinții Petru și Pavel” s-au extras cca 180 

000 kg de aur! Unul dintre participanții la revoltă, 

Alexandru Lupu, în anii grei de temniță a creat o baladă 



Gândul Anonimului nr.65-66                                                                             Anul XVI /Iunie 2018 

 

69 

derulând întregul șir de evenimente, poezia circulând 

mai mult oral sub titlul de „Verșul Buciumanilor”, fiind 

îmbogățită prin contribuția altor băieși. Motivul revoltei 

este exprimat plastic în următoarele versuri: Și așa s-or 
sfătuit/C-ar trebui pustiit/Franțuzul ăsta străin/Care ne-

o venit vecin/Și la noi să nu-i dăm pace/Că mult rău 

nouă ne face/Băișagul ni-l stârpește/Și de-avere ne 

scutește/Din zile plăcute, dragi/Ne-o făcut pe toți 

iobagi/Să lucrăm la el pe plată,/Până băișagu-l gată”. 

Întâmplarea ar trebui cunoscută și avută în vedere de 

autoritățile actuale, pentru a păstra în beneficiul 

românilor, aurul Apusenilor pândit și în zilele noastre de 

bogații nesățioși ai lumii! 

La rubrica „Eveniment”, Gheorghe INDRE ne 

informează că, în cadrul „Întâlnirii cu fii satului” de la 

Luna, s-a lansat cartea Călătorind prin viață. Memorii, 
scrisă de profesorul lunean Dan NICOLAE. Ajuns la 

venerabila vârstă de 88 de ani, autorul (fost profesor de 

limba română și al d-lui INDRE) este prezentat ca 

„dăruit cu talent și cu o impresionantă vitalitate fizică și 

sufletească, care rememorează cu multe detalii 

atmosfera de familie din anii copilăriei, lumea satului 

ardelenesc de după primul război mondial, întâmplările 

și etapele succesive din viața proprie”. În cuprinsul 

cărții se remarcă figura reprezentativă a tatălui 

(contemporan cu vestitul Ilie Moromete, al lui Marin 

Preda) care manifestă dragoste pentru pământ și 
animale, capacitate de a conduce familia și de a 

administra comuna în calitate de primar, cu respect 

pentru școală și cultură, așa cum și-a crescut propriul 

fiu. Iar fiul, devenit profesor și director de școală, 

reușește să construiască trei localuri școlare, unul la 

Filea de Jos (în anii tinereții) și două la Luna (în anii 

maturității). Dimensiunea umană a acestui „model de 

dascăl ardelean”este completată cu dragostea dovedită 

pentru soție și atmosfera de respect, echilibru și sprijin 

reciproc prezentă în familia cu trei fete a „profesorului”. 

Cartea în discuție conține și poezii originale ale 

autorului, care se remarcă prin muzicalitatea și acura-
tețea prozodică a versurilor. În finalul comentariilor sale 

pe marginea cărții, dl.INDRE, recunoscând că s-a 

bucurat din plin de „harul pedagogic și de pasiunea 

pentru limba română ale profesorului său” se duce cu 

gândul și îi dedică acestuia minunată poezie Inscripție 

pe dosul unui portret a lui Tudor Arghezi. 

La rubrica „Poezie”, revista găzduiește un regal 

de versuri datorate unor poeți consacrați sau în curs de 

consacrare ca: Victoria MILESCU, Florin GRIGORIU, 

Dan GÎJU, Gheorghe VĂDUVA, Gheorghe INDRE, 

Ioan BELBE. 
Rubricile „Actualitate și trecut la Luna” și 

„Portrete de luneni” conțin trei relatări cu referire la 

comuna respectivă. Prima, datorată col (r) Ion MAZERE 

LUNEANU ne aduce la cunoștință Evenimetele 

petrecute la Luna în toamna anului 1918, reprezentând 

un fragment din cartea sa „Comuna Luna, istorie. 

