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NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în al XIII-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 doisprezecelea, se 
impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a 
mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale 
şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de 
valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt. 
La o privire generală, ne apare un adevăr indubitabil: că 
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 neconsacraţi dar 
care ţintesc consacrarea de a exprima prin scris, cum pot 
mai bine, experienţa de viaţă şi sentimentele moral 
volitive, printr-o activitate stăruitoare şi dezinteresată. 
Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care se pare 
ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi dorinţă de 
a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria tematică. 
În continuare redăm sumarul bilanţ, fie şi sub formă de 
inventar, al celor publicate până acum, lăsând aprecierile 
pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum 
urmează: 
Publicaţia „Gândul Anonimului” apare de 11 ani (2003-
2013) şi continuă, iar din 2008 apare în format A4 
trimestrial şi a ajuns la nr. 51-52 cu 74 pagini şi un tiraj 
de 300 exemplare. În conţinutul acestora s-a publicat 
proză scurtă şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o 
condiţie, de la nr. 1 – 52 au fost suportate exclusiv de 
membrii fondatori şi alţi susţinători. 
După anul 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 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, 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.  
Începând cu anul 2009, Redacţia revistei a instituit la 
Luna Premiul redcaţiei Gândul Anonimului, care se 
acordă celui mai bun absolvent al clasei a VIII -a din 
şcoala Generală de la Luna.  
Până anul trecut acest premiu a fost format din celei trei 
cărţi de istorie despre comună şi ultimul număr al 
revistei: 

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

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

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

4. Cel mai recent număr al revistei Gândul Anonimului 
Până în acest an, acest premiu a fost înmânat din partea Redacţiei 
de către domnul colonel(r) Ion Mazere; anul acesta, dată fiind 
vârsta înaintată dumnealui, nu a mai făcut deplasarea, premiul 
fiind înmânat de domnul profesor Nicolae Dan, colaborator al 
revistei.  
Înregistrăm, începând cu numărul dublu 51-52, o schimbare a 
modului de legitimare şi poziţionare a revistei noastre în peisajul 
bogat al culturii româneşti contemporane. ”Gândul Anonimului” 
se defineşte aşadar, în noile coordonate ale existenţei sale, ca o  
publicaţie independentă de cultură şi informare, care nu reprezintă 
numai activitatea cenaclului Anonimul al pensionarilor militari din 
Drumul Taberei.  
Recunoaşterea şi mai ales obligaţia de a ne redefini statutul s-au 
născut din observaţia critică foarte pertinentă pe care ne-a făcut-o 
poetul, criticul literar, dramaturgul şi prozatorul de mare forţă 
Emil Lungeanu, căruia îi mulţumim încă o dată. Din decembrie 
2010 (numărul dublu 39-40) în revistă sunt publicate, la rubrica 
Opinii, 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, grl. bg.(r) – ziarist, redactor al revistei „Rezerva 
Oştirii”, Dan Nicolae, profesor (pensionar) com. Luna – Cluj, 
Delimot Cornelia, jurist, Dobre Teodor, mmp – membru fondator, 
Elisabeta Dumitru, lt. col.(r), Epure Ion, col. (r) dr. ing., Garas 
Ana Călina, scriitoare, Gîju Dan, colonel, scriitor, Indre Gheorghe, 
dr. ing., Iuga Cornelia, învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în 
com. Luna – Cluj, Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la 
Arhivele Statului, Filiala Cluj, Lucian Gruia, poet, Marin Radu 
Mocanu, scriitor, Miron Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, 
col. (r), Mihăilă Alexandru, scriitor, Milescu Victoria. poetă, 
Mazere Ion, col. (r) – membru fondator (a publicat în toate 
numerele), col. (r) Modovan Vasile, scriitor, Munteanu Radu 
prof.dr.ing., Nica Janet, profesor scriitor, Răduică Sever 
Constantin, scriitor,  Rusu Constantin, poet, Scurtu Ioan, prof. 
univ. dr, Scutelnicu Vasile, col.(r), Suciu Ioan, col. (r), Vatrici 
Mircea, col. (r), Văduva Gheorghe grl. bg.(r) dr., Vintilă Nicu, 
avocat, prof. univ. dr.. 
Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea umbrelor: 
Teodor Dobre (2006), Suciu Ion (2008), Vatrici Mircea (2010), 
Florea Puiu Ciobanu (2012). 
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. (col. (r.) I. MAZERE) 
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Proză  
 
 

 
Col. (r) Ion MAZERE LUNEANU 

 
COMEMORARE PROFESOR NICOLAE 

MAZĂRE 
150 de ani de la naştere şi 90 de ani de la 

dispariţie 
 

În anul acesta, mai concret 2015, se 
împlinesc două cifre rotunde: 150 de ani de la 
naşterea şi 90 de ani de la trecerea în nefiinţă a 
regretatului profesor Niculae Mazere, a cărui 
contribuţie la Unirea Transilvaniei cu ţara este 
de reţinut în primul rând. 
O personalitate viguroasă, care pe timpul său şi-a 
dăruit viaţa, opera şi cariera, până la scrificiu, 
reunificării neamului românesc, într-o perioadă 
critică pentru românii ardeleni care şi-au propus 
înlăturarea asupririi şi marginalizării fără limite 
ce dura de secole în şir.  
 Despre viaţa şi opera bravului profesor 
pe planul luptei pentru eliberare a Transilvaniei 
am scris prima carte în 2007, într-un tiraj foarte 
mic, finanţată pe cont propriu, foarte puţine cărţi 
ieşind dincolo de spaţiul comunei Luna. Bine 
venita ocazie a comemorării ne dă posibilitatea să 
publicăm datele esenţiale ale acestei existenţe 
omeneşti exemplare în revista Gândul    
Anonimului, care se distribuie în toată ţara şi 
mai departe, prin pagina de internet a revistei, în 
Italia, Spania, Canada, Norvegia şi în toată 
lumea. 
Şi să aibă valenţa, remarcată de  apreciatul 
nostru coleg Dan Gîju  în cuvântul înainte la 
cartea Profesorul Nicolae Mazăre –Un Destin 
Asumat, Editura Bren, 2007, Bucureşti  ”Nu ştim 
cu ce intrăm şi cu ce ieşim din noua Europă. Dar 

dacă este adevărat că şi în veci s-or naşte pui de 
lei, cum spunea poetul, este de aşteptat că 
scriitorii români, precum remarca şi autorul 
cărţii, vor avea subiecte de scris şi de acum 
încolo. Căci tocmai de un pui de leu este vorba în 
cele ce urmează”  
Publicăm aşadar cu prilejul acestei duble 
aniversări, pentru reamintire şi pentru incitare la 
lectura întregii cărţi, capitolul Introducere scris 
şi ca o motivaţie a autorului pentru demersul său 
generos de documentare şi creaţie.   

”Am cutezat să pregătesc această dificilă 
lucrare stimulat de o poveste spumoasă, pe un fond 
tragicomic, cu privire la viaţa controversată a 
profesorului Mazăre Niculae, lunean de baştină. 
Povestea despre care e vorba a circulat printre 
săteni în mai multe variante. Am auzit-o de la tata 
şi de la alţi săteni.  
 Îmi stăruie şi azi în memorie o seamă de 
secvenţe picante, pe care îmi face plăcere să le 
rezum aici, pentru a fi confirmate sau infirmate de 
dovezi scrise. 
 Niculae al lui Iuănul Cruciţii de lângă 
Arieş, copil frumos şi lotru, se remarca printre cei 
de-o seamă.....Aşa începe povestea. Copilul, după 
ce învăţă puţină carte în sat, cum se putea învăţa 
pe vremea aceea, a fost remarcat de părintele 
Gheorghe Bucşa - pe atunci şi directorul şcolii 
parohiale. Măi, se gândeşte părintele, acest copil 
ar fi bine să devină popă. Copilul avea glas 
frumos şi-i plăcea părintelui cum cântă. Aşa se 
face că părintele şi-a pus nădejdea în Niculae şi îl 
ajută să urmeze cursurile gimnaziului, apoi ale 
seminarului teologic din Blaj. 

 
 
Profesorul Mazere cu colegii din Corpul Didactic 

al Seminarului Teologic 
Niculae ardea de dorul să urmeze cursuri 

superioare, iar părinţii erau mândri de aşa ocazie 
pentru odrasla lor. Caz rar pe vremea 
Imperiului Austro-Ungar pentru copiii de ţărani 
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români, care cel mult puteau ajunge popă sau 
dascăl în sat, la şcoala parohială. 

La terminarea studiilor, surpriză! Niculae 
al nostru nu s-a popit, dar nici nu s-a mai întors 
acasă, ci îşi ia lumea în cap şi trece Carpaţii în 
Regat. De ce? Apar nedumeririle şi cleveteala pe 
seama sa, pentru că asemenea lucruri nu a mai 
făcut nimeni din sat până atunci. Ce s-o fi 
întâmplat cu el? Sătenii încep să exprime păreri 
diferite de bine, dar mai mult de rău, după 
imaginaţia unuia sau altuia, cum de regulă se 
întâmplă la sat. Mai cu seamă că el nu era un copil 
oarecare, ci unul trimis la învăţătură, să devină 
popă, iar abaterea era considerată un mare păcat. 
Ce-a făcut Niculae prin Regat şi pe unde l-au 
purtat paşii, povestea nu mai aminteşte. 

 Pe măsura însă ce timpul trecea, încep să 
apară veşti nu tocmai liniştitoare despre viaţa şi 
ocupaţia sa. Că umblă teleleu prin satele ardelene. 
Alimentând curiozităţile sătenilor şi datul cu 
părerea.... că umblatul său tainic nu este tocmai... 
Uneori, pentru scurt timp, a început să apară 
Niculae şi prin satul său natal, într-o ţinută jalnică. 
Aducând mai mult a cerşetor decât a om învăţat. 
Amplificând nedumerirea unora cu privire la 
studiile făcute şi misterul vieţii sale „O fi blestem 
maică!" gândeau mulţi. Sau „prea multă minte 
strică!”. Majoritatea cunoscuţilor îl compătimeau: 
„Om învăţat şi ce rău a ajuns. Ferească 
Dumnezeu!". Cei apropiaţi îl mai ocroteau fie şi cu 
un adăpost în şură pe fân. Apoi dispărea din nou, 
fără a se şti încotro. 

 La o asemenea apariţie Buna Sofie îl căina: 
„Vai, Niculae, da ce-i cu tine!” „Ei, lasă Sofie că o 
să mă vezi bogat dacă termin lucrarea pentru care 
mă zbat”. Degeaba, chiar dacă mai transpira, vag, 
câte ceva, fără alte detalii sătenii nu pricepeau mare 
lucru şi o ţineau pe a lor. Ba mai mult sporeau 
fabulaţiile pe seama profesorului, după ce s-a 
aflat că în urma unei asemenea triste apariţii prin 
sat, la plecare a luat şi pe fiica preotului local, 
Mariţa (Maria) care ulterior îi va deveni soţie la Iaşi, 
unde se pare că s-a stabilit. Vestea cade ca un 
trăsnet. Opiniile sătenilor se tulbură mai mult. Nu 
ştii ce să mai crezi, ziceau unii, dacă fiica părintelui 
a plecat cu un asemenea om decăzut. O fi el învăţat, 
dar după cum arată.... Alţii, puneau cele auzite pe 
seama unei rătăciri nefericite a fiicei preotului, cum 
s-a mai întâmplat. Şi dădeau exemple dintre cele 
mai negative, cum le trecea prin minte, cunoscute 
din poveşti sau zvonuri. 

 Cu timpul, la drama profesorului cerşetor 
se acumulează secvenţe noi, mai luminoase, care 
aveau să schimbe în mare parte natura fabulaţiilor 
în jurul vieţii acestuia. 

 Acest fenomen se produce în momentul 
când sătenii află că profesorul a întocmit o hartă 
secretă a Transilvaniei, interzisă de autorităţile 
Austro-Ungare, dar introdusă clandestin în Ardeal 
şi răspândită printre intelectualii români ca un 
important document care să le susţină demersul 
în lupta pentru eliberarea naţională. Dovadă 
protopopul Pop Emil, cumnatul profesorului de la 
Uioara, aproape de satul Luna - a fost reţinut de 
autorităţile maghiare şi cercetat penal pentru 
asemenea acţiuni. A mai circulat ştirea că pe 
timpul războiului Mazere Niculae a apărut prin 
Transilvania să culeagă informaţii pentru Armata 
română. 

 Asemenea veşti plăceau lunenilor pentru că 
erau în acord cu orientările lor dintotdeauna. 

 De acum ceea ce era negativ în trecut la 
profesor devine pozitiv. Povestirile din urmă 
capătă o aură haiducească, chiar eroică la el, cu 
tendinţe mitice. La această opinie a sătenilor, 
diametral opusă celei anterioare, nu este exclus să 
fi contribuit chiar învăţătorul Simion Nicoară, 
singurul din sat care cunoştea în amănunt 
conţinutul activităţii lui Mazere Niculae. Iar de 
acum nu mai era necesar de ascuns nimic. 
Începuse războiul. Prizonierii români 
transilvăneni din Rusia s-au constituit în unităţi 
de voluntari şi s-au alăturat Armatei române din 
Moldova pentru a lupta să elibereze Transilvania 
de sub stăpânire străină. Lupta intrase în linie 
dreaptă şi se desfăşura la vedere. Lunenii aveau 
nevoie atunci de fapte pilduitoare şi conducători 
care să-i însufleţească în opţiunile lor naţionale. 

În felul acesta viaţa şi activitatea 
profesorului, transmise oral, au adunat mereu 
episoade de la cele negative până la cele mai 
fantastice, povestite de săteni, care mai 
puneau câte ceva de la ei sau omiteau după 
inspiraţia fiecăruia. 

În condiţiile în care acţiunile sale nu puteau 
fi divulgate din considerente de securitate 
personală, misteriosul profesor a rămas în 
amintirea sătenilor până azi cel din poveste: când 
destinat popiei pe care o părăseşte aparent 
nejustificat, când cerşetor, când nebun, când om 
de cultură, când revoluţionar. 

O gamă de posibilităţi atât de contradictorii 
încât nu se poate să nu rămâi fermecat pentru a afla 
adevărul acestor angoase, fără a minimaliza rolul 
povestirii care a circulat oral şi a ţesut interesul 
fabulos în jurul profesorului Mazere Nicolae, care 
oricum nu-i scade, ci îi măreşte prestigiul. 

Scopul cărţii nu este de a aduce un elogiu 
profesorului, ori de a adânci şi mai mult 
controversele, ci acela de-a întreprinde o cercetare 
obiectivă critică, o analiză lucidă, bazată pe dovezi 



Gândul Anonimului nr.57-58 Anul XIII /15 Iunie 2015 

 7

scrise, de arhivă, şi pe mărturii credibile din partea 
unor cunoscuţi precum şi lămurirea raportului 
între mit şi realitate, legat de fantomaticele sale 
peregrinări prin Transilvania, uneori în travesti, 
timpul, condiţiile şi cele urmărite. 

De asemenea, dacă a fost om de cultură, 
cum ne place să credem, atunci care sunt creaţiile 
sale şi valoarea lor integratoare în cultura 
românească a epocii sale. Mai dorim prin lucrarea 
de faţă să restituim generaţiei actuale şi viitoare 
măcar o parte din memoria profesorului curăţită de 
ingratitudini nemeritate. Om de cultură, inimă 
mare de român, care prin activitatea şi opera 
creată şi-a pus amprenta pe evenimentele istorice 
din Transilvania, a intrat pe nedrept într-un con al 
uitării. 

Cartea se adresează unui larg public de 
cititori, respectiv cercetători, profesori şi studenţi 
din domeniu, precum şi tuturor celor interesaţi să 
afle evoluţia plină de riscuri a unei personalităţi la 
un moment dat. Fiu de ţăran sărac, s-a mistuit ca o 
făclie într-un a l tar  pentru a lumina un domeniu 
obscur, defavorabil şi dăunător românilor 
transilvăneni; el redescoperă după cercetări 
amănunţite şi pune în valoare printr-un studiu 
numirea românească a tuturor localităţilor din 
Transilvania, numiri maghiarizate în timp. Studiul 
a fost localizat ulterior pe o hartă etnografică a 
Transilvaniei, prima de acest fel în cultura semantic 
- geografică a ţării, însoţită de un supliment cu 
statistica etniilor din fiecare localitate, luând ca 
punct de referinţă anul 1900. 

Harta şi suplimentul la hartă au fost editate 
la Iaşi în anul 1909 şi premiate de Academia 
Română la 18 mai 1911. 

De remarcat că, până în zilele noastre, 
este primul şi ultimul lunean premiat de Academia 
Română. 

Biografia profesorului face parte din istoria 
comunei L u n a ,  sat mare, românesc, atestat 
documentar în anul 1176, printre cele mai vechi 
6 localităţi din Transilvania, înglobând şi satul 
Luncani. 

Partea cea mai mare a lucrării o constituie 
viaţa neliniştită şi aventuroasă a profesorului, 
îndeosebi pentru documentare în vederea întocmirii 
lucrării sale de bază - Harta etnografică a 
Transilvaniei, documentare pentru care a fost 
necesar să facă dese incursiuni peste Carpaţi, cu 
mari eforturi, riscuri şi umilinţe autoimpuse, care 
de fapt dau nota curajului şi a tăriei sale de caracter 
pentru a înfăptui ceea ce şi-a propus pentru 
neamul său. 

Pe timpul întocmirii lucrării mi-am dat 
seama de un eventual neajuns al acesteia. Adică, 

simpla indicare la asterix a sursei nepublicate nu 
satisface pe deplin cititorul. Pentru a preveni 
această carenţă, în partea a doua, la anexe, ataşăm 
copii după documente originale reproduse integral 
sau parţial, în dorinţa de a sprijini veridicitatea 
lucrării şi a da cititorului satisfacţia să consulte în 
premieră unele documente inedite cu privire la 
tematica în discuţie. 

Trei exemplare din Harta etnografică a 
Transilvaniei, ediţie 1909, originale, fotografii şi 
alte documente intime de familie ale profesorului 
aflate în biblioteca autorului, le-am obţinut graţie 
bunăvoinţei d-lui Radu care locuieşte la Cluj, 
strănepot după soţie. 

O parte din opera sa cultural-ştiinţifică 
reunită sub genericul Viaţa şi opera profesorului ca 
şi activitatea sa profesorală, scot în evidenţă şi altă 
latură a prolificei sale personalităţi, cum ar fi 
implicarea activă în mişcarea memorandistă, 
asupra căreia revenim într-un capitol aparte sau 
preocuparea pentru modernizarea învăţământului 
secundar, în care scop publică la Iaşi în 1903 o 
lucrare cu propuneri radicale. Atât de radicale 
încât reuşeşte să-l supere pe Spiru Haret, la data 
respectivă ministru al instrucţiunii publice, 
care încearcă să-l potolească aplicându-i 
profesorului, drept mulţumire, o penalizare cu 
reţinerea 1/2 din salariul pe o lună. Cu acel 
prilej profesorul a pus în circulaţie celebra 
cugetare, pe care am reţinut-o în motto - Cine nu 
loveşte în păcat, nu respectă virtutea. El a 
respectat-o fie şi sub rezerva de a suporta 
consecinţele.  