Trăinicie și adevăr pe Valea Arieșului”. Cu precizie 

militărească și în spiritul dreptății și patriotismului de 

sorginte ardelenească, autorul „ridică colbul” de pe 

evenimente dureroase din istoria acestui „leagăn al 

românismului”, a căror dezvăluire este pusă „sub obroc” 

de mai multe decenii pentru a nu „deranja” naționalități 

care „ne-au deranjat” mereu, continuând și în prezent. În 

zilele de 10 și 11 noiembrie 1918, lunenii s-au revoltat 

împotriva grofului Adolf Forkós implantat ca un 
ghimpe, cu moșia și castelul în structura comunității. ”În 

afară de exploatarea nemiloasă a țăranilor români, 

acesta era arogant și umbla permanent cu arma, de care 

făcea uz după bunul plac, uneori în locuri aglomerate 

pentru a crea impresie”. „Nobilul” a scăpat cu greu, 

fugind împreună cu restul familiei cu trăsura peste 

câmp, fără a avea curajul de a se mai întoarce. Moșia lui 

se întindea pe teritoriul a două comune: Luna, cu 

populație românească și Călărași, cu populație maghiară. 

„Cea de a doua comună avea gardă înarmată, dispusă 

să apere interesele grofului, cel puțin din rivalitate cu 

românii, dacă nu pentru alte motive”. Ca urmare garda 
maghiară a reacționat și împreună cu jandarmii au 

purces la arestarea revoltaților, dintre care doi au fost 

chiar împușcați. Totuși românii nu s-au lăsat și făcând 

rost de arme și muniție au înfruntat garda maghiară și 

ajungând în localitatea învecinată Odaia lui Zeicu l-au 

alungat pentru totdeauna și pe moșierul local. Animați 

de spiritul revoltei la nivel regional, lunenii au reușit (în 

urma unor criterii riguros stabilite) să trimită la Marea 

Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, doi 

delegați: Pop Gavrilă – protopop și Pintea Ioan –ales de 

Societatea cultuală Inocențiu Micu Klein din Blaj. Și 
astfel odată cu unirea Transilvaniei cu Țara (înfăptuită 

pe fond, de jos în sus, peste capul guvernanților), 

”lunenii au desființat și nobilimea pe plan local, 

lichidând-o nu numai politic ci și economic.” 

În cea de a doua relatare aflăm de la Felicia 

TULAI că Povestea uleiurilor presate la rece de la 

Luna, „Luna Solai”continuă! Actuala poveste 

demarează cu mutarea „în casă nouă” și inaugurarea pe 

7 octombrie 2016 a secției de producție de la Luncani 

(comuna Luna, județul Cluj), având drept scopuri: 

valorificarea cerințelor de utilizare a uleiurilor presate la 

rece, stimularea eforturilor fermierilor pentru cultivarea 
materiei prime în condiții ecologice și folosirea 

potențialului uman existent în zonă. Interesantă și de 

mare actualitate este intenția autoarei (sufletul 

acțiunilor!) de a implementa în continuare un proiect 

educativ: „Ne dorim să primim aici grupuri de elevi, 

studenți,poate și turiști, pe care să-i inițiem în arta 

procesării uleiului...dorim să le deschidem apetitul 

pentru o conduită alimentară sănătoasă ...  

Și ca o recunoaștere a orientării și calității produ-

selor LUNA SOLAI (care respectă întocmai cerințele 

impuse de standardul internațional ISO 22 000) aflăm că 
în ziua de 9 noiembrie 2016, Alteța Sa Regală, 

Principesa Maria a rămas plăcut impresionată în urma 

vizitei la noua secție de producție a uleiurilor presate la 

rece, la doi ani de la data când firma respectivă a devenit 

Furnizor al Casei Regale a României. Începutul anului 

2017 a însemnat o pagină nouă în istoria LUNA SOLAI, 

prin lansarea primului sortiment din gama uleiurilor 

BIO: uleiul de in. Este subliniat faptul că tehnologia 

presării la rece permite păstrarea vitaminelor, 

nutrienților și mineralelor într-o proporție mult mai mare 

decât în cazul tehnologiei de tratare temică iar folosirea 
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semințelor din culturi bio (fără aport de substanțe 

chimice artificiale) oferă produsului gustul și savoarea 

cunoscute de generațiile din vechime. Iată un proiect, o 

realizare eficientă, o echipă de profesioniști - 
„sufletiști”, cu care ne putem mândri, informații pentru 

„deșteptarea românilor”, care ar trebui popularizate prin 

mass-media în întreaga țară! 