Cartea, concepută şi ca o modalitate 
de popularizare a vieţii şi operei profesorului 
Mazere Niculae, implică fără îndoială 
acceptarea unor imperfecţiuni sau scăpări 
involuntare, pe care ni le asumăm anticipat, 
eventual părţi ale vieţii sale insuficient 
documentate din lipsă de surse, mai cu seamă că 
nu am avut fericirea să-l întâlnim în viaţă, iar 
dânsul nu a lăsat nimic scris despre viaţa şi 
amintirile sale sau, dacă eventual a lăsat, din „n" 
cauze nu s-au păstrat până la noi. 

Împărţirea lucrării pe capitole intitulate 
sugestiv sperăm să ajute cititorul în lectură, pentru 
a reţine mai uşor esenţialul din desfăşurarea unor 
episoade. 

În final, ceea ce încercăm prin cartea de 
faţă suntem convinşi că nu este decât o sumară 
restituire din  memoria profesorului mult mai 
bogată, reconstituită de noi după posibilităţi, 
inclusiv cele materiale. Timpul şi distanţele s-au 
dovedit obstacole traversate cu mari eforturi. Dar 
le-am traversat pentru ca moştenirea 
cultural-ştiinţifică rămasă de la profesorul Mazere 
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Niculae care nu are urmaşi direcţi, decât pe 
luneni, să se adauge tradiţiei locale din comuna 
Luna, sat mândru românesc d i n  inima 
Transilvaniei pe care l-a iubit profesorul atâta.” 

 
Col.(r). Ion Mazere Luneanu 

 
 

    
Grl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 

 
LUPI ŞI OI 

 
Este trecut de miezul nopţii. Poate că ar 

trebui să las naibii gândurile astea negre sau, 
mai degrabă, înnegrite de negrul invizibil al 
atâtor străluciri de mucava, să închid 
calculatorul şi să dorm câteva ore. Mi-ar fi de-
ajuns pentru a-mi pune cât de cât sinapsele în 
ordine. Mâine, la muncă, am nevoie de ele. 
Mai am încă nevoie de ele… 

…În ultimul sfert de veac, binele a luat-
o foarte serios spre rău, iar dincolo de aceste 
două extreme, adică dincolo de bine şi de rău, 
care astăzi se află într-o ceaţă de toamnă 
ploioasă, parcă nu mai există nimic. Iluzia şi 
speranţa sunt presate între cele două extreme 
(şi ele amestecate), nu în afara lor, umbrite, 
copleşite şi chiar anulate de ele. Dar nici 
noţiunile astea nu mai au sensul lor tradiţional. 
Omul trăieşte azi într-un fel de buimăceală 
complicată şi neliniştită, fără seve şi fără 
rădăcini, fără frunze şi fără flori, parcă s-au 
dus naibii toate reperele şi toate orizonturile. E 
drept, câteodată, sau chiar de cele mai multe 
ori, când nu are repere şi orizonturi, omul n-
are nici griji şi, când n-are griji, ar putea chiar 
să creadă că este fericit sau, în orice caz, 
liniştit. Cam jumătate din cei care mai există, 
adică din mulţimea românească bună încă de 
muncă, a luat drumurile Europei şi ale lumii în 
căutarea unui post de sclav pe moşia altora, în 

timp ce moşia naţională a fost dată şi ea în cea 
mai mare parte la alţii. După ce a scăpat de 
grijile casei noastre comune, iar România s-a 
autocedat de bună voie şi nesilită de nimeni la 
alţii, deci fără război şi fără coasă, românul de 
rând şi românul sus-pus de cel de rând la 
presiunea celor care se cred (şi chiar sunt) un 
fel de stăpâni ai lumii, ar trebui să fie fericit. A 
scăpat de grija ţării şi chiar de grija casei lui. 

Nu este însă aşa. Fiinţa omenească nu a 
fost făcută din vreun ocean de linişte. Omul 
pare o făcătură stranie, care poate fi liniştită 
doar în neliniştile sale şi fericită doar în 
împrejurări şi ipostaze pe care foarte puţini 
dintre noi le înţeleg. Unul este fericit când i-a 
dat altuia cu leuca în cap, altul este liniştit 
doar când ajunge în patru scânduri. Cei mai 
mulţi nu pot fi puşi nici într-o tabără nici în 
alta. Sunt ca ei, sau ca nimeni. Doar omul este 
unic şi irepetabil pe planeta Pământ şi în 
Univers, nu?! 

Omul acesta unic şi irepetabil din faţa 
mea, de pe ecranul de după miezul nopţii al 
laptopului meu sau ce o fi, pare să nu fie de 
acord cu mine şi, probabil, iar o să-mi scoată 
ciuperci otrăvite din pădurile defrişate de lupi 
şi nereplantate încă de oi. Dar n-am ce face. 
Nu-l pot evita. Pentru că este chiar Eul meu 
ofensat, revoltat, umilit, batjocorit, răstignit în 
Piaţa Mare a mult-căutatei noastre economii 
de piaţă cenuşie şi pus să strige: Trăiască 
libertatea! 

Cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, în 
timpul tragediei sublime din Piaţa 
Universităţii, sau al sublimei tragedii de la 
kilometrul zero al României, cineva scrisese, 
pe o cruce de lemn, cu litere de sânge: „Nu 
plângeţi moartea pentru libertate! Dacii 
râdeau de moarte şi erau liberi!”  

Erau. Acum nu mai sunt. Li s-au înrobit 
demult şi numele şi demnitatea şi istoria şi 
umbrele şi pământul. Corbii lumii le-au scos 
ochii şi au încercat să-i scoată şi pe ei complet 
din istorie, din toate istoriile, inclusiv din 
istoria României, ca şi cum n-ar fi fost… Aşa 
cum diriguitorii învăţământului românesc de 
azi, ajunşi acolo, în vârf, Dumnezeu ştie cum 
şi de ce, au reuşit să scoată istoria României 
din şcoală şi s-o arunce la coşul cu gunoi al 
istoriei. Ce e aia istorie?! La ce foloseşte?! 
Cere piaţa muncii aşa-ceva?! Tinerii 
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României, indiferent de mărimea şi calitatea 
creierelor pe care le au, învaţă cum să fie slugi 
inteligente şi ascultătoare, patria lor fiind 
acolo unde sunt plătiţi mai bine. Şi creierele 
totdeauna sunt plătite destul de bine de cei 
care le culeg în folosul lor…  Aşa că nu mai 
este nevoie nici de istorie naţională, nici de 
ţară, nici de trecut, nici de viitor. Prezentul şi 
viitorul se află acolo unde este mai bine. 
Trecutul trebuie să moară! Iar unii dintre 
aceşti urmaşi ai urmaşilor corbilor care au 
scos ochii morţilor daci de pe ultimele 
câmpuri de luptă de atunci, trăiesc, azi, în 
România dedacizată, în ţara Dacilor de ieri, şi 
îşi zic Români, numele lor frumos fiind astăzi 
pastişat periculos şi ostentativ de ţiganii din 
România care, azi, îşi zic, cu acordul 
neinteresat al Parlamentului român, rromi. Cu 
doi „r”, ca să fie şi mai accentuată această 
ofensă adusă numelui de român… Dar cui îi 
pasă!?  

…Insul din faţa mea nu este însă dacul 
falnic din cele peste o sută de statui din piatră, 
unele din marmoră de porfir, simboluri care 
încă se mai află azi prin toată lumea, inclusiv 
pe unele dintre cele mai mari edificii ale 
Imperiului Roman de ieri, ci un general în 
retragere al Armatei României, căruia i s-a 
tăiat de două ori pensia, i s-a recalculat de 
douăzeci de ori, pentru ca, în final, să rămână 
tot aşa, ba chiar, pentru el, puţin mai mică, 
căruia i s-a rânjit, de o sută de ori, în nas, şi, 
prin glasul politichiei româneşti, i s-a spus, în 
piaţa publică, în văzul tuturor nevăzătorilor, că 
este un nimeni, un asistat social, care a fost 
umilit şi persiflat în faţa naţiunii, ca şi cum ar 
fi fost un profitor al muncii acestei naţii. Iar 
unii dintre membrii acestei naţii, aflaţi, 
întâmplător sau nu, la o coadă pentru a-şi plăti 
dările, l-au huiduit… Pentru că aşa le-a spus 
lor politichia românească de la putere. Iar 
blasfemia asta aparţine chiar prim-ministrului 
de atunci, un fel de geniu-harnic, orb şi surd, 
ca să nu-i spun altfel, pus pe schimbarea 
schimbărilor lumii, profesor universitar de 
drept constituţional, coautor al unor prostii cât 
roata carului, pe post de reforme geniale şi de 
strategii nemaicunoscute pentru ieşirea 
românescului  dintr-o criză de care, până la 
acea dată, nu auzise nimeni… Politici şi 
strategii care au generat un dezastru echivalent 

cu un război de mare intensitate … De fapt, 
era summumul unui război care se declanşase 
împotriva României chiar din momentul în 
care se proclamase, în decembrie 1989, 
eliberarea sa de comunism. Un război care 
continua, de fapt, războiul legiunilor romane şi 
al celor care au tot urmat, împotriva acestei 
ţări, cu pământ din Pământul lui Dumnezeu… 
Iar gradul pe care-l poartă acest general din 
faţa mea, ca urmare a funcţiei pe care a avut-o, 
a unei cariere strălucite şi a unor performanţe 
realizate în cele patru decenii de trudă în kaki, 
a fost acordat, cu „generozitate”, dezinvoltură 
şi nedemnitate, cui a vrut şi cui n-a vrut să-l 
aibă, fie el fost soldat-fruntaş, fost plutonier 
sau pur şi simplu civil mai cu moţ, care n-are 
şi n-a avut niciodată absolut nicio legătură cu 
Armata României şi cu atât mai puţin cu 
componenta strategică a conducerii acesteia… 
Pentru că, se ştie, toţi generalii sunt sau ar 
trebui să fie strategi şi demnitari militari. Cei 
care au acordat nemilitarilor acest grad 
trebuiau să ştie că gradul de general nu se 
acordă decât unora (foarte, foarte puţini!) 
dintre coloneii în activitate, promovaţi pe o 
funcţie de general, în urma unui examen foarte 
riguros şi numai dacă au cunoştinţe militare 
temeinice, abilităţi şi competenţe de 
importanţă strategică şi dacă ţara are nevoie de 
astfel de demnităţi militare…  

Generalul din faţa mea, deja încărunţit, 
mă priveşte tăcut şi nu mă întreabă de ce îl tot 
caut. Doar vremea lui a trecut… Şi nici eu nu-i 
răspund… Pentru că nu-l caut. Este mereu 
aici, pentru că şi eu sunt mereu aici… În faţa 
dezastrului, până şi militarii supravieţuitori, 
dedublaţi sau nu, înmărmuresc sau plâng… 

…În ultimii 25 de ani, m-am gândit mult 
la ceilalţi de două ori 25 din viaţa mea. Mă 
mai gândesc şi acum. Tot la cele trei sferturi 
de veac care au trecut până în acest miez de 
iunie, 2015. Este deja 15 iunie. Ziua trecerii în 
nefiinţă a Eminescului. După miezul nopţii, 
gândurile sunt parcă mai limpezi, chiar dacă 
ultimul sfert de veac pământean a fost, pentru 
noi, copacii ăştia umani din umbrele 
Carpaţilor, războaie fără glorii, iluzii efemere 
şi deşertăciuni austere…  

Nu-mi vine să ies din nedumerire. Încă 
sunt năucit de dezastrul care a lovit România 
în aceşti 25 de ani, timp care ar fi trebuit să fie 
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de libertate, prosperitate, securitate. Am în 
faţa mea un tabel cu întreprinderile distruse. 
Unul dintre ele. Sunt atât de multe, încât mă 
îngrozesc. Peste 1200! Cum de au fost distruse 
întreprinderile, combinatele, unităţile agricole, 
institutele de cercetare, sistemele de irigaţii, 
infrastructurile de transport, minele, tot ce a 
existat şi a bătut fierbinte în inima economică 
a ţării, în viaţa oamenilor, în orizonturile, 
liniştile, neliniştile şi speranţele lor? Ce treabă 
au avut aceste întreprinderi minunate, locuri 
de muncă onorabile pentru români, cu 
comunismul? Ele produceau bunuri materiale, 
valori materiale, nu concepte politice, 
ideologii şi teorii de doi bani care au sluţit 
dintotdeauna minţile oamenilor de rând şi au 
folosit celorlalţi, torţionarilor de orice fel, mai 
ales politici, ai acestui popor, pentru a-şi 
umple buzunarele, pentru a înrobi ţări, pentru 
a produce dezastre…  

Am bătut ţara în lung şi în lat în aceşti 
ultimi douăzeci şi cinci de ani. Ca şi înainte. 
Chiar dacă, într-un sfert de veac, iarba şi 
buruienile au acoperit cât de cât locurile 
dezastrului, urmele au rămas. Seismul politic 
devastator n-a lăsat nimic neafectat. Tot, dar 
absolut tot, a fost dărâmat, fisurat, abandonat 
sau donat pur şi simplu cui a vrut şi cui n-a 
vrut. De parcă ar fi fost o povară pentru 
România şi nu un modus-vivendi, nu un mod 
de a prospera prin muncă şi demnitate! În 
general, toate valorile şi bogăţiile ţării au luat 
şi iau în continuare drumul străinătăţii, iar 
banii plătiţi de cei care au cumpărat pe nimic 
România, pentru că aşa ne-ar fi cerut mai 
marii-lumii ca să accepte că mai existăm sub 
semnul duratei, au intrat în buzunarele unora 
dintre politicienii de top şi ai unor capi ai 
reţelelor mafiote de tot felul. Toţi aceşti 
monştri s-au repezit ca şacalii pe trupul 
însângerat al României. Preţ de un sfert de 
veac, nimeni n-a văzut asta. Iar cei care au 
văzut – adică cei obligaţi de rolul şi de sensul 
existenţei lor să vadă – au tăcut sau, şi mai 
rău, au făcut dosare. Dosare pentru sertare sau 
pentru vremuri potrivite.  

Şi iată, vremurile potrivite au venit.  
După ce aproape întreaga industrie a 

României a fost distrusă, vândută ca fier vechi 
sau donată altora, după ce inclusiv resursele 
strategice au fost date cui a vrut să le ia, după 

ce băncile româneşti au fost rase de pe 
suprafaţa pământului chiar în primii ani ai 
ultimului deceniu al secolului trecut (dacă vrei 
să distrugi sau să cucereşti un stat, trebuie să-i 
distrugi în primul rând sistemul bancar), 
România a devenit, doar în câţiva ani, una 
dintre cele mai vulnerabile şi mai sărace ţări 
din Europa. Săracă, umilă, plânsă, dar cu o 
clasă politică presărată de golani sadea, de 
şmecheri de cartier, de ticăloşi cu ochii 
bulbucaţi care s-au comportat şi se comportă 
cu ţara pe care trebuie să o slujească, ca o fiară 
cu prada însângerată. Deşi România, datorită 
resurselor pe care le are şi potenţialului uman 
deosebit, este una dintre cele mai bogate ţări 
din Europa, cu cea mai veche populaţie de pe 
continent şi cu cea mai mare contribuţie la 
securitatea şi stabilitatea zonei în care se află, 
ea nu-şi mai aparţine. Poporul român n-a 
atacat niciodată pe nimeni, dar a suportat cam 
toate atacurile care s-au dezlănţuit de-a lungul 
mileniilor în această parte de lume… Mă mir 
cum de mai există pe pământul strămoşilor săi, 
mai ales că, de cele mai multe ori, în istoria sa, 
în mare parte, cei care l-au condus au fost,  
nolens, volens, unii dintre cei mai mari 
duşmani ai săi.  

Şi iată, a venit vremea scadenţei. A 
căzut ca un fulger asupra unor capi ai clasei 
politice, acuzaţi de corupţie… 

Ce să-i mai spun acestui alt Eu al meu? 
După 25 de ani, s-au găsit şi ăştia să 
dezgroape morţii! Şi numai pe români. Dar şi 
pe ăştia selectiv. Ăsta da, ăla nu… Iar cei 
vinovaţi de marele dezastru continuă să 
rânjească şi să ceară! Au dreptul la tot! Chiar 
dacă ţara dispare, pentru că ei au dus-o la 
dezastru, dreptul lor rămâne. Drept, Dreptate, 
Justiţie, independenţă a Justiţiei, obiectivitate, 
dura lex sed lex! Bazaconii! Importante ar 
trebui să fie eforturile concentrate ale puterii şi 
instituţiilor care o slujesc pentru recuperarea 
pagubei, pentru înapoierea ţării românilor şi 
nu pentru a zornăi cătuşele sau pentru a prosti 
lumea.  

Justiţie! Doamne, ce vorbă mare! Într-o 
ţară în care toate rânduielile au fost distruse, în 
care creierele au plecat unde au crezut că este 
mai bine pentru ele, în care dreptul de 
proprietate a creat conflicte uriaşe, care au 
făcut harcea-parcea statul de drept şi 
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administraţia, Justiţia se confruntă cu milioane 
de dosare de mii de pagini, îţi trebuie un an 
întreg să citeşti un astfel de dosar şi să şi 
înţelegi ce se află acolo, dar trebuie spus totuşi 
că majoritatea judecătorilor se descurcă, 
totuşi, în acest labirint… 

La vârf însă, mai ales la nivelurile cele 
mai înalte ale acestei instituţii, politicienii au 
reuşit să-şi impună regulile lor, începând chiar 
cu Curtea Constituţională… Este oare posibil 
ca un astfel de organism – garda Constituţiei – 
să apeleze la tertipuri atât de josnice pentru a 
invalida un referendum în care 7.400.000 de 
oameni (din 8.000.000 câţi s-au prezentat la 
vot) au votat îndepărtarea preşedintelui 
României din funcţie, doar ca să-l ajute pe 
acesta să ducă corabia la mal, adică să rămână 
în funcţie până în ultima zi de mandat, că aşa 
vrea el?! „V-am tras-o!” parcă spune râsul lui 
sfidător, cu gura până la urechi al acestui om 
care va deveni totuşi o legendă de şmecherie şi 
politică de cartier la nivel naţional.. Sunt curat 
ca lacrima, spun ochii lui sfidători, jur că nu i-
am dat copilului un pumn în plex, fac ce vreau 
cu voi, vreau vilă spaţioasă, maşini, birou, 
paznici pe banii statului, vreau tot! N-aveţi 
decât să căutaţi prin dosare până veţi încărunţi, 
oricum, nu veţi găsi nimic, sunt curat ca 
lacrima cu care l-am plâns pe Stolojan… În 
cei zece ani de preşedinte şi în cei 
cincisprezece de dinainte am avut tot timpul să 
fac curăţenie prin dosare… Nu vă puteţi pune 
cu mine! Eu sunt unic şi irepetabil. 

Desigur, nu toţi politicienii sunt aşa. Dar 
cei cu scaun la cap şi respect faţă de această 
ţară sunt probabil foarte, foarte puţini. 
Majoritatea dintre ei au creat situaţii extrem de 
grave de care să se folosească ulterior pentru 
a-i acuza pe ceilalţi, sau pur şi simplu pentru a 
clămpăni. Naţiunea este derutată, învrăjbită, 
partizană, un mediu cât se poate de prielnic 
pentru îngroparea definitivă a ce a mai rămas 
românesc din România. Ce n-au reuşit 
inamicii de patru milenii ai spaţiului 
românesc, reuşeşte ticăloşia politică 
românească, sprijinită necondiţionat de unii 
indivizi din instituţiile care o slujesc…  

… În decembrie 1989, chiar în ziua de 
Crăciun, un tribunal ad-hoc, i-a judecat pe 
soţii Ceauşescu, huliţi de naţiune în acel 
moment, şi, în două ore, i-a trimis în faţa 

plutonului de execuţie. Îmi aduc aminte de 
acele zile pe care le credeam înălţătoare. Erau 
însă murdare. Mă aflam în redacţia la care 
lucram, în faţa televizorului, târziu, în noapte, 
când s-a transmis procesul şi execuţia. Am 
exclamat atunci, indignat de crima care se 
comisese absolut gratuit: „Crimă oribilă! În 
ziua de Crăciun! Cei doi trebuiau aduşi în 
Bucureşti, într-un apartament de la Academia 
Militară, păziţi şi protejaţi de două divizii de 
tancuri, dacă era nevoie, şi judecaţi în timp, 
după toate regulile Justiţiei.” Nu era nicio 
grabă! Armata Română a dejucat planurile 
invadatorilor, iar un atac asupra României ar fi 
însemnat concentrarea la graniţele României a 
cel puţin cinci armate, or aşa ceva nu se putea 
face în secret. Cele câteva unităţi sau mari 
unităţi sovietice de la Est de Prut, din câte ştim 
noi până acum, nu aveau capacitatea să atace o 
ţară. Ele puteau intra în România, dacă noua 
conducere de la Bucureşti ar fi cerut ajutorul 
lor… Nu l-a cerut nimeni. Miza a fost 
învrăjbirea României în interior şi crearea 
unor situaţii confuze în care forţele armate ale 
României să se lupte între ele. Diversiunea 
radioelectronică, puternica presiune 
psihologică şi acţiunile provocatoare ale unor 
grupuri special pregătite pentru a crea 
diversiuni au fost, foarte rapid, dejucate de 
Armata României, chiar dacă preţul plătit în 
vieţi omeneşti nu a fost mic.  Ceea ce s-a 
întâmplat atunci a fost una dintre cele mai 
murdare diversiuni din istorie! Unii, poate, au 
vrut să cadă Ceauşescu, alţii au vrut, în mod 
sigur, să cadă România! 

România nu a căzut atunci. Dimpotrivă, 
în acele momente, deşi pe străzi de aflau 
baricade, renăştea. A căzut ulterior, fără nici 
un foc de armă. Inamicii României au folosit 
cum nu se poate mai bine arta războiului a lui 
Sun Tzî. Românilor ticăloşi le-au fost oferite 
curve, iar fecioarele României au fost răpite şi 
trimise prin reţelele de prostituţie ale Europei, 
învăţământul a fost distrus, industria de 
apărare spulberată, armata redusă de la peste 
300.000 de oameni la 75.000…, poporul 
român decimat, umilit, alungat pe meridianele 
Europei, în căutarea unui loc de slugă…   

În ţară a rămas ce a mai rămas. România 
de azi este ce a rămas din ce a mai rămas şi, ca 
şi cum n-ar fi de-ajuns, politichia românească 
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de azi, la îndemnul mai-marilor sau mai-
micilor ei mentori, au înstrăinat deja cam 40 la 
sută din teritoriul de azi al ţării, plus petrol, 
gaze, aur, resurse.  

Azi, în România, sunt prea mulţi lupi şi 
prea puţine oi. Deja lupii au început să se 
mănânce între ei. Poate că vremea scadenţei se 
apropie, dar nu şi oprirea dezastrului. Ţara nu 
mai are aproape nimic al ei, totul a fost 
jecmănit, vândut pe nimic, dăruit, risipit sau 
pur şi simplu lăsat să putrezească, distrus cu 
ură şi ferocitate, de parcă nu ar fi fost munca 
poporului român. Actuala putere, votată 
cândva, parcă într-o altă viaţă, de 80 la sută 
din români, este închisă pur şi simplu în 
capcanele construite cu viclenie de un monstru 
politic. Efectul acestei confruntări nu poate fi 
decât un alt dezastru. Deja ţara se află aproape 
într-o totală dezbinare, generată de o clasă 
politică imatură, hrăpăreaţă, arogantă, 
iresponsabilă şi ticăloasă. Nu există niciun 
mare proiect, niciun mare ideal, nici un steag 
sub care să se adune românii. Toate instituţiile 
de reacţie strategică fundamentală, inclusiv 
armata, au fost decimate. Sau, în orice caz, 
transformate în nişte structuri de nişă, valabile 
pentru alţii. Conducerea ţării seamănă cu o 
asociere între viclenie şi neputinţă, între 
dictatură şi inocenţă, între şmecherie şi 
smerenie, între pungăşie şi prostie, între cal şi 
samar, între lup şi oaie... Dar, n-am nicio 
îndoială că va veni şi vremea scadenţei! Că 
aceşti monştri care au pungăşit şi ruinat ţara 
vor plăti! Sigur, prea general şi prea fără 
acoperire ce spun eu aici şi ce cred eu despre 
ce va fi în cele din urmă. S-ar putea să nu fie 
chiar aşa. După ce dacii au fost învinşi, Dacia 
a dispărut de pe suprafaţa pământului şi din 
istorie. Iar ce se mai spune astăzi despre acei 
oameni de demult nu este nici măcar istorie. 
Probabil că tot cam aşa se va întâmpla şi cu 
România… Dacă nouă nu ne prea pasă şi ne 
este bine acolo unde ne este bine, iar acest 
acolo nu mai este neapărat locul numit 
România, atunci de ce ar renunţa cineva la un 
astfel de bine pentru a se sacrifica pentru ceva 
care nu mai este efectiv legat nici de 
bunăstarea şi nici de supravieţuirea sa şi a 
familiei sale?!  

Poporul acesta a ales, a cules şi răscules 
ce a ales. Prin târguri, poporul se târguieşte 

sau se tânguie, îşi dă cu părerea, produce bârfe 
şi ţăţisme. Unii se iau la harţă pe fel de fel de 
oameni politici, telenovelele din spaţiul public 
românesc sunt în floare. Miturile politice s-au 
spulberat. Unii dintre liderii politici sunt la 
închisoare. Alţii, inclusiv blonda juristică 
crescută de cel mai cel preşedinte al tuturor 
timpurilor, se află într-un proces, după ce a 
fost arestată şi transportată de colo-acolo, 
umilitor, cu cătuşe. Pentru că, vezi Doamne, 
aşa sunt procedurile! Acum stă bine-mersi în 
palatul ei pe care şi l-a făcut din leafa ei de 
politician la putere sau în opoziţie şi din cea a 
soţului ei, campion în afacerile bănoase cu 
statul. A vrut să pară superputernică, să arate 
la toată lumea că ea are forţă, demnitate, 
onoare şi caracter… Şi a arătat. În acest timp, 
o altă blondă, cu nimic mai prejos, la fel de 
frumoasă, de fixistă, de categorică şi de 
juristică, precum cea despre care tocmai am 
vorbit, suie şi suie… Poate că, mâine, o vedem 
nu doar ministreasă, ci chiar prim-
ministreasă… Că funcţia asta este pentru toţi 
cei care, într-o formă sau alta, se ceartă (sau 
nu) cu Cotroceniul şi, la fel ca palatul de lângă 
statuia Leului Geniştilor, dă cu palma în 
mămăligă. Spre deliciul unei naţii care, încet, 
încet dă ortul popii… 

În timp ce preşedintele trecut vrea, în 
continuare, palate, iar cel prezent vrea, 
neapărat acum, în clipa aceasta,, un nou 
guvern, într-un fel, guvernul lui… 

Oare mai există cineva în ţara aceasta şi 
pe lumea aceasta care să vrea un guvern al 
României?! 

Iar acest guvern (trecut, prezent şi viitor) 
o să afle oare vreodată că el este şi trebuie să 
fie un guvern al României?! 

Greu de spus, acum şi aici, la miezul 
nopţii, când sufletul arde şi sinapsele dor… 
 

Gheorghe Văduva 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gândul Anonimului nr.57-58 Anul XIII /15 Iunie 2015 

 13

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

GLASUL ROŢILOR DE TREN 
 
 La jumătatea lunii august 1968 ruşii 
invadaseră Cehoslovacia. Alături de armata 
sovietică au pătruns în această ţară,,frăţească” şi 
armatele celorlalte ţări participante din,,lagărul 
socialist” mai puţin România. Intervenţia avusese 
loc pentru apărarea regimului comunist pus în 
pericol de o mişcare populară paşnică pentru 
libertate şi democraţie. La Bucureşti intervenţia a 
fost condamnată de conducerea superioară de 
partid şi de stat, secretarul general al partidului 
comunist apreciind într-o mare adunare populară 
că această acţiune militară a reprezentat un 
amestec nepermis în treburile interne ale unui stat 
socialist, o agresiune cu grave consecinţe asupra 
unităţii mişcării comuniste şi muncitoreşti 
internaţionale, o ameninţare la adresa păcii şi 
securităţii în Europa. 
 În acelaşi timp a fost anunţată atitudinea 
fermă a României împotriva intervenţiei, cererea 
de oprire imediată a agresiunilor, retragerea 
forţelor străine din Cehoslovacia, hotărârea ţării 
noastre de a lua toate măsurile pentru apărarea 
independenţei, suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale a României. 
 Concomitent au fost luate măsuri pentru 
trecerea în stare de alarmă a Forţelor Armate 
precum şi constituirea, organizarea şi înarmarea 
gărzilor patriotice pe întreg teritoriul patriei. 
 În aceste condiţii s-a dat alarma în toate 
structurile armatei, au fost aduse efective în 
garnizoanele de reşedinţe iar o parte din cadre în 
cazarme, s-a trecut la pregătirea şi punerea în stare 
operativă a mijloacelor şi tehnicii de luptă. Ca 
urmare, în plin sezon estival s-au întrerupe 
concediile, permisiile şi detaşările tuturor 
categoriilor de militari. 
 La peste o săptămână de la aceste 
evenimente,  căpitanul  Roman Nicu se afla într-o 
mare garnizoană din vestul ţării unde împreună cu 
alţi colegi verificau aplicarea ordinelor, 
dispoziţiunilor eşaloanelor superioare pe linia 

pregătirii operative şi de luptă, a asigurării 
tehnico-materiale, a tuturor celorlalte domenii ale 
activităţii marilor unităţi şi unităţilor în condiţiile 
situaţiei politico-militare existente în acea 
perioadă. 
 Venit dimineaţa într-o unitate controlată a 
fost chemat la telefon pentru a vorbi cu şeful său 
de la Bucureşti. 
 - Căpitanul Roman, să trăiţi, ordonaţi! 
 - Bună, tinere! Cum stai cu planul de 
control? 
 - Sunt în grafic tovarăşe colonel! 
 - Ai probleme deosebite, urgente? 
 - Nu, urmează să verificăm dispozitivul pe 
câteva direcţii importante. 
 - Foarte bine. Spune celorlalţi că vei lipsi 
două-trei zile pentru a îndeplini o altă misiune. 
 Uite despre ce este vorba. Mâine 
dimineaţă te prezinţi la comenduirea garnizoanei 
unde vei lua legătura cu tovarăşul colonel Sima de 
la Consiliul Politic Superior. Acolo vei afla ce 
trebuie să faci. Îţi atrag atenţia asupra comportării. 
Sunt convins că îţi vei îndeplini sarcinile în cele 
mai bune condiţiuni. La sfârşitul acestei misiuni să 
mă înştiinţezi. Îi doresc succes! 
 - Am înţeles, vă mulţumesc! Să trăiţi! 
 A doua zi Roman potrivit ordinului s-a 
prezentat la colonelul Sima care l-a primit cu 
simpatie, explicându-i ce aveau de făcut. 
 - Îmi pare bine să te cunosc tovarăşe 
căpitan. Am solicitat un ofiţer de preferinţă tânăr 
care să mă însoţească şi ajute la cercetarea unui 
ofiţer superior, membru de partid, care a săvârşit o 
gravă abatere de la disciplina militară şi la fel de 
gravă de la morala noastră comunistă. Îţi atrag 
atenţia asupra seriozităţii sarcinii pe care o avem 
de îndeplinit şi dumneata trebuie să faci cinste 
organizaţiei din care faci parte. 
 Căpitanul Roman era puţin surprins de 
atenţionările repetate ale colonelului şi se gândea 
la cât de gravă putea fi abaterea ofiţerului ce 
trebuia cercetat. 
 I s-a mai explicat de colonel că în jurul 
prânzului trebuie să fie prezent la comenduirea  
garnizoanei de ude vor pleca împreună cu o 
maşină în unitatea ofiţerului în cauză, ceea ce s-a 
şi întâmplat. 
 În unitatea respectivă la sediul comitetului 
de partid într-un birou tapetat cu pânză roşie şi la o 
masă de consiliu acoperită cu pluş tot de culoare 
roşie s-a derulat discuţia cu ofiţerul incriminat. 
 Colonelul Sima şi căpitanul Roman s-au 
aşezat la masa de consiliu, colonelul având în faţă 
un dosar cu mai multe file dactilografiate şi mai 
multe pagini de ziar. Roman şi-a aşezat în faţă un 
carneţel primit de la colonel şi un pix. 
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 După o bătaie timidă în uşă s-a strecurat 
înăuntru un maior de infanterie de înălţime 
mijlocie având un început de chelie şi ochelari cu 
ramă de culoare închisă. 
 - Să trăiţi, sunt maiorul Danciu Petre, 
ofiţer 2 la pregătirea de luptă în statul major al 
regimentului. 
 - Luaţi loc tovarăşe, spuse colonelul 
încruntat. Sunteţi şi membru în biroul organizaţiei 
de bază de partid, aşa-i? 
 - Da, răspunse ofiţerul în timp ce s-a 
aşezat de cealaltă parte a mesei. 
 - Ştiţi de ce v-am chemat la această 
discuţie? 
 - Da, fiindcă m-am prezentat cu întârziere 
la alarma de luptă fiind în concediu la mare. 
 - Unde aţi fost la mare, întreabă colonelul 
de parcă acest lucru ar fi avut importanţă. 
 - La Mangalia, am fost împreună cu soţia 
şi fetiţa. Am obţinut bilete prin unitate pentru 12 
zile. 
 - Bun! Spuse colonelul după o scurtă 
pauză. Până aici este clar. Şi ce s-a întâmplat? 
 - Unde? 
 - La mare, unde ai fost cu familia. 
 - Am făcut baie şi am băut bere. 
 - Tovarăşe, dumitale îţi arde de glume? 
Aici eşti la partid şi noi nu ne jucăm, avem treabă, 
aşa că îţi atrag atenţia să fii serios! 
 - Ordonaţi, ce doriţi să răspund? 
 Colonelul deschise dosarul din faţa sa şi 
răsfoi câteva din filele acestuia. 
 - Uite tovarăşe maior am aici o notare de 
serviciu a dumitale în care se arată că uneori îţi 
însuşeşti critica şi nu ai avut studiul individual la 
zi. 
 Vreau să te întreb dacă ai studiat pe bază 
de conspect documentele de partid din ultimul 
trimestru şi mai ales Plenara C.C. al P.C.R. din 
aprilie? 
 - Mie nu-mi place să fiu criticat degeaba 
iar documentele de partid le studiez ca toată 
lumea. La Plenara din aprilie s-au discutat multe 
probleme importante. Nu ştiu la ce vă referiţi. 
 - Îţi spun că s-a discutat poziţia ţării 
noastre faţă de situaţia din Cehoslovacia. 
 Brusc maiorul îşi aduse aminte. 
 - Da, s-a discutat despre Cehoslovacia. 
 - Şi dumneata ştii ce s-a întâmplat în 
Cehoslovacia? 
 - Da, a fost ocupată de trupele armatei 
sovietice şi ale celorlalte ţări socialiste. Ţara 
noastră, armata noastră n-a participat şi noi ne-am 
exprimat dezacordul faţă de acest act de agresiune. 
 - Foarte bine, aşa este, spuse satisfăcut 
colonelul de la Consiliul Politic Superior al 

Armatei, de fapt un veritabil activist de partid. 
Nicu a aflat ulterior că tovarăşul colonel făcea 
parte din comisia de partid din minister, cea care 
se ocupa cu cercetarea abaterilor grave săvârşite de 
ofiţerii cu funcţii de conducere precum şi cazurile 
deosebite. 
 Activistul de partid continuă. 
 - În aceste condiţii nouă, membrilor de 
partid din armată, ce sarcină ne revine? 
 - Să ne pregătim pentru a fi gata în orice 
moment să apărăm independenţa, suveranitatea şi 
integritatea teritorială a ţării, să fim gata să ne 
apărăm frontierele! 
 - Perfect! Dacă ştii care este datoria 
noastră, dumneata, tovarăşe ofiţer, de ce nu te-ai 
prezentat la alarmă? 
 - Dar m-am prezentat, tovarăşe colonel. 
 - Nu-i adevărat, ai fost adus de acasă de 
şefii dumitale. Erai acolo cu o femeie necunoscută 
şi nici nu aveai de gând să te prezinţi la cazarmă. 
Ce ai de spus? 
 Maiorul nu părea încurcat şi nici nu-şi 
pierduse cumpătul. Căpitanul Roman nu fusese 
solicitat să intervină şi era mulţumit în postura de 
asistent. 
 - Tovarăşe colonel, reveni Danciu, eu am 
raportat comandantului tot ce s-a întâmplat. Mi-am 
recunoscut abaterea pe care o regret cât voi trăi şi 
aştept pedeapsa pe care o merit. Este singura mea 
abatere de când sunt militar. 
 Vă raportez şi dumneavoastră că după ce 
am fost anunţat telefonic la recepţia hotelului 
despre chemarea mea la unitate şi am văzut şi la 
televizor comunicatul pentru armată, am lăsat 
familia acolo şi cu primul tren de seară am venit 
acasă. 
 - Ştim asta. Odată ajuns în oraş ce ai 
făcut? 
 - Era patru dimineaţa când am ajuns în 
gară de unde am plecat cu un taximetru acasă să 
mă schimb pentru a ajunge la unitate. 
 - Singur? 
 - Nu, cu maiorul Dumitrescu de la miliţie 
şi o tovarăşă cu care am călătorit. 
 - Nu înţeleg de ce aţi plecat împreună la 
dumneata acasă. Persoanele acelea nu locuiau în 
oraş? 
 - Am scris în raportul pe care l-am înaintat 
comandantului toate detaliile întâmplării şi nu văd 
de ce să le mai repet. 
 - Tovarăşe, raportul dumitale l-am citit, 
este aici la mine. Eu vreau să aud de la dumneata 
ce s-a întâmplat şi să te justifici. Îţi reamintesc că 
aici eşti la partid şi cazul este foarte grav, cunoscut 
la minister unde eu voi prezenta concluzii şi 
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propuneri. Deci, cine erau persoanele şi de unde le 
cunoşteai? 
 - Maiorul de miliţie lucrează în oraş, îl 
ştiam din vedere iar pe femeie am cunoscut-o în 
tren, în compartiment unde un grup de nuntaşi au 
continuat să petreacă. Împreună cu ei am servit 
acolo ceva mâncare, ţuică şi vin. Asta-i tot! Nu 
neg că fiind obosiţi, băutura ne-a cam ameţit! 
 - Şi, continuă colonelul, ajunşi în gară aţi 
hotărât cei trei, sau poate a mai fost cineva, să 
continuaţi cheful la dumneata acasă. 
 - Da, a mai fost o femeie pe care o 
cunoştea tovarăşul miliţian dar după ceva vreme ea 
a plecat habar n-am unde. 
 - Bun! Până aici n-am aflat mare lucru. 
Dumneata tovarăşe căpitan Roman ai înţeles de ce 
nu s-a prezentat dânsul la alarmă? Ce părere ai? 
 - Roman era nehotărât ce atitudine să 
adopte întrucât nu cunoştea acest caz şi nici nu-l 
interesa. Oricum postura maiorului era extrem de 
dificilă. 
 - Cred că tovarăşul maior s-a îmbătat în 
tren şi a mai băut şi acasă. Eu cred că asta este 
cauza şi dânsul are obligaţia să clarifice toate 
lucrurile fără nicio reţinere, răspunse scurt Roman. 
 - Da, şi ce dacă s-a îmbătat. Asta nu-i o 
scuză. Nu ştia ce trebuie să facă? Spune tovarăşe 
ce s-a întâmplat acasă la dumneata? 
 - Probabil am mai consumat nişte votcă 
adusă de maiorul Dumitrescu, după care nu-mi 
mai amintesc, am adormit. 
 - Singur sau cu o femeie? 
 - V-am raportat că nu mai ştiu. M-am 
trezit când a venit tovarăşul lt.col. Balint, 
locţiitorul comandantului pentru servicii. 
 - Ştii ce oră era? 
 - Cred că 13 sau 14. 
 - Erai pregătit să vii la cazarmă? 
 - Nu, eram în pat şi m-am sculat cu greu. 
Eu de obicei nu consum în exces băuturi alcoolice. 
Poate din cauza asta şi a oboselii n-am reuşit să 
ajung mai repede. 
 - Dumneata, spuse colonelul supărat n-ai 
înţeles să respecţi documentele de partid. Atunci 
când ţara avea nevoie de dumneata ai crezut de 
cuviinţă să te destrăbălezi, să încalci morala 
noastră comunistă. Halal ofiţer! Ţi-ai trădat 
camarazii. 
 Vom discuta şi cu tovarăşul miliţian şi cu 
tovarăşele de petrecere, aşa că trebuie să ne spui 
cine sunt şi unde le găsim. 
 Maiorul ridică nedumerit din umeri şi 
încercă să explice. 
 - V-am raportat că pe maiorul de miliţie 
ştiu că-l cheamă Dumitrescu şi probabil lucrează la 
miliţia din oraş. Una din femei a plecat imediat 