Din dialogul cu Aurora ROTARU consemnat de 

Gheorghe INDRE, sub titlul O stea a baletului 

românesc, aflăm că această talentată balerină, născută în 

1948, a absolvit liceul de coregrafie și la 18 ani a fost 

angajată la Opera din București. Peste ani, împreună cu 

soțul său Pavel au realizat cariere de primi balerini 

mergând în turnee prin toată lumea. Pentru meritele sale 

speciale balerina a primit în anul 2002, ordinul național 

„Serviciu Credincios” în gradul de Cavaler, acordat din 
partea Președintelui României pentru activitatea 

artistică. Deși trăiește de 33 de ani în Suedia, Aurora nu 

și-a uitat țara și nici vacanțele copilăriei petrecute la Luna, 

loc căruia îi păstrează o amintire de „paradis”. Anual, în 

aceste vacanțe găzduite de familia mătușii din partea 

mamei se bucura de toate plăcerile pe care le poate trăi la 

„țară” un copil domiciliat la oraș: fuga desculță pe 

potecuțele satului, joaca de-a v-ați ascunselea printre 

aracii de fasole și roșii, baia zilnică în apa limpede a 

Arieșului, urmărirea întoarcerii vitelor de la păscut, 

participarea la slujbele duminicale în biserica satului. 
La rubrica „Recenzii și cărți primite la redacție”, 

cunoscutul poet și critic literar provenind din tagma 

inginerilor-Lucian GRUIA, prezintă volumul lui Marian 

DUMITRU intitulat Fiorul cu inel de aur, publicat în 

2016 la editura Betta din București. Principalele 

caracteristici ale poeziei proaspătului membru al Uniunii 

Scriitorilor, după L.GRUIA sunt: trăirismul, pentru că 

la el trăirea/viața/sentimentul/fiorul sunt mai importante 

decât metafizica; hiperbolismul,prin aceea că eveni-

mentele sunt „uriașe”, sentimentele „înflăcărate”, mânia 

are „uragan”etc; expresionismul: „Și-n pielea ta se 

sfărâmau fiorii/ Și mă strângeai cerând să te 
omor/Zdrobindu-te de vuietul candorii”(poezia Floare 

de foc); simbolismul, având ca simboluri dominante: 

focul, lacrima (poezia Grija de lacrimă) și inima în care 

sălășluiește fiorul. În concluzie, poetul se arată optimist, 

asupra destinului cât și asupra poeziei: „Contemporani, 

trăim același veac,/Hai să ne bucurăm, de viață 

împreună” (poezia Trăim același veac). 

La rubrica „Dispariții”, revista preia articolul 

scris de Ioan LĂCĂTUȘU și Vasile LECHINȚAN, 

publicat în ziarul „Condeiul Ardelean”, nr. 364 din 10-

23 martie 2017, „In memoriam. Istoricul Gelu Neamțu 
(1939-2017). Dr.Gelu Neamțu care s-a numărat printre 

colaboratorii de marcă ai revistei „Gândul anonimului” 

și-a desfășurat activitatea de cercetător științific timp de 

o jumătate de veac în cadrul prestigiosului Institut de 

Istorie al Academiei Române „George Barițiu” din Cluj-

Napoca. Preocupările sale academice și de cercetare 

științifică din domeniul istoriei moderne s-au 

materializat în numeroase comunicări prezentate la 

simpozioane naționale și internaționale, în sute de studii 

și articole și în peste 40 de volume (ca autor sau 

coautor). Ducând mai departe ștafeta culturii românești 

din Ardeal, preluată de la tatăl său (distinsul intelectual 

clujean, profesorul Gheorghe Neamțu), cercetătorul 

Gelu NEAMȚU s-a axat mai ales pe Revoluția de la 

1848-1849 în Țările Române și în Transilvania, 
abordând în acest context probleme de imaginar politic, 

comportament revoluționar, imagologie, mituri politice, 

simboluri naționale, comportamente demografice etc. Ca 

fost refugiat în urma Dictatului de la Viena, a „răscolit” 

prin arhive și prin amintirile familiei sale, publicând în 

revista Românilor Persecutați, Refugiați, Expulzați, 

Deportați din Motive Etnice (Pro memoria 1940-1945) 

mărturii ale suferințelor îndurate, în perioada respectivă 

de românii din Transilvania. Răspunzând unor provocări 

contemporane, în mod deosebit adepților „demitizării” 

istoriei naționale, istoricul Gelu NEAMȚU a redactat 

volumul Avram Iancu - mit, realitate, simbol, 
îmbogățind istoriografia problemei cu cele mai noi și 

mai corecte informații de până azi privind „crăișorul 

munților”. În buna tradiție a cărturarilor patrioți a 

avertizat clasa politică și opinia publică românească 

asupra gravelor consecințe ale unor demersuri 

antiromânești, în articole precum: Încercări de 

resuscitare a „transilvanismului” pentru destructurarea 

României, Distrugerea documentelor românilor 

ardeleni pentru a-i elimina din istorie ș.a. Și nu în 

ultimul rând, distinsul cercetător Gelu NEAMȚU s-a 

dovedit a fi sensibil la situația actuală grea a românilor 
ajunși minoritari în județele Covasna și Harghita, 

participând activ la simpozioane cu teme istorice 

organizate în aceste zone și publicând studii/ articole în 

reviste de specialitate cu teme ca: Drama preoțimii 

române din Transilvania, în timpul revoluției de la 

1848-1849, O pagină de luptă și jertfă a românilor din 

zona Ciucului 1848-1849, Simbolurile naționale 

românești sub stăpânirea ungurească ș.a. 

La rubrica „Ecouri în și din presă și aprecieri ale 

cititorulor”, scriitorul inginer Victor VERNESCU, face 

o cronică exaustivă a numărului 61-62 al revistei, sub 

titlul: Gândul Anonimului la 14 ani, o apariție de mari 
reflecții patriotice. La fel de consistent și de bine 

echilibrat ca și numărul la care ne referim, obiectul 

recenziei îi oferă satisfacții literare și științifice 

cronicarului, care în concluzie îndeamnă publicul la 

lecturarea revistei. Din păcate, dintr-o scăpare, 

constatată atât de autor cât și de redactor dar nereme-

diată la tipar, cunoscuta lucrare Pseudokynegetikos a lui 

Alexandru Odobescu a fost atribuită lui Heliade 

Rădulescu. 

La sfârșitul numărului dublu 63-64 al revistei în 

discuție, este inserat interviul cu titlul Despre presa 
independentă pentru cultură și informare, realizat de 

George CANACHE cu Gheorghe INDRE-redactor șef al 

publicației respective. În acest interviu, preluat din 

revista Cronica Timpului, nr. 34, noiembrie 2017, 

dl.Gheorghe INDRE derulează principalele momente 

din istoria editării publicației în discuție. Sunt reliefate 

dificultățile care au trebuit să fie depășite dar și 

satisfacțiile rezultate din colaborarea cu poeți, scriitori și 

alți oameni de cultură, personalități de primă dimensiune 

din actualitate. Printre evenimentele de seamă care au 

marcat drumul revistei s-a înscris ședința Cenaclului 
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Anonimul, ținută în 2012, în comuna Tătărani, într-un 

cadru de „basm” și cu participarea unor personalități 

onorate ale culturii românești. 

Nu se poate încheia o cronică la Gândul 
anonimului fără a remarca, pe lângă fond și forma 

rafinată a publicației. Atât cuprinsul cât și coperțile 3 și 

4 sunt „impregnate” cu miniaturi pline de lumină și 

căldură ale remarcatului artist plastic Vasile POP – 

NEGREȘTEANU –un penel oășan al performanțelor! 

Dar peste toate, „cireașa de pe tort” a revistei o consider 

coperta 1, unde apare fotografia lui Ioan Belbe în 

postura de dac contemporan la cosit. Este o imagine 

tulburătoare, simbol pentru continuitatea și eternitatea 

neamului românesc ! Imaginea respectivă mi-a inspirat 

poezia Ascute bine coasa, precum cosașul dac, pe care 

sper s-o văd publicată într-un număr viitor al revistei.  

 

Parcurgând cu atenție paginile consistentei 

publicații, m-am convins că ea, nu numai că își continuă 

rolul de „candelă care licăre în peisajul ceţos şi 
tenebros al unei Românii ce nu-şi mai revine după o 

convulsie internă”.(cum consideram într-o recenzie 

anterioară) dar și-a intensificat fluxul luminos și radiază 

cu puterea unui far mobilizator spre trezirea românilor la 

realitatea dureroasă, așa că „Gândul Anonimului” 

devine, din ce în ce mai mult, „Gândul Românului 

Adevărat!” 