după ce am ajuns acasă. Parcă îşi zicea Vica şi 
habar n-am unde lucrează. Cealaltă care a rămas la 
mine se numeşte Ana şi mi-a spus că lucrează la 
fabrica de lapte. 
 În legătură cu toată întâmplarea am 
recunoscut că am greşit foarte mult. M-am 
îmbătat, acum ce să fac, ce rost are să mai vorbiţi 
cu altcineva? 
 Colonelul replică imediat. 
 - Nu mă înveţi pe mine ce să fac! 
Dovedeşti în continuare lipsă de răspundere şi un 
slab nivel de educaţie. În plus îţi lipseşte spiritul 
de partid. 
 Tovarăşe dragă, nouă nu ne este indiferent 
care este anturajul dumitale. Documentele de 
partid prevăd că formarea,,omului de tip nou” 
necesită ca membrii de partid să fie exemplu de 
comportare, să fie atenţi cu ce persoane se 
împrietenesc, să prevină şi să combată relaţiile 
neprincipiale şi atenţie, cele extraconjugale. Vom 
discuta şi cu soţia dumitale să aflăm ce comportare 
ai în familie. 
 La auzul acestei ultime decizii, maiorul nu 
se mai putu abţine şi replică nervos. 
 - Vă rog să nu amestecaţi soţia în toată 
afacerea asta. Ajunge tot tărăboiul ăsta. Mi-am 
recunoscut abaterea, să fiu pedepsit, retrogradat, 
mutat, împuşcat sau ce dracu vreţi să faceţi, dar 
lăsaţi-mi familia în pace! Sufăr eu destul şi aşa. 
 - Aha, acum îţi pasă de familie dar să duci 
acasă femei dubioase, de moravuri uşoare ai ştiut. 
Dacă femeile aveau alte scopuri? Poate  vroiau să 
culeagă informaţii militare în condiţiile agresiunii 
din Cehoslovacia. Dumneata ai dovedit o crasă 
lipsă de vigilenţă. Noi nu ştim ce ai discutat 
dumneata când erai beat, poate ai divulgat secrete 
militare! 
 - Am divulgat pe dracu, am băut, am spus 
bancuri şi oi mai fi făcut şi altceva. 
 - Da, da, poate ai spus şi bancuri politice. 
De unde ştii că femeile nu te-au înregistrat şi o să 
auzim la Europa Liberă ce le-ai spus. 
 - Eu nu ascult Europa Liberă! 
 - Vom vedea tovarăşe, o să aflăm de la 
organele noastre de specialitate care ne protejează 
zi şi noapte. 
 Discuţia a mai durat o vreme după care 
colonelul l-a anunţat pe căpitanul Roman că este 
liber până a doua zi dimineaţa când se vor deplasa 
la miliţie şi la cea mai mare  fabrică de lapte. 
Degeaba a încercat căpitanul să se eschiveze şi 
chiar să-şi prezinte părere că discuţia cu ceilalţi 
participanţi la chef nu este relevantă pentru 
abaterea săvârşită de maiorul Danciu. Colonelul nu 
numai că nu l-a ascultat dar l-a şi avertizat să nu se 
amestece, făcând aprecieri şi trăgând concluzii 
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pripite. În schimb i-a recomandat să intervină cu 
întrebări atunci când crede că lucrurile trebuie mai 
bine lămurite. 
 A doua zi dimineaţa prima vizită au făcut-
o la sediul miliţiei. Acolo l-au descoperit pe 
maiorul Dumitrescu Vasile care era plecat într-o 
misiune şi au fost nevoiţi să-l aştepte circa 30 de 
minute. 
 - Tovarăşe maior, începu colonelul 
discuţia după prezentările de rigoare, vă rog să ne 
spuneţi ce s-a întâmplat la întoarcerea dvs. de la 
Constanţa cu trenul în data de 22 august 1968. Ne 
interesează tot ce este legat de maiorul de 
infanterie Danciu Petre. 
 - Ce să vă spun, în tern, mai precis în 
compartiment l-am cunoscut pe tovarăşul maior 
care se întorcea acasă din concediu, chemat la 
serviciu, amândoi având aceeaşi destinaţie. În 
compartiment era un grup de nuntaşi foarte veseli 
printre care şi femei. Din grup făceau parte şi alţi 
nuntaşi care aveau locuri în compartimentele 
vecine. Grupul ăsta avea mâncare şi băutură din 
belşug şi ne-am antrenat şi noi la petrecerea lor. 
 Pe drum am râs şi am glumit mai ales cu 
două tovarăşe vesele care fuseseră la nuntă. 
 - Vă rog să ne spuneţi cine sunt cele două 
femei şi unde lucrează întrucât am vrea să 
discutăm şi cu dânsele, spuse colonelul cu un aer 
politicos şi respectuos. Dumneavoastră ca ofiţer de 
miliţie nu vă angajaţi în vorbă cu necunoscuţi. 
 - O să vă dezamăgesc dar le ştiu doar 
numele mic, Ana şi parcă Leni sau Lica. 
 Realitatea este că ne cam pilisem şi odată 
ajunşi acasă, în gară am luat un taximetru toţi 
patru şi am hotărât să-l ducem pe maior acasă şi 
noi ceilalţi să plecăm mai departe. 
 - Şi până la urmă cum aţi procedat, se 
interesă colonelul notându-şi ceva în carneţel. 
Interesant era că-l lăsa pe miliţian să povestească 
fără să pună prea multe întrebări. 
 - L-am lăsat pe tovarăşul maior acasă la el. 
Au rămas şi cele două fete care s-au împrietenit. 
Spuneau că au nevoie la baie. Le-am lăsat şi eu am 
plecat. În rest nu mai ştiu ce au făcut. 
 - Am înţeles totul. Credeam că poate 
trebuie să vă convingeţi că maiorul va merge la 
serviciu. Dumneavoastră sunteţi căsătorit? 
 - Nu, iar în legătură cu ajungerea 
tovarăşului maior la serviciu nu era treaba mea. Se 
făcuse ziuă când l-am însoţit până în apartament. 
Cam asta este tot ce vă pot spune. Mai aveţi ceva 
nelămuriri? 
 - Da, unde am putea găsi fetele? 
 - Habar n-am. 
 - Ana parcă spunea că lucrează la fabrica 
de lapte, prelungi colonelul dialogul. 

 - Se poate, spune zâmbind miliţianul, în 
oraş sunt vreo 4-5 fabrici şi cooperative cu 
produse lactate. Îmi pare rău dar nu pot să vă ajut! 
 - Totuşi sunteţi miliţian şi dacă vreţi puteţi 
afla! 
 - Dacă s-a înfăptuit o infracţiune şi partea 
vătămată doreşte, poate să facă o reclamaţia sau 
plângere oficială pe care să o depună la secţia de 
miliţie unde s-au petrecut faptele. 
 - Mulţumesc, spuse colonelul nu prea 
mulţumit, continuând discuţia. Voi cere 
comandantului dumitale să ne ajute în continuare 
şi dacă vom avea nevoie să ne mai întâlnim zilele 
acestea. 
 - Cum doriţi, v-am spus tot ce ştiu! Să 
trăiţi! 
 Căpitanul n-a avut prilejul şi nici nu a 
dorit să intervină în discuţie. Era curios să ştie ce 
urmează să se întâmple. A aflat că se vor duce la 
cea mai importantă fabrică de lapte unde colonelul 
se interesase şi luase legătura cu secretarul de 
partid care îi promisese sprijin. 
 Deplasarea în oraş cu I.M.S.-ul având 
prelată (maşină de teren românească) n-a fost prea 
plăcută. Stând în spate pe o băncuţă laterală 
Roman n-a văzut mare lucru. Odată ajunşi la 
fabrică au fost primiţi la comitetul de partid. Aici 
în sala de şedinţe cei doi s-au instalat la prezidiu. 

 
 
     Stradă laterală din Luna  asfaltată 
 
 Secretarul comitetului de partid din fabrică 
le-a spus că dintre angajate, ele fiind majoritare, 
cel puţin 20 poartă numele de Ana. Serviciul de 
cadre a descoperit totuşi cinci femei care în 
perioada cu pricina au fost plecate în concediu sau 
învoite pe diferite motive. Cele cinci au fost 
invitate pe rând pentru a da relaţiile solicitate. 
 Una dintre femei imediat ce a intrat şi s-a 
aşezat la masă a recunoscut că ea este Ana cea 
căutată, după cele spuse de colegele anchetate 
înainte. A acceptat să răspundă la orice întrebare. 
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 Colonelul Sima i-a mulţumit anticipat şi 
primul lucru întrebat a fost dacă îl cunoaşte pe 
maiorul Danciu Petre. 
 - Nu l-am cunoscut decât în tren şi mi s-a 
părut un om simpatic. Ne-am distrat foarte bine 
împreună. 
 - Ştiaţi că este căsătorit? 
 - Sigur, ne-a spus chiar el despre soţie şi 
copil. Şi ce-i cu asta? Este interzis să cunoşti pe 
cineva? 
 - Nu este interzis, dar totuşi, tovarăşe, 
înţeleg că aţi rămas acasă la dânsul, ceea ce este 
ruşinos şi imoral. 
 - Da, sări ca arsă femeia, şi nu aveam 
voie? Trebuie să cer aprobarea cuiva? Şi mai vreau 
să vă spun că eu nu sunt,,tovarăşe” cu dumneata, 
mai ales că nu sunt membră de partid, sunt o 
doamnă. Apoi sunt femeie divorţată şi mă culc cu 
cine vreau. De pildă cu dumneata nu m-aş culca, 
cu căpitanul, arată cu mâna spre Roman, dacă-i 
plac, da. 
 În acest moment s-a aşternut liniştea iar 
colonelul părea că a rămas fără aer, cum se spune. 
Roman a amuţit şi el neştiind cum să reacţioneze. 
 Colonelul şi-a revenit imediat, şi-a aranjat 
cu un gest nervos cravata, a tuşit oarecum forţat 
spunând: 
 - Mă surprinde tonul şi atitudinea 
dumitale. Dumneata nu faci cinste colectivului de 
oameni ai muncii din care faci parte. Poate s-ar 
impune măsuri împotriva dumitale, aşa că... 
 Nu apucă să termine fraza: 
 - Zău, spuse femeia ridicându-se, da cine 
eşti dumneata să mă judeci, du-te şi vezi-ţi de 
treaba ta. Lasă-mă pe mine. Să nu mă ameninţi că 
nu mi-e frică. Eu muncesc bine, sunt fruntaşă în 
producţie şi dacă nu mai au nevoie de mine aici 
găsesc de lucru, har domnului. În oraş se 
construiesc destule fabrici. Îmi pare rău că am 
venit la discuţia asta. N-am nevoie să dau 
socoteală nimănui. Fac ce-mi place şi cu cine-mi 
place. Bună ziua! 
 Acesta a fost ultimul episod al cercetării 
cazului la care a participat căpitanul Roman. 
 În final a aflat din cercetări că în dimineaţa 
incriminată, la un moment dat, femeia aflată la 
maior acasă s-a trezit la bătăile din uşă. A deschis 
şi a spus că ofiţerul este bolnav şi doarme, 
închizând din nou uşa. Apoi s-a îmbrăcat, a încuiat 
uşa la ieşire, lăsând cheile sub preşul de la intrare 
şi a plecat lăsându-l pe Danciu dormind dus. 
 Căpitanului i s-a părut toată întâmplarea ca 
fiind tragico-comică, dezastruoasă pentru maior şi 
s-a convins totodată cât de periculos era să te 
cerceteze unii activişti de partid din armată, 

oameni promovaţi din producţie, devotaţi fără 
margini cauzei clasei muncitoare de atunci. 
 La despărţire colonelul Sima i-a mulţumit 
pentru companie, i-a cerut carneţelul cu însemnări 
pentru a fi depus la dosar şi a ţinut să-l sfătuiască: 
 - Tinere, cu partidul să nu te joci. Ai o 
carieră în faţă, fă-ţi datoria profesională, respectă 
jurământul şi ordinele dar nu uita că partidul 
nostru le conduce pe toate. Dacă îi vei fi 
credincios şi supus vei avansa şi promova. Să ştii 
că nu mi-ai părut prea interesat să mă ajuţi. Este 
bine să nu faci pe deşteptul. Ai grijă! 
 Ce mult a trecut de la cele întâmplate şi 
câte s-au schimbat de atunci în viaţa noastră. Oare 
ce mai face Ana de la fabrica de lapte? 
Bălăei Ion 
 
 

        
              Lucian GRUIA 
 

ÎNVIEREA 
 

În Rai, sufletele credincioşilor se rugau 
preamărind pe Domnul, în timp ce pluteau ca nişte 
licurici invizibili, prin Marea  sa Lumină, iar în 
Iad, dublurile trupurilor păcătoşilor se perpeleau ca 
să simtă durerea fizică, în timp ce sufletele 
regretau amarnic faptele săvârşite. Deodată se auzi 
Trâmbiţa Învierii, cu atâta putere, încât porţile de 
aur ale Raiului şi de plumb ale Iadului se 
pulverizară pur şi simpliu. Sufletele individuale 
coborâră pe Pământ  instantaneu, cu viteza 
gândului. Călătorind cu o viteză mai mare decât a 
luminii, conform teoriei relativităţii einsteiniene,  
timpul şi-a inversat curgerea şi evenimentele se 
întorceau spre origini, fiecare suflet ajugând la 
momentul de după moartea trupului pe care îl 
locuise temporar, aflat în diverse faze de 
degradare: schelet, carne putredă cenuşă. 
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După ce îţi găsiră mormintele sau urnele, 
sufletele aştepau copleşite de emoţie. Şi iată că din 
fiecare mormânt ieşiră 10-20 de schelete, aşa cum 
ieşeau câte o duzină de persoane dintr-o maşină 
mică, în filemele comice, cele destrămate se 
refăceau şi încet, încet carnea începând să le 
îmbrace. Cenuşa cadavrelor incinerate se aduna 
refăcea scheletul pe care înflorea apoi carnea 
proaspătă. După ce se întremară, sufletele îşi 
reluară locurile în trupurile care începură să se 
mişte. Rămăseseră pe jos, o mulţime de silicoane 
pentru sâni, fese, buze, care nu se puteau întoarce 
la locurile lor, la Înviere. Oamenii erau îmbrăcaţi 
ca  nişte cerşetori,  cu ceea ce mai rămăsese din 
hainele lor cu care fuseseră înmormântaţi. Erau 
atât de mulţi încât nu mai încăpeau în cimitire şi 
puhoiul lor se revărsa pe străzile localităţilor. 
Trupurile se reîncarnau până ajungeau aşa cum îi 
prinsese clipa  morţii, cei mai neputincioşi şi 
bătrâni, maturi şi bolnavi, copii avortaţi. Un vaier 
prelung zgudui pământul: „Doamne, fă-ne 
sănătoşi, aşa nu putem trăi, suntem bolnavi!” 

Dumnezeu îşi dădu seama că nu puteau să 
se chinuiască astfel şi-i făcu sănătoşi şi în deplină 
putere, pe toţi de 33 de ani, cât avusese Fiul Său la 
răstignire.  

Şi oamenii însănătoşiţi începură să se 
înveselească. Aveau toate simţurile aprinse, 
puternice, fremătătoare, bucurându-se ca nişte 
copii de tot ce le ieşea în cale. Euforia nu dură 
mult pentru că îi apucă foamea. Maţele chiorăiau 
pe mai multe voci, simfonia foamei cuprinsese 
pământul. Omenii înfometaţi începură să adulmece 
mâncarea prin toate locurile care le ieşeau în cale: 
gospodăriile celor pe care Învierea îi prinsese în 
viaţă. Micile magazie familiare şi supermarket-
urile.  Năvăliră ca un roi de lăcuste, călcându-se în 
picioare, distrugând totul în cale. Neîncăpând în 
spaţiile prea înguste ala magazinelor, le dărâmau 
pur şi simplu pereţii, se răneau, ţipau de durere dar 
se vindecau repede, acum erau nemuritori. 
Supermarket-urile, erau cele mai căutate, 
răsturnând rafturile, reînviaţii luau fiecare ce 
apuca: preparate, semipreparate, carne crudă, 
dulciuri, sucuri, băuturi. Când mâncarea era pe 
sfârşite, începură cu băutura, până când unii se 
agitară puternic iar ceilalţi se făcură turtă. Agitaţii 
începură să se bată pe ultimele ciosvârte.  „Ce ne 
facem Doamne? Or să ajungă canibali!” – îl 
întrebă Sfântul Petre. „Am să-i fac să trăiască fără 
să mămânce. Le voi închide anusurile.”   

Uitând de mâncare şi băutură, trupurile îşi 
revendicau dorinţele sexuale reprimate pentru unii 
de milenii pentru alţii de secole. „Ia uite ce ţâte are 
fosta mea vecină, ce buci, soţia lui Aurel!” Şi 

începură se se repeadă la femei, pentru cele mai 
arătoase, încingându-se păruieli. Dar femeile erau 
mai numeroase şi începură şi ele să se păruiască 
între ele pentru bărbaţi. Iarăşi ţipete, vaiete, sânge. 
„Ce ne facem doamne?” – întrebă  Sfâtul Petre. 
„Am să le iau şi sexul! – hotărâ Domnul.   

Fără să mănânce şi fără sex, oamenii 
începură să se liniştească. 

„Acum ce facem cu ei?” – întrebă Sfântul 
Petre. „Sunt prea mulţi ca să-i punem să 
muncească şi nici nu mai au de ce.  

„Îi punem să se roage!”, zise Domnul. 
Şi le făcură programe de rugăciuni şi 

cântece sfinte, cu pauze de plimbare prin parcurile 
refăcute. Dar oamenii, cu timpul, se plictiseau tot 
mai mult, deveneau tot mai apatici şi tot mai 
tăcuţi. După o vreme, au izbucnit. „Doamne, ce să 
facem, nu ne-a mai rămas nicio bucurie. Degeaba 
suntem nemuritori. Mai bine bagă-ne înapoi în 
mormânt!”  

„Şi n-o să mai cârtiţi împotriva mea?”  
„Nicicând!”  
Şi le făcu voia. Şi lumea  a continuat aşa 

cum o făcuse în cele şase zile ale genezei.  Apoi 
adresâdu-se Sfântului Petre: „Ai văzut că am făcut 
cea mai bună dintre lumile posibile?” 

„Adevărat grăieşti, Doamne!” 
                                                                              

Lucian Gruia 
 
 
 

       

       
                 Noua clădire a Muzeului din Luna          
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Opinii

 
INTERVIU CU MAESTRUL CĂLIN 

CĂLIMAN 
 
G.C. Stimate maestre Călin Căliman, sunteţi 
unul dintre cei mai importanţi critici români de 
teatru şi film din ultima jumătate de secol, 
mărturie fiind cele peste 6.000 de articole apărute 
în revistele de cultură ale vremii – mai bine de 
două decenii aţi răspuns de pagina 
cinematografică a „Contemporanului” –, precum 
şi cărţile despre istoria şi marile personalităţi ale 
cinematografiei naţionale. În acelaşi timp, în 
calitate de dascăl, aţi îndrumat paşii de început al 
câtorva generaţii de studenţi, unii dintre ei 
devenind nume de prim rang în filmul românesc. 
De asemenea, aţi participat şi aţi prezidat juriile 
unor festivaluri naţionale şi internaţionale. Când 
şi cum a apărut această dragoste lungă de-o viaţă 
pentru film şi ce înseamnă această artă pentru 
dvs.? 
C.C. Este foarte greu de precizat când şi cum a 
apărut această dragoste lungă de-o viaţă pentru 
film. Cert este că, încă din copilărie, filmele şi 
spectacolele de teatru braşovene m-au atras (şi 
chiar m-au pasionat) în mod special. Dar ar fi de 
făcut câteva precizări, cred, esenţiale. O bună 
perioadă din anii copilăriei mele s-a desfăşurat în 
vreme de război. Apoi, după 1944, repertoriile 
cinematografice şi teatrale au fost, practic, 
sacrificate, pe ecrane rulau, în proporţie de 80-
90%, filme sovietice (nu dintre acelea clasice, ci 
filme de propagandă stalinistă). S-a rătăcit, totuşi, 
pe vremea aceea, la cinematograful „Popular” din 
Braşov (pe vremea aceea, Braşovul avea 
cinematografe!), un film englez, numit pe 
româneşte Drumul spre stele (l-am identificat 
ulterior, asta a fost o principală „temă” a mea de 
intrare în lumea cinematografului: este vorba 
despre A Matter of Life and Death, un film din 
1946 de Michael Powell şi Emeric Pressburger), 
un film care a rămas adânc întipărit în memoria 
mea cinefilă şi care, neîndoios, mi-a deschis 
drumul spre cinematograf. Dar eram, pe vremea 
aceea, şi un înrăit spectator de teatru, ţin minte, de 
pildă, că am văzut de 13 ori, la teatrul braşovean, 
Ultima oră de Mihail Sebastian, cu Geta Grapă – 
pe care am numit-o „minunea tinereţii mele” – în 
rolul Magdei Minu. Sunt, acestea, sigur, 

„elemente” care mi-au marcat destinul. Am avut, 
apoi, în anii facultăţii un profesor, Vicu Mândra, 
care m-a îndrumat spre teatru şi film, îndemnându-
mă ca, după absolvirea filologiei să urmez şi 
cursurile secţiei de teatrologie-filmologie de la 
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică 
„I.L.Caragiale” din Bucureşti, ceea ce am şi făcut, 
ajungând la revista „Contemporanul”, unde am 
primit misiunea să mă ocup de paginile consacrate  
teatrului şi filmului. Cam acesta a fost drumul meu 
spre „dragostea lungă de-o viaţă”, cum frumos îi 
ziceaţi dvs. 
G.C. Dezvăluiţi-ne câte ceva din laboratorul în 
care se fabrică filmele, aceste minunate vise fără 
de care viaţa noastră ar fi mult mai urâtă. Cum 
este această lume, pe care aţi cunoscut-o din 
interior, de la primele cuvinte ale scenariului şi 
până la ultima comandă „Motor!”? 
C.C. Meseria mea, de critic şi istoric al filmului, 
mă pune, de obicei, în faţa produsului 
cinematografic finit, deci nu presupune 
cunoaşterea creaţiei cinematografice din interiorul 
ei. Ca publicist cinematografic am avut parte, însă, 
în lunga mea carieră, şi de câteva excepţii de la 
regulă, pe care le-aş consemna. Am asistat, în 
tinereţea mea, la câteva filmări ale regizorului 
francez René Clair, în apropierea Braşovului, la 
Dârste,  unde s-a turnat filmul Serbările galante, 
şi, tot în apropierea Braşovului, la Zărneşti, şi tot 
în scopuri reportericeşti, l-am văzut la lucru pe alt 
ilustru regizor francez, Henri Colpi, care, cu o 
distribuţie de elită – din care făceau parte Marina 
Vlady, Claude Rich, Grigore Vasiliu Birlic şi 
Cristea Avram –, filma acolo Steaua fără nume. 
Sunt, acestea, experienţe artistice şi de viaţă 
imposibil de uitat. Dar aş vrea să insist asupra unui 
alt moment important, privitor la relaţia mea cu 
filmul românesc, petrecut în vara anului 1964, 
când, unul dintre părinţii mei spirituali, regizorul 
Victor Iliu m-a invitat, vreme de o săptămână, la 
filmările sale pentru Comoara din Vadul Vechi, 
care avea să rămână ultimul său film de lung 
metraj. Săptămâna petrecută pe dealurile cu vii de 
la Pietroasele, în mijlocul unei spectaculoase 
echipe de filmare,  rămâne una dintre cele mai 
palpitante experienţe artistice ale vieţii mele. Am 
asistat la filmări  fabuloase, într-un peisaj selenar,  
cu pământuri împietrite, „decorul” coşmaresc al 
anilor de secetă 1946-1947 în care se petrecea 
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acţiunea, şi se desfăşura fantastica bătălie a omului 
cu natura. Dar şi mai incitante decât filmările 
propriuzise erau „şedinţele” serale în care, la 
capătul unor palpitante şi substanţiale discuţii – la 
care participau regizorii Victor Iliu şi Lucian 
Pintilie, „asistentul” regizorului principal, 
operatorii Gheorghe Fischer şi secundul său Vasile 
Oglindă, compozitorul Tiberiu Olah,  câţiva dintre 
interpreţi, printre care Ştefan Mihăilescu-Brăila, 
Ion Caramitru, Gheorghe Dinică sau frumoasa şi 
foarte tânăra Aniţă din film, Mariana Pojar –, se 
punea la cale planul filmărilor de a doua zi. 
Fiecare dezbatere serală (adevărate lecţii de viaţă 
şi de artă,  adevărate demonstraţii a „nevoii de 
stil”, dovedită permanent de regizorul Victor Iliu) 
era urmată, fireşte, de o degustare de vinuri 
(echipa de filmare era cazată, totuşi, într-o 
podgorie!), şi nu are rost să insist asupra 
importanţei vinului de Pietroasele pentru starea de 
spirit a unor cineaşti aflaţi în focul filmărilor. Dar 
aş vrea să închei răspunsul la întrebarea dvs. cu o 
altă experienţă personală, petrecută în „interiorul” 
unei echipe de filmare. Deşi sunt foarte conştient 
că nu este bine să încurc „borcanele” (şi deşi ştiam 
că voi fi aspru criticat de confraţi, ceea ce s-a şi 
întâmplat) am acceptat să joc un rolişor în comedia 
cinematografică Păcală se întoarce de Geo 
Saizescu (am motivele mele „subiective”: ne 
cunoaştem din anii studenţiei, am parcurs 
împreună drumurile artei şi ale vieţii, îi sunt 
recunoscător că, de aproape două decenii, m-a 
cooptat printre cadrele didactice ale facultăţii 
înfiinţate de el şi care-i poartă astăzi numele, 
Facultatea de Arte  „Geo Saizescu” din 
Universitatea „Hyperion”, unde a fost, ani de zile, 
decan, iar eu am devenit „profesor onorific”). Am 
fost, aşadar, Domnul Înalt din Păcală se întoarce, 
am ţinut un discurs spumos la o tribună electorală, 
trăind cu speranţa că regizorul mă va „tăia” la 
montaj, ceea ce, vai, nu s-a întâmplat...  
G.C. În anii regimului comunist cinematografia 
românească a dat, pe lângă filmele de 
propagandă sau cele care falsificau istoria 
conform ideologiei timpului, o serie de pelicule 
bune, care au reuşit să treacă de barierele 
cenzurii şi s-au impus şi pe plan internaţional. 
După revoluţia din decembrie 89, în 
cinematografia românească a explodat un val de 
tineri creatori, care au reuşit să obţină premii la 
prestigioase festivaluri de film din lume. V-aş 
ruga să faceţi o comparaţie între filmul românesc 
de dinainte de 89 şi cel din aceste zile. Există un 
filon autohton în cinematografia românească? 
C.C. Chiar dacă în istoria filmului românesc au 
existat, într-adevăr, filme de propagandă şi filme 
marcate evident de semnele timpului politic şi 

social, eu aş pune accentul pe creaţiile care au 
izbutit să iasă de sub obroc, încă din primul 
„obsedant deceniu” (acela al anilor 50 din veacul 
trecut) până în cel mai obsedant deceniu al anilor 
de dictatură (acela al anilor 80). Şi aş da câteva 
exemple. În anul 1955 a fost prezentată pe ecrane 
o savuroasă satiră a birocraţiei, filmul regizorului 
Jean Georgescu Directorul nostru, cu Grigore 
Vasiliu Birlic şi Alexandru Giugaru în distribuţie,  
un film de-a dreptul neverosimil, mai ales dacă 
ţinem seama de faptul că scenariul aparţinea unui 
demnitar al epocii, Eduard Mezincescu (cum s-a 
demonstrat ulterior, iniţial scenaristul îşi păstrase 
anonimatul,  recursese la un pseudonim, alesese 
numele şoferului său, Gheorghe Dorin).  Dar 
exemple elocvente au existat, multe, şi în anii 
următori. Gopo, de pildă, cucerea, cu Scurtă 
istorie „Palme d-or” la Cannes în 1957, Liviu 
Ciulei câştiga în 1965 premiul de regie, la acelaşi 
exigent festival, cu Pădurea spânzuraţilor, apărea 
apoi „generaţia 70”, Mircea Veroiu şi Dan Piţa 
semnau capodoperele Nunta  de piatră şi Duhul 
aurului, Mircea Daneliuc intra în marea lume a 
cinematografului cu un film superb, Cursa. Cât 
despre anii 80, este cazul să subliniem că filmul 
românesc a produs creaţii de-a dreptul disidente, 
cum ar fi, de pildă, încă de la începutul deceniului, 
filmul aceluiaşi Mircea Daneliuc Croaziera. Nici 
până astăzi nu s-a demonstrat cum a fost posibilă 
în „epocă” realizarea unui film ca acesta, despre 
un „cârmaci” inconştient şi incompetent, obtuz şi 
ridicol, care-şi poartă „corabia” spre dezastru în 
sunet de fanfară. Un alt argument în favoarea ideii 
de disidenţă în cinematograful anilor 80 ar fi – pur 
şi simplu – câteva dintre titlurile „avertizante” ale 
unor filme: Cădere liberă, Sfârşitul nopţii, La 
capătul liniei, Dreptate în lanţuri, ca să nu mai 
insistăm asupra neverosimilului titlu premonitoriu, 
Noiembrie, ultimul bal, pus de regizorul Dan Piţa 
pe o cuminte ecranizare sadoveniană cu numai 
trei-patru luni înaintea „ultimului bal” al Partidului 
Comunist, Congresul al XIV-lea din noiembrie 
1989. În întrebarea dvs. îmi solicitaţi şi o 
comparaţie între filmul românesc de până în 
decembrie 89 şi cel de după. Un prim răspuns 
presupune şi nişte aspecte paradoxale: unii dintre 
regizorii importanţi (şi mă refer la nume mari 
precum Mircea Daneliuc, Dan Piţa sau Ion 
Cărmăzan) n-au mai atins în anii libertăţii de 
creaţie nivelul atins în perioada cenzurii 
comuniste. Dacă încercăm să comparăm „noul 
cinema” românesc – lansat, practic, în mileniul III 
– cu filmele realizate înainte, trebuie subliniată 
vigoarea estetică, morală şi filosofică a 
cinematografului tânăr românesc reprezentat de 
cineaşti precum Cristi Puiu, Cristian Mungiu, 
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Corneliu Porumboiu, Ruxandra Zenide, Cătălin 
Mitulescu, Călin Peter Netzer, Radu Jude, Adrian 
Sitaru, Cristian Nemescu, Marian Crişan (fără a-i 
uita pe Nae Caranfil, cel care a deschis, practic, 
porţile „noului val” încă din secolul trecut, şi nici 
pe Radu Mihăileanu, autorul unor filme româno-
franceze de prim rang). Tânărul cinema românesc, 
spre deosebire de filme anterioare,  a profitat şi de 
o conjunctură internaţională favorabilă, care l-a 
condus spre consacrări importante la mari 
festivaluri ale lumii, unde a înregistrat succese de-
a dreptul senzaţionale. Ştiţi definiţia festivalurilor 
internaţionale care circulă în folclor? Un festival 
internaţíonal este acela la care participă filme din 
multe ţări ale lumii, şi premiile le iau românii... 
G.C. V-aţi născut la Braşov, într-o familie de 
intelectuali: mama – fiica ilustrului luptător 
unionist Valeriu Branişte – a fost profesoară, iar 
tatăl – medic. După 1945, părinţii dvs. Au suferit 
represaliile regimului comunist: arestări, 
închisori. Canal. Astăzi, casa natală poartă o 
placă comemorativă. Ştim că aveţi nişte amintiri 
triste legate de această perioadă. 
C.C.  Da. Mama, Valeria Branişte Căliman, 
născută la Lugoj în 1901 şi decedată la Braşov în 
1992, după ce, la 90 de ani primea Premiul „Vasile 
Pârvan” al Academiei Române pentru lucrarea 
„Valeriu Branişte – Corespondenţă vol.III”, 
apărută în 1989, a fost profesoară la Liceul de fete 
„Principesa Elena” din Braşov. Era fiica 
publicistului Valeriu Branişte – membru fondator 
al Partidului Naţional Român, profesor şi gazetar, 
a condus, spre sfârşitul veacului XIX şi în primele 
decenii ale veacului  XX,  trei reviste, „Dreptatea” 
din Sibiu, „Patria” din Cernăuţi şi „Drapelul” din 
Lugoj,  fiind ales, după Marea Unire din 
decembrie 1918 în primul Consiliu Dirigent al 
României. Tatăl meu, doctorul Nicolae Căliman, 
născut în 1886 în comuna sibiană Cornăţel, de pe 
valea Hârtibaciului, şi decedat la Braşov în toamna 
anului 1968, după ce, până la vârsta de 80 de ani,  
a fost medic şef de laborator în Braşov. Dar avea 
„păcate de neiertat”din perioada pre-comunistă, 
fusese vicepreşedinte al Partidului Naţional 
Ţărănesc din Braşov, vreme de peste două decenii 
a fost Preşedintele despărţământului braşovean al 
Asociaţiei Transilvane pentru Literatura Română 
şi Cultura Poporului Român (ASTRA) şi vreme de 
cinci ani, între 1940 şi 1944 a scris articole 
patriotice în „Gazeta Transilvaniei”, drept pentru 
care, după 1945, a suferit, aşa cum aţi spus, 
represaliile regimului comunist, fiind arestat şi 
închis de trei ori, în 1945 în lagărul de la Caracal, 
în 1947 la Văcăreşti şi Piteşti şi în 1952 la Canalul 
Dunărea-Marea Neagră, în Castelu şi Poarta Albă. 
Mama, deasemenea, între anii 1940 şi 1944 a scris 

editoriale patriotice în „Gazeta Transilvaniei”,  
drept pentru care în 1947 a fost izgonită din 
învăţământ şi în 1952 a fost, la rândul ei, 
reţinută.Ţin să menţionez un „amănunt”: la 
anchetele Siguranţei, mama a fost somată să 
răspundă când a fost primită în Partidul Naţional 
Ţărănesc; a răspuns cu seninătate: „niciodată, eu 
m-am născut în Partidul Naţional”. Pentru că 
vorbeaţi de amintirile mele triste: când am dat 
examen de admitere la Facultatea de Filologie din 
Bucureşti, în vara anului 1952, ambii mei părinţi 
erau arestaţi. Una dintre cele mai frumoase 
amintiri din viaţa mea datează, însă, din aprilie 
1953 (trecuse o lună de la moartea 
generalissimului Iosif Visarionovici Stalin), când, 
îndreptându-mă, pe la ora prânzului spre 
Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti 
unde aveam un curs de Literatură Universală cu 
Tudor Vianu, în locul unde astăzi tronează statuia 
călare a domnitorului Carol I, am zărit un bătrânel 
într-o pufoaică prăfuită: era tatăl meu, eliberat de 
la Canal şi aflat în drum spre Braşov. Aflase că 
sunt student la Filologie şi a ţinut să mă vadă. Nu 
voi uita niciodată acest moment de graţie: 
împreună cu prietenul meu Nichita Stănescu am 
făcut chetă printre colegi şi, peste drum, la braseria 
„Athenée Palace”i-am oferit tatălui meu o supă 
caldă şi-un şniţel cu cartofi, conducându-l apoi la 
trenul de Braşov. Aşa cum spuneaţi, pe casa 
copilăriei mele din Braşov (nu este casa natală a 
nimănui din familie!), pe strada Maior Cranţa 
(fostă Mareşal Averescu) la numărul 7,  se află, 
astăzi o placă memorială închinată părinţilor mei 
de către despărţământul braşovean ASTRA. 
G.C. Aţi urmat Facultatea de Filologie din 
Bucureşti, unde aţi avut ca profesori nume 
ilustre ale culturii române, apoi Secţia de 
Teatrologie-Filmologie a U.N.A.T.C. Printre 
colegii de la Filologie s-au numărat câţiva dintre 
cei care au marcat literatura ultimei jumătăşi de 
secol, printre care şi Nichita Stănescu, unul 
dintre „trifoii cu patru foi” ai vieţii dvs. Cum era 
omul Nichita şi ce a însemnat prietenia cu el? 