 

Ovidiu ȚUȚUIANU 

 

 

Cher Gheorghe, 
Je l'ai reçue ce matin ! 
Vous m'avez fait un magnifique cadeau de Noël avec cet  article que vous 

m'avez consacré dans votre magnifique revue. 

Nous n'avons pas en France de revue aussi belle et je suis toujours aussi fière 
et honorée d'être reçue comme une petite ou grande soeur en poésie. 

Je suis actuellement dans le Sud, mais je reviens à Paris le 10 janvier et je me 
ferai un plaisir d'apporter et d'offrir Gândul anonimului à la Médiathèque de 
l'Ambassade de Roumanie.  

Je vous souhaite à vous et à tous vos amis et collaborateurs, de merveilleuses 
fêtes pour la nouvelle année. 

Bien à vous. 

LINDA BASTIDE 
Lauréate de l'Académie Française 
 

Dragă Gheorghe, 
Am primit-o în această dimineață! 
Mi-ați făcut un cadou minunat de Crăciun cu articolul pe care mi l-ați 

dedicat în revista dumneavoastră minunată.  
Noi nu avem în Franța reviste atât de frumoase și eu mă simt onorată de a 

fi primită ca o soră mai mare sau mai mică a poeziei. 
În prezent sunt în Sud , dar voi reveni la Paris pe 10 ianuarie și îmi va face 

o plăcere deosebită  să duc și să ofer Gândul anonimului la Mediateca Ambasadei 
României.  

Vă doresc dumneavoastră și prietenilor dumneavoastră colaboratori, 
sărbători minunate pentru noul an. 

Vă doresc cele bune, 
Linda Bastide 
Laureată a Academiei Franceze 



 

 
Aurelia Bălăei, Flori de câmp 

Plasticiana Aurelia Bălăei face parte din generaţia ce a dat nume sonore în 

arta românească, generaţia anilor 1970-1980. Potentă, din punct de 

vedere artistic, Aurelia Balaei continuă să aducă în discuţie frumosul, 

frumosul exprimat în culoare şi în compoziţie, generând bucurie fiecărui 

privitor. Florile domniei sale exprimă atât o bună cunoaştere a 

procedeelor tehnice, o cunoaştere ce se dobândeşte în ani de muncă 

asiduă, cât si o exprimare a bucuriei şi luminii anotimpului pe care îl 

traversăm. Compoziţiile au o structură echilibrată, urmărind trasee clar 

stabilite. Tuşele de culoare sunt cele ce întregesc atmosfera, creând o 

unitate a lucrării. Picturalitatea este cea care domină lucrările Aureliei 

Bălăei. Prezența domniei sale, fiind un deschizător de drumuri al artei 

contemporane, reprezintă o deosebită onoare pentru galeriile capitalei 

noastre.  (Petre Emanuel Ghergu - Artist Vizual - Doctorand in Istorie)  
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9. Dispariții 
 

CĂLIN NICOLAE CĂLIMAN 
17 mai 1935 - 25 aprilie 2018 

 

 
 

În 25 aprilie al acestui an, ne-a părăsit fulgerător marele istoric și critic de film al cinematografiei 
românești, maestrul CĂLIN CĂLIMAN. În ultimii ani, am avut privilegiul de a publica în paginile revistei 
noastre un interviu cu Călin Căliman, realizat de George Canache, iar în data de 13 octombrie 2017, la 
solicitarea redacției,  am primit din partea domnului Căliman articolul Dinu Săraru, un scenarist puternic, pe 
care îl  publicăm în acest număr al revistei. 

În memoria marelui creator și în semn de omagiu  publicăm în avanpremieră editorială (cu acceptul 
editurii)  și un Fragment din volumul Filmul mon amour semnat de Călin Căliman, volum îngrijit de George 
Canache și Dinu Moraru, inițiatorii cărții  în curs de apariție la editura Ideea Europeană, conținând opiniile 
exprimate de Laurențiu Damian și Titus Vîjeu, două personalități de primă dimensiune ale cinematografiei 
românești. 