- Am avut parte, într-adevăr, de nume profesorale 
ilustre în anii Facultăţii, şi amintesc aici doar 
câteva dintre ele: Tudor Vianu, Alexandru Rosetti, 
Iorgu Iordan, Jacques Byck, Alexandru Graur, 
Vicu Mândra, Paul Georgescu (pe G, Călinescu îl 
ascultam peste drum, la Facultatea de Arhitectură, 
unde preda în 1953). Dar este de spus şi faptul că, 
în acei ani, procesul de învăţământ era viciat de 
tarele ideologice ale vremii: între anii 1952-1957, 
de pildă, când am urmat cursurile Facultăţii de 
Filologie, n-am auzit niciodată la facultate numele 
scriitorului Lucian Blaga, de pildă, noroc că aveam 
în biblioteca mea personală trilogiile sale celebre 
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şi piesele sale de teatru. Printre colegii mei de 
facultate se aflau, de asemenea, viitoare nume de 
seamă ale culturii române, printre care poetul 
Nichita Stănescu, criticul literar Eugen Simion (ani 
la rând şi Preşedinte al Academiei Române), 
scriitorul clujean Vasile Rebreanu, profesorii 
universitari Victor Ciobanu, Gheorghe Ciompec, 
Pavel Ruxăndoiu, sau bunul meu prieten Nicolae 
Corbeanu, stabilit în Germania, unde a fost, ani de 
zile, slujbaş important al emisiunii în limba 
română a postului de radio „Deutsche Welle” din 
Köln, dar care are şi vreo trei romane tipărite la 
edituri româneşti – „Amintirile unui laş”, „Vara 
transfugului” şi  „Leptopiseţul unui european 
temperat”. Coleg de grupă (în grupa F a Facultăţii 
de Filologie din Universitatea bucureşteană) am 
fost, vreme de cinci ani de zile, cu Nichita 
Stănescu, pe care îl consider, aşa cum spuneaţi, 
unul dintre cei mai importanţi „trifoi cu patru foi” 
ai vieţii mele. Greu de spus în câteva cuvinte ce a 
însemnat pentru mine prietenia cu Nini (aşa cum îi 
spuneau cei apropiaţi) din anii Facultăţii. A 
însemnat, oricum, enorm, a fost principalul atu al 
supravieţuirii într-o epocă de tristă amintire. Pe 
Nichita Stănescu l-am cunoscut în toamna anului 
1952, la un ghişeu de la secretariatul Facultăţii de 
Filologie, unde stăteam la o „coadă” respectabilă 
pentru înscrierea în anul I, după ce rezolvasem cu 
succes examenul de admitere din vară. Stăteam 
cuminte, aşadar, la coadă predominant feminină, 
când un june  blond cu părul vâlvoi a apărut dintr-
odată, rugându-ne să-l lăsăm în faţă pentru că 
pierde trenul de Ploieşti. Era Nini. Fetele din rând 
au mormăit, fireşte, dar s-au liniştit repede, pentru 
că Nichita nu avea niciunul dintre documentele 
necesare înscrierii, venise să se înscrie doar cu 
seninul ochilor săi albaştri. L-am ajutat, apoi, pe 
Nichita, mai bine de o oră, să completeze toate 
formularele, am fost ultimii care ne-am înscris în 
seara aceea, şi faptul că ne-am înscris împreună a 
favorizat, probabil, înscrierea noastră în aceeaşi 
grupă, numită F, a Facultăţii de Filologie. De 
aceea am şi detaliat împrejurările acelei 
dupăamieze de septembrie 1952, pentru că, în 
mare măsură, ele ne-au hotărât destinul comun. 
Nini a pierdut în seara aceea trenul de Ploieşti 
(deşi, cum îmi place mie să spun, la modul 
metaforic, el n-a pierdut niciodată trenul de 
Ploieşti), şi, în apropierea Universităţii, pe unde 
astăzi se află Hotelul „InterContinental”, unde erau 
nişte berării populare – era şi un circ ambulant, dar 
fără legătură cu subiectul – am întârziat la câte o 
halbă de bere, până când Nichita a devenit Nini, 
iar eu am devenit – nu ştiu nici azi de ce – Căluţu. 
Pe vremea aceea, Nini nu-şi materializase încă 
talentul poetic – primul său volum, „Sensul 

Iubirii”, apărea abia în 1959 – dar, se simţea bine, 
avea suflet de poet (şi de filosof, aş zice). Cei cinci 
ani petrecuţi împreună conţin amintiri de neşters 
din anii formării mele intelectuale şi umane, în 
general.  
G.C. Mărturiseaţi că printre „părinţii spirituali” 
ai dvs. se află Victor Iliu, regizorul unui film de 
referinţă pentru cinematografia românească – 
Moara cu noroc – şi George Ciprian, actor şi 
autor al fermecătoarelor comedii „Omul cu 
mârţoaga” şi „Capul de răţoi”. Cititorii noştri ar 
fi interesaţi să afle câte ceva despre aceste două 
mari personalităţi ale culturii româneşti, pe care 
le-aţi cunoscut îndeaproape. 
C.C. Victor Iliu a fost, cum frumos spunea Lucian 
Pintilie, „cea mai înaltă instanţă intelectuală a 
noastră, a cineaştilor, prima noastră conştiinţă 
estetică”, transfigurată, prin nobleţea şi strălucirea 
ei, într-o „conştiinţă criteriu”. Am multe motive 
să-l consider pe Victor Iliu printre principalii mei 
părinţi spirituali. Pe vremea în care răspundeam de 
pagina cinematografică a revistei 
„Contemporanul” articolele şi eseurile sale au 
înnobilat demersul publicistic al revistei. A fost,  
apoi, lecţia de artă şi de viaţă pe care mi-a oferit-o 
în timpul filmărilor la Comoara din Vadul Vechi, 
episod pe care l-am descris pe larg. Către sfârşitul 
vieţii sale, Victor Iliu, în calitate de profesor la – 
cum se numea pe atunci – Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografică, mi-a oferit şansa de a 
fi profesor de istoria filmului la două promoţii de 
viitori regizori, într-una avându-i ca studenţi pe 
Mircea Veroiu, Dan Piţa, Nicolae Cabel, Petre 
Bokor sau somalezul Youssouff Aidabi, în  
cealaltă pe Timotei Ursu, Constantin Vaeni, 
Nicolae Opriţescu, Andrei Cătălin Băleanu, Felicia 
Cernăianu. Pentru mine, care, pe cartea mea de 
muncă, am avut un singur loc de muncă, revista 
„Contemporanul”, de la angajare (în 1 aprilie 
1959) până în decembrie 1989, această scurtă 
incursiune în universul învăţământului superior 
(produsă prin „cumul” şi imposibil de continuat în 
epocă), a însemnat un pas important în carieră, 
inaugurarea unui drum pe care aveam să-l reiau 
după 1990. Cât despre relaţia mea cu dramaturgul 
şi actorul G. Ciprian, ar fi de spus faptul că 
lucrarea mea de licenţă (coordonată de profesorii 
Vicu Mândra şi Paul Georgescu şi numită pe 
vremea aceea „lucrare de stat”) a fost consacrată 
scriitorului şi actorului G. Ciprian. La ora 
elaborării acelei lucrări nu exista nici o cercetare 
monografică publicată despre G. Ciprian (ulterior 
a apărit un studiu amplu, în două volume, al lui 
Valeriu Râpeanu), drept pentru care, pentru a 
obţine datele necesare despre biografia artistică şi 
biografia propriuzisă a „subiectului”, am pus la 
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cale o serie amplă de dialoguri cu G. Ciprian, pe 
care le-am purtat vreme de vreo două luni, acasă la 
scriitor, descoperind – sub aparenţe înşelătoare, 
chiar morocănoase – un spirit viu, cuceritor, cu 
fermecătoare poveşti despre lume şi viaţă, aşa cum 
sunt şi schiţele sale din „Cutia cu maimuţe”,  un 
seducător umor spontan dublat de un suflet de 
poet, aşa cum o arată şi principalele sale piese 
„Omul cu mârţoaga” şi „Capul de răţoi”, un 
camarad desăvârşit,  un bun cunoscător de vinuri 
seci, aşa cum au dovedit-o toate întâlnirile noastre. 
Iertată fie-mi „blasfemia”, dar nu spun decât 
adevărul adevărat: în finalul uneia din aceste 
întâlniri, a sosit acasă fiul cel mic al actorului, 
Nică (la rândul lui actor, Ion Ciprian), şi ne-a găsit 
pe amândoi în patru labe în holul de la intrare, 
căutând pe jos cheia de la intrare, pe care o 
scăpase maestrul. Toamna anului 1968 a fost, 
pentru mine, un anotimp tragic şi dureros. O boală 
necruţătoare a încheiat prematur, pe un pat de 
spital din Roma, viaţa lui Victor Iliu, la numai 56 
de ani, cam în aceleaşi zile găsea cheia de ieşire 
din această lume şi G. Ciprian, şi tot atunci, pe un 
pat de spital din Braşov, se stingea şi tatăl meu, 
ultima sa bucurie din viaţă (ca să vedeţi cât de 
sucită este lumea asta!) fiind discursurile anti-
sovietice ale lui Nicolae Ceauşescu după invadarea 
Cehoslovaciei, pe care le asculta în surdină la 
„Europa Liberă”... 
G.C. Ce amintiri mai picante aveţi din boema 
tinereţii dvs., boemă care, dincolo de aventuri şi 
agape bahice, a însemnat o stare de spirit, de 
efervescenţă culturală şi, totodată, o formă de 
rezistenţă la încorsetările comuniste şi de 
afirmare a libertăţii individului? 
C.C. În viaţa publiciştilor, un rol important, pe 
lângă redacţiile în care îşi desfăşoară activitatea, îl 
au subredacţiile – ca loc de destindere, după 
încordările profesionale pe care le presupune şi le 
conţine  meseria. Cred că am cunoscut destul de 
bine boema bucureşteană, încă dinspre finalul 
deceniului al şaselea din veacul trecut, când am 
fost angajat la revista „Contemporanul” şi 
subredacţia noastră principală de atunci era 
„Podgoria”, un refugiu încântător, în care veneam 
adesea cu Nichita Stănescu, cu François Pamfil, cu 
Nicolae Velea, cu Titi Rucăreanu, şi îl găseam, 
nesmintit, la masa sa, pe Horia Lovinescu. Era 
vremea când s-a născut binecunoscuta legendă 
conform căreia dramaturgul avea, neapărat, pe 
masă un pahar mare şi un păhărel, când bea din 
păhărel se strâmba crunt, pentru a da ulterior pe 
gât, dintr-o răsuflare, paharul mare, speculaţia 
fiind aceea că paharul cel mare conţinea vodcă, iar 
păhărelul – apă. Săpături ulterioare au demonstrat 
că în ambele pahare era vodcă. Ani la rând, apoi, 

subredacţia noastră, a celor de la 
„Contemporanul”,  a fost barul „Murano” de la 
„Athenée Palace”, unde veneam adesea cu colegi 
de redacţie mai tineri, Aurel Bădescu, Dinu Kivu, 
Bebe Ignat, Laurenţiu Ulici, dar ne întâlneam 
adesea şi cu Fănuş Neagu, cu George Astaloş, cu 
pictorul Constantin Baciu, cu poetul cam 
proletcultist Ion Bănuţă, cu reporterul frenetic 
Alexandru Stark (de două-trei ori şi-a băut cafeaua 
la masa noastră şi Petre Ţuţea!, care ne-a 
teoretizat, o dată, mie şi lui Aurel Bădescu cât de 
mare este „nevoia de proşti” în viaţa cea de toate 
zilele, pentru că altfel nu i-am putea identifica, 
prin contrast, pe deştepţi). Soţia mea susţine că 
„Athenée Palace” şi-a construit corpul cel nou din 
spatele clădirii principale cu banii mei şi-ai lui 
Aurel Bădescu. Apoi, câtă vreme am lucrat la 
revista „Caiete Critice” condusă de Eugen Simion 
(unde am fost secretar general de redacţie, cu mici 
întreruperi, între 1993 şi 2006), subredacţia 
noastră nu numai la figurat ci şi la propriu a fost 
„Terasa Rond”, devenită, după anul 2000, 
„Business Land” (loc de odihnă din zona aşa 
numitului „Rond Coşbuc”, situat la poalele 
dealului pe care se află Casa Academiei, care 
găzduia pe atunci sediul revistei „Caiete Critice”): 
acolo îmi continui boema, cât mă va ajuta 
Dumnezeu, şi în anii senectuţii (dar fără vodcă şi 
cu apă cât mai plată!), întâlnindu-mă, din când în 
când,  cu foşti colegi din această ultimă redacţie, 
tinerii sau foarte tinerii Bogdan Popescu, Oana 
Soare, Sebastian Vlad Popa, Răzvan Adam.  
G.C. În afară de articolele pe care continuaţi să 
le publicaţi cu o admirabilă consecvenţă în 
reviste, ce proiecte aveţi pe masa de lucru? 
C.C. „Vârstele proiectelor” au cam trecut pentru 
mine. Încerc, totuşi, să găsesc un spaţiu editorial 
adecvat pentru o carte pe care am încheiat-o de 
câteva luni de zile, „Al.G.Croitoru, zis şi Mister 
Keystone”, şi ţin să închei ediţia definitivă a 
volumului „Secretul lui Saizescu sau Un surâs în 
plină iarnă”, a cărei primă ediţie a apărut în 1996, 
deci acum aproape două decenii.  Mă bucură 
constatarea dvs. că eu continui să public „cu o 
admirabilă consecvenţă” articole în presa 
culturală, dar vreau să vă împărtăşesc o întâmplare 
de acum vreo zece ani: o publicistă de televiziune 
(nu vreau să dau nume) l-a întrebat pe un cunoscut 
actor ce critici de film preferă, omul a răspuns că-l 
citeşte cu interes pe Călin Căliman, dar publicista 
l-a sancţionat cu o replică de tipul „dar ce, ăla mai 
scrie?”… 
 
A consemnat George CANACHE 
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Prof. Dr. Nicu VINTILĂ 
 

ROMÂNII DIN NORD şi NORD VESTUL 
BULGARIEI 

 
Motto: Buna cunoaştere a istoriei ne uneşte 
iar slaba cunoaştere a istoriei ne desparte. 

  Fustel de Coulanges 
 

Într-o Europă confruntată azi cu 
exacerbarea tensiunilor şi conflictelor interetnice, 
orice abordare privind identitatea comunităţilor 
minoritare este interpretată cu iritare ca 
naţionalism agresiv, intoleranţă, xenofobie sau 
demagogie şovină. 

Excepţie de la această regulă a făcut-o şi-o 
face, de multe ori în defavoarea sa, România care 
are pentru minorităţile conlocuitoare o atitudine 
binevoitoare. 

Dar ideea naţională – compromisă, ce-i 
drept de politicieni – nu numai că nu şi-a epuizat 
conţinutul, ci, înţeleasă ca un ansamblu relaţional 
activ, implică în modul cel mai profund voinţa de 
integrare europeană. 

Actualitatea imediată ne arată că 
stimularea resentimentelor este total neproductivă 
în materie de relaţii pluri-etnice. 

Confruntarea se cere a fi făcută prin 
puterea argumentelor, în nici un caz prin 
anatemizarea  vecinului. 

Politologul american George Kennan 
deosebea, recent, naţionalismul agresiv de 
patriotismul lucid, prin câteva precepte dinamice: 
dragostea de propria ţară să nu se transforme în 
aversiune necondiţionată împotriva altei ţări; grija 
faţă de interesele naţionale, să nu fie dirijată spre 
trecut ci spre viitor; calităţile şi defectele 
propriului popor să nu fie exhibate sau camuflate 
cu nervozitate ori patetism, ci discutate cu 
seninătate şi, dacă se poate, chiar cu umor. 

Naţionalismul pozitiv devine o chestiune 
ştiinţifică şi nu emoţională. 

Desigur, problematica sa extrem de 
delicată nu poate scuti însufleţirea polemică şi, nu 
întâmplător, liniile de forţă ale unei veritabile 
doctrine patriotice prin care spiritualitatea 
românească ajunge la  cunoaşterea de sine pot fi 
decelate în publicistica modernă şi contemporană. 

Poporul român aşezat dintotdeauna între 
graniţele actuale şi în multe alte spaţii geografice 
vecine aflate acum sub suzeranitatea altor state îşi 
are bine definită originea sa comună suportând cu 
demnitate încercările permanente de 
deznaţionalizare. 

Merituos este pentru cei de dincolo de 
graniţele României că de peste o mie de ani şi-au 
păstrat identitatea chiar în lipsa şcolilor în limba 
lor maternă şi în lipsa bisericilor naţionale, 
singurul liant fiind familia ce i-a unit şi menţinut 
ca popor, ca grai în comunităţile astfel înstrăinate. 

Am scris recent despre românii din 
Timocul Sârbesc care nu se deosebesc cu nimic de 
românii din Timocul Bulgăresc decât prin faptul că 
geografic sunt delimitaţi de râul Timoc şi aceasta 
în epoca modernă după cele două războaie 
mondiale. 

Continuăm acum cu românii aşezaţi în 
multele sate cuprinse în perimetrul mărginit la est 
de râul Timoc, la vest de râul Lom şi la nord de 
Dunăre, români care au acelaşi grai şi aceeaşi 
origine cu cei din Serbia şi din România, dar 
trăitori pe teritoriul Bulgariei. 

Formarea lor în zonele respective a avut 
loc în aceeaşi perioadă şi în aceleaşi condiţii. 

Am afirmat în articolul publicat în 
numărul 1 al revistei Dacia Nemuritoare că 
românii timoceni, locuitori ai spaţiului balcanic, au 
o situaţie aparte. Numeroase dovezi confirmă 
ideea, mai veche, că zona Timocului a fost una 
dintre cele în care s-a format poporul român şi 
limba sa proprie. 

Din păcate, unii au citit superficial acest 
pasaj şi au reproşat că aş fi adeptul ideii, susţinută 
de mulţi detractori ai românităţii, că întreg poporul 
român s-a format la sud de Dunăre de unde au 
migrat spre nord stabilindu-se în zona Carpaţilor. 

Nu pot accepta această teză şi nu sunt nici 
argumente ştiinţifice care să convingă ci doar 
supoziţii răutăcioase. 

Pasajul respectiv citat mai sus face referire 
la faptul că poporul român din zona timoceană (fie 
ea din Serbia sau Bulgaria) s-a format acolo, nu în 
altă parte dar nimeni nu poate preciza dacă toate 
zonele unde locuiesc români, (Rusia, Basarabia, 
Bucovina, Serbia, Grecia, Bulgaria, Ungaria, 
România) aceste populaţii care alcătuiesc poporul 
român s-au format consecutiv sau în etape, cert 
este că zona geografică ocupată de aceştia  este 
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foarte întinsă şi trebuie să dea de gândit celor ce 
vehiculează importul sau exportul de populaţii 
româneşti sau românizarea lor de către armatele 
romane, armate care au ocupat o infimă parte din 
această zonă. 

Revenind la tema de faţă putem afirma că 
atunci când se vorbeşte de valahii-români din 
nordul Bulgariei şi în special din nord-vestul 
Bulgariei, fosta Tribalia tracă, referirea se face la 
acea parte a poporului român care locuieşte pe 
partea dreaptă a bătrânului Istru-Danuvius-
Dunărea şi mai precis la teritoriul care se situează 
începând de la râul Timoc, trecând prin zona Vidin 
până la Lom în est, la munţii Balcani (Hemus) în 
sud şi la Dunăre în nord, în total 20.000 de 
kilometri pătraţi. 

Destinul acestor români, precum şi al celor 
din Basarabia sau Bucovina de nord, fără a-i omite 
pe românii din zona de răsărit a râului Tisa, în 
câmpia panonică, este aproape identic: toţi suferă 
de împilare chiar dacă locuiesc pe propriile lor 
teritorii, ocupate odinioară de alte popoare sau 
seminţii migratoare atrase acolo de frumuseţea 
naturii ori de bogăţiile pământului. 

Dacă în zilele noastre şcolarii români ştiu 
câte ceva despre fraţii lor din nord vestul 
Bulgariei, ei nu cunosc nimic sau foarte puţine 
lucruri – şi acestea foarte vag – despre stirpea 
fraţilor lor din zona amintită, de care numai 
Dunărea îi desparte. 

Această ignoranţă nefastă se datorează în 
primul rând istoricilor, vechi sau contemporani, 
dar mai ales forţelor politice şi administrative care 
cârmuiesc pe malurile Dunării de jos de la 
începutul secolului al XIX-lea până în prezent, 
când deja este prea târziu, deoarece multe 
persoane sau localităţi au fost deznaţionalizate şi 
asimilate treptat în populaţia bulgară (situaţia este 
identică pentru toate zonele externe locuite de 
români). 

Popor de origine euro-carpatică mai întâi 
şi traco-dacică după aceea, se presupune că aceşti 
români trăiesc în zona lor natală din vremuri 
îndepărtate. 

Anumiţi istorici de renume mondial, 
încearcă să demonstreze existenţa lor pe ţărmurile 
Mării Pontice ca areal lărgit şi în zona timoceană 
ca arie restrânsă, chiar de la a doua apariţie a 
omului după epoca glaciară; altfel spus, cu circa 
4000 de ani înaintea erei noastre. 

Primele indicii istorice datează însă din 
epoca în care armatele regelui Darius I (521-485 
î.e.n.) irump în Balcani. 

La drept vorbind, aceste invazii nu sunt 
fără temei, căci, Atena ca şi Sparta priveau cu 
lăcomie la aceşti traci din Balcani, adevărate genii 

în arta fabricării obiectelor din aur pe care ei le 
posedau în număr mare. 

Continuitatea poporului român în zonele la 
care facem referire, este confirmată tocmai prin 
originea lor comună, origine traco-geto-dacică 
indiferent că anumite imperii s-au succedat în 
cârmuirea teritoriilor respective dar fără ca nativii 
de aici să-şi modifice limba, obiceiurile, portul şi 
unitatea de neam. 

Ceea ce întâlnim la românii din Pind, din 
Istria, din Bulgaria, întâlnim şi la românii de până 
la Nistru şi chiar dincolo de Nistru, la Bug, până la 
Nipru, în nord pe teritoriile acum ocupate de 
Ucraina, în vest până în partea estică a Ungariei, la 
vest şi sud est pe teritoriul Serbiei actuale, ceea ce 
denotă o origine şi continuitate neîntreruptă. 

Răspândiţi în întreaga Peninsulă Balcanică 
şi transbalcanică, începând din imediata vecinătate 
a Dunării, din zonele: Timoc (bulgăresc şi 
sârbesc), Lom, Oreahovo, Nicopole, Plevna, Vraţa, 
ajungând până spre Cadrilater, la Tolbuhin şi 
Sofia, în munţii Rhodopi, în Voievodina, în Serbia 
şi Croaţia, în Muntenegru, în Macedonia, Albania, 
de-a lungul coastei Adriatice până în nordul 
Dalmaţiei, în munţii Pind, în insulele ionice, în 
nordul Greciei, în Epir, Thesalia, în Peninsula 
Istria şi chiar în Turcia europeană, reprezentanţii 
romanităţii balcanice sau orientale, cum au fost 
numiţi de diverşii specialişti, au trăit şi trăiesc în 
comunităţi mai mult sau mai puţin numeroase. 
Existenţa lor pe aceste meleaguri din vremuri ce se 
pierd în negura istoriei, a atras interesul multor 
specialişti şi nespecialişti: călători, străini, istorici, 
lingvişti, etnologi, care au căutat să elucideze, prin 
argumente ştiinţifice sau mai puţin ştiinţifice, 
prezenţa lor în aceste regiuni. 

Mult mai numeroşi în secolele anterioare, 
în anii din urmă fiind asimilaţi de popoarele sau 
populaţiile în mijlocul cărora trăiesc sau 
păstrându-şi o identitate miraculoasă, în ciuda 
tuturor vicisitudinilor istorice şi social-politice, 
aceşti români balcanici şi-au menţinut nealterate o 
serie de tradiţii şi obiceiuri de mare vechime, cu o 
simbolică deosebit de interesantă. 

Această romanitate a apropiat şi apropie şi 
azi populaţiile din această parte a sud-estului 
european, iar pe altă parte, a păstrat până în zilele 
noastre, fărâme de romanitate risipite în Balcani. 

În sensul geografic şi etnic larg, aceste 
populaţii româneşti s-au format încet şi a durat în 
timp ca proces de transmitere şi adoptare a unui 
limbaj comun. 

La venirea slavilor în zonă, nucleul 
etnicităţii poporului român, se constituise de mult. 

Limba română cu structura ei romanică 
era formată. 
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Toţi locuitorii din zonele amintite, vorbesc 
idiomuri romanice care derivă şi se aseamănă în 
mare parte cu limba latină estică şi sunt purtătorii 
unei culturi populare tradiţionale specifice, cu 
rădăcini în fondul autohton paleobalcanic. 

Din cauza numărului mare al acestor 
trăitori sud-dunăreni, vorbitori de idiomuri 
romanice, foarte asemănătoare în multe cazuri, 
chiar identice cu limba utilizată în nordul Dunării, 
ei au format aşa-numitele Romanii populare sau 
Valahii. 

Sunt semnalate: Valahia Mare – în 
Thesalia; Valahia de sus – în Epir; Valahia Mică – 
în Etolia, Acarnania, Dorida, Locrida; Valahia 
Bătrână – în Bosnia; Valahia Albă, Valahia 
Rhodopi; Valahia Tracică – în Moesia (Bulgaria, 
Serbia); Valahia Sîrmium pe râul Sava. 

În izvoarele bizantine şi slave locuitorii 
acestor arealuri sunt cunoscuţi sub numele generic 
de vlahi sau valahi. 

Fiind o noţiune controversată, trebuie 
subliniat, în primul rând, că acest cuvânt reflectă, 
în sine, continuitatea de receptare prin scris a unei 
tradiţii legate de romanitatea valahilor din nordul 
Dunării. 

În al doilea rând, termenul valah, precum 
şi alte forme ca morovalah sau morlac, rămân în 
conştiinţa populaţiilor din zona balcanică ca 
însemnând, în special, elementul vechi roman. 

Istoria acestor valahi nord-balcanici este 
încă insificient explorată, o istorie care pune 
probleme şi care are „pete albe” o istorie care este 
contestată, cu sau fără motiv, o istorie care 
aşteaptă elucidările cercetătorilor. 

Interesul permanent şi mereu crescând pe 
care l-a trezit minoritatea românească din nordul şi 
nord-vestul Bulgariei a adus şi aduce în atenţia 
celor doritori de a-i cunoaşte trecutul şi originea 
aspecte concrete şi inedite din viaţa cotidiană a 
unei mici părţi a acestei romanităţi balcanice sau 
orientale, în special comunitatea românească de pe 
valea Timocului bulgăresc şi cea de pe valea 
Dunării. 

Când ne referim la o comunitate avem în 
vedere faptul de a fi comun mai multor lucruri sau 
fiinţe, posesiune în comun, grup de oameni cu 
interese, credinţe sau norme de viaţă comune, 
totalitatea locuitorilor unei localităţi, ai unei ţări. 

Printre caracterele definitorii ale unei 
comunităţi, poate fi menţionată unitatea teritorial-
administrativă, locuitorii ei fiind strâns legaţi prin 
unitatea lingvistică, etnofolclorică, spirituală, dar 
şi prin mentalitate. 

Aceste criterii aplicate teritoriului cuprins 
între Dunăre, Timoc şi Vidin, între Vidin – Ruse, 
ne îndreptăţesc să o definim ca pe o comunitate 

vorbitoare de limbă română, o oază de romanitate 
orientală în mijlocul unei mase slave. 

Şi cum ar putea fi considerată altfel decât 
comunitate când este vorba de un număr de peste 
30 de sate, situate numai în zona Vidin şi de încă 
aproximativ 20 de localităţi compact româneşti, 
aflate pe Valea Dunării, de la Vidin la Ruse ? 

Românii din aceste regiuni formează o 
colectivitate aparte, în marea masă slavă în 
interiorul căreia trăiesc, în marea masă a celorlaţi 
români, din Peninsula Balcanică, din Bulgaria şi 
Bosnia până în Macedonia, Albania şi Grecia. 

Cât priveşte imaginea despre ei înşişi, 
trebuie subliniat faptul că toţi locuitorii celor două 
arealuri au conştiinţa unei entităţi deosebite, a 
dublei aparteneţe: din punct de vedere teritorial şi 
administrativ ştiu că fac parte din Bulgaria dar din 
punct de vedere spiritual şi etnic se simt legaţi prin 
fire invizibile de românii din stânga Dunării. 

Întrebaţi ce sunt ei răspund, fără echivoc, 
că sunt români în ciuda faptului că sunt recenzaţi 
ca bulgari. 

Limba română este considerată ca limbă 
maternă, iar bulgara – limbă învăţată la şcoală. 

Între comunităţile româneşti din Bulgaria 
sunt multe asemănări dar în acelaşi timp sunt şi 
deosebiri cum ar fi modul de viaţă, în ocupaţiile 
lor principale. 

Dacă grupele de români (aromâni, 
meglenoromâni sau istroromâni) se ocupau, 
îndeosebi, cu creşterea animalelor, cu comerţul şi 
nu de puţine ori cu transhumanţa, timocenii au fost 
încă de la început agricultori sedentari. 

În timpul Imperiului Otoman, au primit 
documente care le atestă dreptul de proprietate 
asupra pământurilor date de turci, aservirea 
otomană fiind mai blândă şi neavând consecinţele 
semnalate în alte regiuni. 

Tot în sfera deosebirilor facem referire la 
faptul că timocenii au avut relaţii foarte strânse cu 
fraţii lor de limbă, neam şi obiceiuri din stânga 
Dunării. 

Aceste relaţii s-au perpetuat din cele mai 
vechi timpuri până în prezent, Dunărea 
neconstituind niciodată o barieră între populaţiile 
de pe ambele maluri. 

Localităţile timocene se bucură de condiţii 
deosebit de prielnice: apă pentru pescuit, fertila 
luncă a Dunării şi a Timocului, care oferă 
locuitorilor posibilităţi multiple de practicare a 
agriculturii şi de creştere a animalelor. 

Generozitatea solului a făcut ca teritoriul 
din cotul Dunării, în care se află satele de văleni, 
să fie numit Cornul de aur. 

Cunoaşterea, chiar şi parţială, a unor 
coordonate protoistorice şi istorice va facilita 
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înţelegerea prezenţei şi a perenităţii populaţiilor 
româneşti din arealul în discuţie. 

Astfel, teritoriile din nordul şi din sudul 
Dunării au fost populate încă din neolitic, aici 
dezvoltându-se cultura Starcevo-Criş, locuirea 
fiind continuată în epoca bronzului tracic 
(culturile: Gârla Mare, Verbicioara) şi 
hallstattiană. 

Tracii, unul din cele mai mari neamuri ale 
antichităţii, s-au aşezat în Europa pe la 1800-1500 
înainte de Cristos. 

Cu ei începe în regiunile de la Dunărea de 
Jos epoca bronzului, ei adică sunt cei dintâi care 
introduc lucrarea metalelor în acest spaţiu. 

Întinzându-se până la Vistula şi în 
Ucraina, ei locuiau în toată România de azi şi 
dincolo de Dunăre în Bulgaria până în Macedonia, 
în regiunea râului Mariţa, regiune care şi azi se 
numeşte Tracia. 

Şi peste Bosfor aveau însemnate aşezări în 
Asia Mică. 

În secolele II şi III este semnalată o masă 
compactă de populaţie romană pe ambele maluri 
ale Dunării, cuprinzând Dacia, cele două Moesii, 
adică Dobrogea, Bulgaria până la Balcani şi Serbia 
cu o pătrundere mai adâncă spre sud a elementului 
roman, pe văile Timocului şi Moravei. 

Din romanitatea orientală s-a sedimentat 
un singur popor, poporul român. 

Noi românii nu suntem numai urmaşii 
romanilor din Dacia, ci a întregii romanităţi 
orientale. 

Limba română s-a constituit din limba 
latină vorbită de colonişti şi de tracii romanizaţi, 
aşadar, din dialectul limbii latine vulgare, vorbit pe 
ambele maluri ale Dunării de Jos. 

Chiar şi după aşezarea slavilor la nordul şi 
la sudul Dunării, până în Peninsula Balcanică, 
partea de nord şi de nord vest a Peninsulei 
Balcanice, valea Dunării şi a Moravei păstrase o 
importantă populaţie de limbă latină, chiar în 
armata bizantină erau oşteni care aveau limba 
latină ca limbă maternă. 

Referitor la prezenţa românilor pe valea 
Timocului se afirmă faptul că românii pe care îi 
găsim azi aici nu sunt urmaşii coloniştilor romani 
din sudul Dunării care au fost împinşi spre 
Macedonia, ci sunt din aceeaşi stirpe cu cei din 
nordul Dunării. 

Satele preponderent româneşti din 
Timocul Bulgăresc sunt împărţite de sute de ani în 
funcţie de locul unde ele au existat şi există. 

În funcţie de aşezarea lor geografică aceste 
sate se împart în: sate de văleni, sate de pădureni şi 
sate de câmpeni. 

În componenţa satelor de Văleni intră 
localităţile situate pe valea Dunării, areal numit 
Cornul de Aur cum ar fi: Cumbair (cartier al 
oraşului Vidin), Căpitănuţ, Pocraina (fost 
Kirimbeg), Antimovo (fost Şeu), Cutova, 
Slanotârn, Coşava, Gumătărţi, Iasen, Florentin, 
Negovanit. 

Satele de Câmpeni aflate între satele de 
Văleni şi satele de Pădureni cum ar fi: Maior 
Uzunovo (fost Halvagiu), Ciocârlina, Tianuţ, 
Gâmzova, Vârf, Cudelin (fost Racoviţa), Bălei, 
Bregova, Răchitniţa. 

Satele de Pădureni, situate în zona 
pădurilor, înspre graniţa cu Serbia, cum ar fi: 
Drujba (fost Molălâia), Calinic, Topolovăţul din 
Deal, Topolovăţul din Vale (fost Boşneagul din 
vale), Perilovăţ, Borilovăţ (fost Baroivăţ), 
Gratcovski Colibi, Rabrova, Fundeni (fost Caniţ), 
Deleina, Cosovo. 

Unul din aspectele cele mai controversate 
este acela al numărului locuitorilor pe sate, oraşe, 
plase el variind de la câteva zeci de mii la câteva 
sute de mii şi chiar la un milion. 

Statisticile bulgare l-au ascuns cu 
străşnicie. 

Este foarte adevărat că şi criteriile de 
menţionare a numărului lor a fost extrem de variat. 

Dacă în unele surse informaţionale este trecut 
numărul total al românilor (vlahilor) din 
Peninsula Balcanică, în altele sunt consemnaţi 
numai timocenii, numai locuitorii Serbiei sau 
numai cei ai Bulgariei. 

Oricât au încercat autorităţile să-i 
intimideze cu ocazia recensămintelor de a nu se 
declara români sau vlahi, ei au continuat să existe 
în realitate, chiar dacă statistic au fost eliminaţi de 
mult. 

Şi azi sunt zeci şi zeci de sate alcătuite 
numai din români şi alte zeci unde coexistă atât 
români cât şi bulgari. 

Din păcate, neexistând şcoli cu predare în 
limba română şi nici slujbe bisericeşti în limba 
română, s-a pierdut şi se pierde o mare parte din 
populaţie de origine şi vorbitoare de limba 
română, fiind nevoiţi să înveţe numai limba 
bulgară. 
Nicu Vintilă 
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                  Victor Emanuel TOLAN  
 

DRUM SPRE UN SPAŢIU CE PARE 
SUSPENDAT ÎN TIMP 

 
Sydney nu s-a schimbat prea mult în 12 

luni. Barbara Streisand cânta “You are my hero” 
iar eu scriu aceste pagini de jurnal în clubul 
hotelului Westin din  “Down Under”, cum mai 
este numită Australia. Formalităţile de vamă sunt 
destul de simple dacă ai viză şi mai ales dacă ai 
paşaport tip  nou cu microcip în el. O aştept pe 
Alina şi cursa ei Fidji Airways care, după escala 
din Nadi, ajunge la trei ore după zborul meu direct 
cu Qantas. Declară solemn că următoarea vacanţă 
o vrea în Fidji. „OK, s-a făcut!”, îi răspund fără 
nici o ezitare.Un răspuns negativ ar fi fost inutil.  
Luăm un taxi şi într-o jumate de oră suntem la 
Westin în oraş, pe Pitt street la colţ cu Martin 
Place, numărul 5. La doi paşi se găseşte cafeneaua 
Lindt, azi închisă temporar, unde avusese loc 
atentatul terorist acum câteva luni. Australia are şi 
ea problemele ei cu extremiştii musulmani, dar se 
pare că au mai mult curaj în a-i trata fără mânuşi. 
Dormind suficient, cam şapte ore, în avion în cursa 
de 14 ore, am ieşit la o mică plimbare luând-o spre 
ANZ, monument din parcul de alături, Hyde Park. 
De acolo mergem spre Grădina Botanică către 
locul unde nevasta primului guvernator visa 
admirând peisajul, pe o  bancă făcută  la comanda 
şotului ei. Este o bancă sculptată în stâncă pe 
malul de sud al intrării în portul Sydney, numită 
azi Macquaries Point. De aici poţi admira clădirea 
cu acoperiş în forma de scoică a Operei, podul 
Harbor şi toată intrarea în golful Jackson. Flori 
roşii, un fel de gladiole uriaşe, încadrează 
imaginea demnă de invidiat de orice fotograf 
profesionist. Turişti chinezi şi ruşi mişună peste tot 
şi fac poze cu telefoanele lor, dar mă distrează mai 
ales cei cu  I-pad-urile. Nu văd viitorul aparatelor 
de fotografiat. Peste câţiva ani copiii vor întreba ce 
au fost alea, aşa cum mă întreabă Andrew ce au 
fost magnetofonul şi picup-ul. I-am arătat un disc 
LP şi s-a minunat. Zâmbeşte şi îmi spune: „Ce 
înapoiaţi eraţi!”  “Mda”. Răspund eu. 