 

 

CĂLIN CĂLIMAN -- UN PORTRET SUBIECTIV 
 

Spun subiectiv, pentru că este confesiunea pe care ar fi trebuit de mult s-o fac acestui om admirabil, 

pe care, obiectiv, 1-aş numi un patriarh al criticii filmului românesc. Această confesiune s-ar derula cam aşa: 
l-aş invita să stăm de vorbă sau, mai bine zis nu, 1-aş invita doar să asculte, adică să mă asculte. Primul 

lucru pe care i 1-aş spune ar fi acela că a dat de fiecare dată dovadă de generozitate. Nu ştiu cum făcea, dar 

Călin găsea în fiecare film ceva de apreciat. Uneori cronicile sale erau mai bune decât filmele pe care 

le comenta, şi nu făcea acest lucru din obedienţă, ci cu convingerea că există loc pentru toţi în istoria 
filmului şi în istoria sa despre film. 
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Ce critic, președinte de juriu, si-ar fi asumat decizia de a da Marele Premiu unui documentar 
cenzurat de culturnicii unui sistem de tristă amintire? Călin Căliman şi-a asumat acest premiu şi a plătit 

cu interdicția de a mai scrie luni bune, inclusiv în revista lui de suflet, „Contemporanul". Gestul acesta 

valorează pentru mine mai mult decât toate volumele adunate de la toți criticii de film. Călin a iubit 
documentarul, scriind prima carte despre acest gen cinematografic, analizând apoi opera unui mare maestru, 

Ion Bostan, s-a aplecat cu minuție asupra lui Jean Mihail, aşa cum a descifrat „secretul" lui Geo Saizescu, în 

cartea intitulată „Secretul lui Saizescu. Un surâs în plină vară", a omagiat artiști ai imaginii şi, de fiecare 

dată, a știut sau a simțit că-n filmul românesc nu se fac clasamente, că nu poți să pui artiștii într-un 
insectar, precum fluturii. 

Opera de căpătâi pentru Călin Căliman rămâne „Istoria filmului românesc". In această carte, 

criticul şi istoricul de film a regândit cinematograful prin prisma valorii, prin efortul creatorilor, prin 
tendinţele si orientările apărute în poetica şi estetica filmică, de-a lungul timpului. Asta i-aş spune lui 

Călin Căliman, şi mi-1 imaginez stând la masa de lucru, printre cărţi, articole, manuscrise, însemnări... 

Să fie acesta oare un portret subiectiv sau să existe maximum de obiectivitate în ceea ce am spus?! 
„Istoria filmului românesc" scrisă de Călin Căliman nu este doar  o enumerare de titluri, de cronici 

adunate, de premii evidenţiate, ci este o adevărată restituire a filmului, în care avem surpriza să 

constatăm că filme făcute în anii '50-'60 sunt mai actuale ca oricând, în care cineaști aproape uitați 

redevin, prin condeiul lui, repere şi, în care ne spune autorul: „de multe ori timpul reevaluează şi dă o nouă 
dimensiune actului de creație". 

Sigur, la toată această avalanșă, Călin, aşa mi-1 imaginez eu, ar vrea neapărat să răspundă, să spună 

că e prea mult şi că elogiile sunt prea mari, dar 1-aş întrerupe imediat, aşa cum îmi este felul să fac 
uneori cuvenite, uneori necuvenite, întreruperi, spunându-i că-i mulțumesc pentru tot şi că, de fapt, 

nu numai eu mulțumesc, ci întreaga breaslă de truditori din lumea filmului.  

 

Laurențiu Damian 
 

 

„CĂLIN, FILE DIN POVESTE...”  

(DIN POVESTEA FILMULUI ROMÂNESC) 
 

De mai bine de şase decenii filmul îşi are un apărător din linia faimoşilor cavaleri „sans peur et 

sans reproche", pentru care virtutea fidelităţii era mai presus de orice însuşire. Acest om se numeşte Călin 
Căliman şi descinde direct din aleasa stirpe a unor luptători curajoşi pentru cauza naţională şi pentru 

cauza pendinte a limbii române. Bunicul său, Valeriu Branişte, a scris istorie ca făurar al Marii Uniri, 

ca şi mama sa, profesoara Valeria Căliman, supusă unor „exerciţii de supraviețuire" de regimul politic 

totalitar de după război, ce avea să-i rezerve şi soţului său, doctorul Căliman, raţia zilnică de suferinţe în 
lagărele lui Gheorghiu-Dej... 

Călin avea să se salveze din această ecuaţie atroce a istoriei graţie marii iubiri faţă de filmul românesc, 

realitate artistică vie, căreia i-a dedicat întreaga sa viaţă. Miile de pagini care păstrează dovezile înaltei 
sale fidelităţi pot fi găsite în colecţiile celor mai importante publicaţii ale ultimei jumătăţi de secol ori 

între coperţile unor cărţi valoroase, între care se află şi impresionanta, profunda şi inegalabila Istorie a 

filmului românesc, apărută în mai multe ediţii şi care aduce în faţa cititorilor mii de titluri şi autori într-o 
structură organică, menită să confirme – dincolo de eşecuri ori mediocre prestaţii – sensul ascendent al unei 

arte ce a impus ţării şi lumii acesteia valori de netăgăduit. Poate de aceea mi se pare că ea poate fi  

socotită, după modelul judecăţii critice impusă de marea Istorie a literaturii române de la origini până în 

prezent de George Călinescu, fascinantul roman al filmului românesc... după cum şi viaţa acestui febril 
cărturar poate deveni subiect al unei viitoare producţii despre un om adorând filmul ca pe un astru ce nu poate fi 

văzut în toată magnificenţa lui decât din întunericul sălii de cinema. 

 

Titus VÎJEU 
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NOTA REDACŢIEI 
Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XVI-lea an de existenţă şi sperăm, cu ajutorul Celui de sus şi al celor de jos, colaboratori 

şi cititori, să continuăm. Pentru că există o motivaţie, credem, a celor implicaţi, care necesită să fie cunoscută şi recunoscută ca un merit. Prin 
urmare, o dată intraţi în acest an, al cincispreszecelea , se impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a mijloacelor folosite, a eforturilor 
materiale, fizice, morale şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt. 

Ceea ce aduce nou acest număr este o regândire a modului de organizare a cuprinsului revistei. Trăim într-o epoca care se desfășoară 
indiscutabil sub semnul revoluției informaționale. Nicicodată în istoria omenirii informația, știrea vestea nu a jucat un rolatât de important în 
toate domeniile vieții sociale , economice  culturale , sportive etc. Astăzi știința informației a devenit însă motor șicatalizator cu puteri 
nebănuite în cercetarea științifică, în inovare și în dezvoltarea capacității omenirii de a crea zi de zi și ceas de ceas , lucruri noi , soluții noi, 
rezolvări, dar din nefericire și amenințări și vulnerabilități care nu sunt ușor de controlat și stăpânit. Iată de ce în structura de prezentare a 

acestei modeste publicații am hotărât să punem pe prim pla rubricile cu pronunțat caracter informativ , editorialul, opiniile, evenimentele 
semnalate,evocările din istorie,  după care să inserăm contribuțiile creatoare  aleautorilor și celelalte rubrici permanente ale revistei.  

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, majoritatea consacrași dar și mai puțin 
cunoscuți 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, după cum urmează: 

Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 15 ani (2003-2017) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 trimestrial şi a ajuns 
începând cu nr. 51-52 cu 76 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 – 64 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 contemporaneitatea comunei Luna. Din cele 300 de 
exemplare, sistematic 100 de exemplare sunt transmise la Luna pentru colaboratori şi anumite instituţii religioase şi de cultură, din zonă şi pentru 
distribuire cu titlu gratuit 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 preotului paroh Vasile Iura, până în 2016 și a preotului Gabriel Moldovan, care  

asigură distribuirea revistelor, domnului profesor pensionar Nicolae Dan, fost ani de zile director al şcolii generale din Luna, poate în cea mai 
productivă şi strălucitoare perioada existenţă a ei.  

În perioada 2009-2016, Redacţia revistei a instituit la Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului, care s-a acordat 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 

Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul bogat 
al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” se defineşte aşadar, în noile coordonate ale existenţei sale, ca o  publicaţie 
independentă pentru cultură şi informare, care nu reprezintă numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din Drumul 
Taberei. Din decembrie 2010 (numărul dublu 39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica Opinii, evocări, interviuri cu mari personalităţi ale 
vieţii culturale, ştiinţifice şi politice dintre care amintim: 

• Academician Dinu C. Giurescu 

• Academician Ioan Aurel Pop 

• Om politic Mircea Druc 

• Om politic Constantin Dudu Ionescu 

• 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”, Bembea Ioan profesor pensionar, 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.. 

În 25 aprilie 2018, ne-a părăsit fulgerător, marele istoric și critic de film, Călin Căliman, personalitate inegalabilă a 

cinematogrfiei românești. 

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) .  