Mai multe nave, vedete  americane şi australiene, 
sunt ancorate în portul militar de alături din 
Wooloomooloo Bay (nu am greşit, sunt 8 litere 
o)... Ruşii şi chinezii le fac poze, bineînţeles fără 
teamă sau jenă. I-aş invita să încerce să facă asta în 
Rusia sau China. « Va fi cu siguranţă ultima ta 
poză  pentru o durată lungă », şopteşte un înger 
îmbrăcat în uniformă de poliţist.  Trecem să vedem 
casa guvernatorului, care este deschisă pentru 
marele public. Este construită în stilul britanic al 
marilor castele sau vile. Grădina cu florile 
tropicale este splendidă. 
Ne întoarcem pe Pitt street până la hotel. Alina 
este dezamăgită că nu vede liliecii atârnaţi în 
pomii din gradina botanică,  aşa cum i-am văzut 
acum 7 ani. Paralel cu Pitt street este George 
street, care ne duce către Victoria Building, unde 
bineînţeles ne oprim pentru o pauză de shopping. 
Alina vrea să guste White Flat, o cafea specială, un 
fel de capucino australian cu ristretto dublu. Este 
încântată cât de delicioasă poate să fie. Starbucks 
au anunţat în State că vor introduce şi ei această 
băutură. Eu rămân la espressoul meu dublu. Luăm 
autocarul « roşu » ca tot turiştii, ca să vedem mai 
mult din oraş, având timpul limitat şi având pe 
amicii noştri Piturlea din Bucureşti cu noi, care nu 
au mai fost în Australia. Ne ducem până pe coasta 
de est a oraşului, la Bondi beach, loc făcut faimos 
de firma Speedo cu costumele de baie ale 
campionilor olimpici australieni. Oricum, speedo 
ar trebuie să fie purtată doar de cei tineri şi mai 
ales de bărbaţii fără burtă. Unii pe vasul nostru nu 
respectă această regulă şi priveliştea nu este 
tocmai plăcută, oricât de sexy se cred proprietarii 
ei. Nu cred că s-au uitat în oglindă  cam de mult. 
Îmi place Sydney, care seamănă mult cu marile 
oraşe americane, dar în acelaşi timp parcă este mai 
curat, iar demografia este mult mai albă. Urmând 
îndrumările din cartea sfântă, încerc să nu fiu 
rasist, dar trebuie să mărturisesc că îmi este din ce 
în ce mai greu, mai ales faţă de rasa galbenă care 
şi-a cam luat nasul la purtare.   

Paddington este cartierul cu multe case, în 
stilul de epocă de la începutul secolului XVIII 
când s-a întemeiat această aşezare. Cartierul este 
în plină  forfotă, cu restaurante, cafenele şi multe 
magazine mici. Ne întoarcem pe Oxford Street. 
Apoi pe lângă Muzeul Australian  şi Catedrala St 
Marry o luăm pe Market St. Facem la dreapta pe 
Pitt până la hotel. Sydney trebuie să fie categoric 
unul dintre cele mai frumoase oraşe din lume  şi 
foarte uşor de navigat prin el. Urbanistica făcută a 
la englezi. 

A doua zi luăm un  taxi. Aveam prea 
multe valize de cărat. Ajungem în doar câteva 
minute pe Circular Quay, unde este ancorat vasul 
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nostru: Celebrity Century. De aici începem o nouă 
aventură de două săptămâni. De pe vas avem o 
vedere splendidă a oraşului cu blocurile înalte, cu 
clădirea Operei şi a Podului Harbor. 

Plouă mărunt şi enervant, dar  lumea de pe 
punte este în extaz. Mă rog din suflet ca ploaia să 
se oprească pe durata croazierei. Nu este chiar aşa 
de plăcut să navighezi pe  furtună, mai ales când ai 
o pasageră lângă tine foarte sensibilă la orice val.  

Plutim încet şi ieşim în larg luând-o către 
nord, pe coasta de est a continentului către 
obiectivul principal al călătoriei noastre: marea 
barieră de corali… Dimineaţa când ne trezim şi ies 
pe balcon îmi vine să ţip de bucurie. Un curcubeu 
uriaş se desfăşoară  într-un semicerc superb pe 
partea dreaptă a vaporului. Ce splendoare! Îmi 
aduc aminte de promisiunea lui Dumnezeu din 
Biblie către Noe şi sper să fie aplicabil şi pe timpul 
croazierei noastre. « Doar 14 zile fără ploaie, Te 
rog! ». 

Prima ancorare va fi după două zile pe 
mare, în micul oraş Airlie Beach. Acesta este un 
oraş miniatură de turişti, foarte prietenos şi care 
seamănă cu toate oraşele de pe insulele cu climă 
tropicală. Regiunea se numeşte Whitsunday şi face 
parte din statul Queensland. Este locul unde mulţi 
turişti vin să vadă una din minunile naturale ale 
lumii şi să navigheze cu iahturile pe insulele din 
jur. Numele Whitsunday a fost dat de căpitanul 
Cook în 1700, în onoarea zilei descoperirii lor - 
Sunday Pentacost. Însă se pare că acesta a făcut o 
greşeală, uitând că trecuse linia internaţionala de 
schimbare a datei. În mijlocul orăşelului este o 
lagună artificială  unde facem baie, fiind protejaţi 
astfel de crocodilii de apă sărată sau dulce ce se 
găsesc în abundenţă pe aici, precum şi de 
meduzele otrăvitoare de care trebuie să ne ferim 
chiar dacă unele sunt doar de mărimea unei 
monezi. Având otravă multă, ele pot ucide un 
copil sau pot să incapaciteze un adult provocând în 
acelaşi timp multă durere. Este cald şi apa este 
plăcută. Mesajele prietenilor noştri din Europa, 
care ne spun de frigul ce bântuie prin ţară, ne fac 
să apreciem şi mai mult temperatura de afară. Mă 
surprinde multitudinea de feluri de palmieri. 

Ne întoarcem pe vasul nostru cu barca, 
oraşul neavând un port de apă adâncă pentru un 
vas mare ca al nostru. La ora 5 ridicăm ancora şi o 
luăm tot spre nord, către următorul port unde abia 
aştept să văd bariera de corali de aproape, Cairns. 
Până acolo însă vom pluti o zi, 280 mile nautice. 
Incredibil ce mare este această ţară continent!  
Miercuri dimineaţă, la 6, ancorăm în portul Cairns. 
Climatul cald, vântul ce adie plăcut, verdeaţa 
tropicală şi atmosfera relaxantă fac ca oraşul să 
atragă foarte mulţi turişti, acesta fiind venitul 

numărul unu, iar al doilea fiind acela din trestia de 
zahăr. Punctul numărul unu de atracţie nu este 
orăşelul în sine, chiar dacă este superb şi foarte 
curat, ci ceea ce se găseşte în apropiere: bariera de 
corali şi pădurea tropicală « rain forest ». 

După ancorarea vasului, debarcăm ca să 
ne urcăm într-o barcă cu motor care ne duce timp 
de o oră şi jumătate în larg, trecând pe lângă insula 
Green şi ne depune pe un ponton chiar deasupra  
barierei de corali. Îmi pun hainele de protecţie 
împotriva meduzelor (care din fericire nu au 
apărut) şi cu masca de scafandru mă lansez în 
lumea incredibilă a coralilor. Lumea subacvatică 
este de o frumuseţe fantastică şi ai sentimentul de 
a fi ajuns pe o altă  planetă. Culorile şi formele 
acestor adevărate piese de artă cu cât sunt mai 
deosebite, cu atât par mai unite într-o armonie 
desăvârşită. Valenţele supranaturale ale acestei  
capodopere a creaţiunii au puterea de a-ţi opri 
respiraţia. Pot doar să şoptesc în taină: « Doamne, 
ce mare eşti! », titlul unui imn creştin. 

Nu voi uita niciodată această experienţă. 
Am atins cu gingăşie steaua de mare, care a 
încercat uşor să se ferească de degetele mele. Mi-a 
părut rău că am deranjat-o, dar ispita era prea 
mare. Un peşte scalar îmi dă târcoale cu 
curiozitate. Zeci de peşti de culori ce nu par reale 
defilează în jurul meu. Parcă se mândresc sau 
poate se joacă, poate sunt doar curioşi. Văd o 
umbră sub mine. Mă îngrozesc. Este un rechin. 
Noroc că este unul mic ca mărime, White Tip Reef 
Shark. Oricum, are menirea să îmi producă un 
sentiment de teamă. Se îndepărtează iar eu respir 
uşurat. Ce lume de feerie şi basm! 

Noaptea o petrecem pe vas, ancoraţi în 
port. A doua zi, la 9 dimineaţa, debarcăm ca să 
luăm trenul spre jungla tropicală.  Barron Gorge 
National Park este o secţiune  spectaculoasă a Wet 
Tropics World Heritage Area. Sculptată acum mii 
de ani (unii zic milioane) de râul Barron, locul este 
plin de văi, ravene şi cascade majestoase ce aruncă 
apa adunată din vechile păduri tropicale de pe 
platoul înalt. Luăm trenul Kuranda Scenic care ne 
duce confortabil pe acest teren dur, presărat de 
stânci. Calea ferată, construită în 1882, când s-a 
descoperit aur în zonă, este o adevărată perlă 
inginerească. Lungimea de 37 km, cu 55 de poduri 
(244 m în oţel şi 1894 m din lemn), 98 de curbe, 
15 tuneluri săpate de mână şi 2,3 milioane de 
metrii cubi de pământ înlăturaţi, face ca acesta să 
fie considerată una din marile realizări  ale 
constructorilor de căi ferate. Superbă realizare! 
Inaugurarea a avut loc în 1891, în iunie, iar staţia 
Kuranda unde am coborât, a fost inaugurată în 
1915. Totul a rămas neschimbat, vagoanele în care 
am călătorit sunt cele din 1908. 
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Ne-am suit în tren în staţia Freshwater. 
Trecem pe lângă peisaje incredibil de frumoase, 
cum ar fi cascada Stone Creek, unde traversăm un 
pod metalic în curbă pe trei pontoane,  o adevărată 
operă de artă văzută prin ochii mei de inginer. Pe 
partea cealaltă a văii se văd Glacier Rock şi Red 
Bluff, două stânci ce domină peisajul abrupt. Ne 
apropiem de Robb’s monument, o stâncă enormă 
lăsată mărturie în memoria inginerului John Robb, 
unul dintre proiectanţi. Coborâm pentru zece 
minute în staţia Barron Fall, unde pozăm cascada 
de 265 m înălţime. După o oră şi jumătate 
ajungem în staţia Kuranda. 

În acest loc din pădurea tropicală vizităm 
un mic paradis local, o rezervaţie naturală  plină cu 
diverse animale de pe acest continent: crocodilul 
numit simbolic “Jack the Ripper”, canguri, 
diavolul tasmanian şi bineînţeles favoritul tuturor, 
drăgăşelul Koala. Facem şi un mic tur într-un 
camion amfibiu militar ieşit din fabrică  acum 70 
de ani şi învăţăm despre plantele şi animalele din 
jungla tropicală: o şopârlă numită Boyds dragon, 
cockatoos, catbird, o pasăre care – ciudat, miaună 
ca o pisică, scrub python, care poate ajunge la 8 m, 
rifle bird - o pasăre a paradisului şi multe alte. Eu 
sper totuşi  să nu vedem pitoni. În schimb văd un 
fluture albastru numit Ulysse, cu aripi parcă 
vopsite cu culoare metalică strălucitoare. Îmi 
atrage atenţia un pom cu frunze mari, în formă de 
inimă, « stingin tree ». Ghidul ne spune că sunt 
foarte otrăvitoare şi că trebuiesc evitate, mai ales 
de a fi folosite pe post de hârtie igienică. Unii  au 
îndrăznit totuşi şi au regretat amarnic gestul 
necugetat. Ferigi uriaşe, de sute de ani vechime, ne 
ţin umbră. Ele fac parte din specia neagră. 
Fiind în zona râului Barron, ghida ne povesteşte 
despre legenda lui Buda-dji a aborigenilor. Şarpele 
« covor « este cel care a săpat valea râului Barron 
şi a pârâiaşelor de pe Tablelands. Buda Dji a fost 
omorât şi tăiat în bucăţi de trei negustori de păsări, 
geloşi pe frumuseţea şarpelui. Spiritul şarpelui 
trăieşte mai departe însă pe aceste teritorii. În faţa 
noastră trece în zbor un fazan « de tufiş » cu culori 
vii. 
Oricum, arta aborigenă reflectă această legendă şi 
mărgelele colorate ale şarpelui sunt încorporate 
chiar şi pe faimoasele bumeranguri. Bineînţeles, 
cumpăr două ca să le duc acasă.O să mă joc cu ele 
la pensie. Acasă mai am unul care nu este aşa de 
frumos decorat. 
Albastrul cerului se reflectă în apele liniştite ale 
oceanului şi le transformă într-un ceruleu de o 
nuanţă strălucitoare ca platina. Linia de orizont ce 
demarcă cele două imensităţi pare a fi trasă cu un 
liniar. Nici un val, ceea ce permite peştilor 
zburători să baleteze deasupra peliculei fine de 

apa. O pensulă cerească a tras  câteva dungi cu un 
alb transparent pe bolta ocrotitoare. Plutim încet 
(doar 18 noduri) către Darwin, oraşul din Northen 
Territories ale Australiei. La Nord de noi se 
găseşte insula Papua cu cele doua ţări, Indonesia şi 
Papua Noua Guinee. Nu contenesc să absorb 
liniştea şi frumuseţea momentului. O pace 
lăuntrică sufletească mă cuprinde. Nimic nu poate 
fi mai spectaculos decât măreţia acestui spaţiu ce 
pare suspendat în timp. Este poate surpriza cea mai 
plăcută  a acestei croaziere.  

Darwin este un port în Teritoriile din 
Nord, (Northern Territories) şi chiar dacă nu este 
un oraş mare, este în plină dezvoltare economică 
din cauza noii fabrici de lichefiere a gazului şi 
fiind aproape de imensul teritoriu al  Asiei, este un 
punct de tranzit important pentru toate exporturile 
de minereuri, bogate resurse  ale ţării.  Numele a 
fost dat  de un englez, bineînţeles în onoarea 
biologului faimos. Înainte se numea Palmerston. 
Am aranjat un tur organizat să vizităm Parcul 
Naţional Linchfield, la 120 km de oraş, gazda  
unor splendori naturale cu care am început să mă 
obişnuiesc pe acest continent. Nimic nu mă mai 
surprinde. Aborigenii au locuit pe aceste meleaguri 
de mii de ani. Cu nume ca Koongurrukun, Mak 
Mak, Marranunggu aceştia respectă natura şi, 
conform credinţei lor, toate fiinţele din ea  fac 
parte din lumea spiritelor străbunilor lor. 
Temperatura afară este de 280C şi marea este 
calmă ca apa într-o ceaşcă de ceai. Petrecem două 
ore în autocarul care ne ducea pe şoseaua Stewart 
printr-un peisaj de savană africană de un verde 
aprins cu mulţi arbori: eucalipţi, palmieri şi 
banani; mlaştini şi iarbă de un metru înălţime pe 
ambele părţi. Iarba este arsă periodic pentru  
prevenirea incendiilor mari. De fapt, natura însăşi 
ar începe incendii cam la fiecare şase ani după care  
îşi revine  cu mai multă vigoare şi sănătate. Legea 
universală a conservării din  fizică se aplică şi aici: 
nimic nu se pierde, ci totul se transformă, până  şi 
carbonul simplu, iar ciclul vieţii se închide 
miraculos ca un inel misterios.  Păsări de multe 
feluri, marsupiali ca wallabies (un fel de cangur în 
miniatură) şi o mulţime de crocodili. În multe 
locuri nu este indicat să faci baie ca nu cumva să 
devii aliment pentru aceste vietăţi feroce. Ca 
răzbunare, la prânz am gustat carne de crocodil 
care, surprinzător, mi s-a părut delicioasă, asta  
după ce am trecut peste gândul de a digera o astfel 
de urâciune. Dar carnea gustoasă şi prăjită aducea 
mai mult cu un mellange de  piept de pui şi peşte 
alb. În schimb carnea de cangur nu mi-a plăcut de 
loc din cauza gustului puternic de vânat. Poate nici 
ideea de a mânca nişte animale atât de nostime cu 
ţopăitul lor nu m-a ajutat. 
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Când ajungem în orăşelul Bachelor, numit 
aşa după un politician australian în 1912, ieşim de 
pe drumul principal Stuart şi mergem spre Parcul 
Naţional unde ne oprim să vedem castele 
construite de termite. Incredibile aceste construcţii 
de 3-4 m înălţime, ce seamănă cu nişte catedrale 
sau ceva palate uriaşe de nisip! Pe o parte a 
drumului se aflau Termitele magnetice care iubesc 
umiditatea mare şi sunt poziţionate nord –sud,  iar 
pe cealaltă parte termitele catedrală, cărora le place 
mai mult la uscat. Nu îţi vine să crezi că aceste « 
furnici », de fapt nu sunt furnici deoarece se 
apropie mai mult de familia ploşniţelor şi sunt 
chiar duşmani aprigi ai furnicilor, pot să 
construiască aceste monumente, adevărate 
capodopere arhitecturale. Ele dau un farmec ciudat 
şi în acelaşi timp miraculos acestui peisaj.  Viaţa 
termitelor poate constitui subiect pentru o carte 
interesantă. După o pauză de masă, mergem la 
cascada Wagi, o altă surpriză a acestui peisaj din 
pădurea tropicală. De pe stânci ce seamănă cu 
marele canion american, la o scară mai mică însă, 
apele umflate se prăbuşesc de la o înălţime de 50 
m într-un lac superb la bază, în care din păcate nu 
poţi face baie din cauza unor crocodili flămânzi ce 
abia aşteaptă o hrană proaspătă. 

Plimbându-ne în pădurea tropicală admir 
păianjeni uriaşi ce au creat nişte pânze cu o 
măiestrie de adevăraţi artişti plastici şi lilieci 
porecliţi « fantoma » atârnaţi în pomi ca şunca la 
afumat. Doar unii se mai întind între vârfuri, cu 
aripile lor  ajungând la 1 m lăţime, făcându-se 
astfel observaţi. 
Sunt atent la tot ce este în jur ca să nu fiu surprins 
de vre-un şarpe sau insectă care să-mi strice 
vacanţa. 

De la Wagi mergem  la cascada Tompler 
care nu este accesibilă decât la partea de sus. De 
acolo poţi vedea întinderea vastă  a platoului.  
Undeva în depărtare, verdele pădurii tropicale se 
topeşte cu cerul şi norii cenuşii ai aburului. Ce 
spectacol! Ne întoarcem şi o ploaie torenţială ne 
prinde pe drum. De aceea este numită pădurea 
tropicală, iar acum este sezonul umed. Perioada 
uscată este între luna mai şi octombrie. 

Darwin este un oraş cu peste 65 de 
naţionalităţi, dar oricum mi se pare că albii sunt 
predominanţi, ceea ce este într-adevăr o surpriză 
plăcută. Curăţenie peste tot, ca şi în celelalte oraşe 
vizitate. Japonezii l-au bombardat în 1942, dar nu 
l-au invadat. Muzeul militar este uimitor, iar 
aeroportul civil este doar o mică parte a celui 
militar. Australienii sunt bine pregătiţi pentru orice 
eventual atac. Din Darwin poţi lua trenul spre 
Adelaide, doar 3 mii de km. Va trebui să o facem 
şi pe asta în viitorul apropiat. ( Mai avem atâtea de 

văzut pe această planetă). Dar vremea cea mai 
bună va fi în mai-august, perioada uscată. 

Ridicăm ancora ca în «Toate pânzele sus » 
a lui Radu Tudoran din tinereţe şi o luăm spre 
noua aventură ce se numeşte Benoa, Bali, insula 
binecunoscută din Indonezia. De mult voiam să 
vizitez aceste insule, însă mereu a intervenit ceva 
şi lipsa de securitate m-a reţinut mereu. Acte de 
terorism s-au întâmplat foarte des şi, dat fiind că 
este ţara cu cei mai mulţi musulmani în lume, îmi 
dă o stare de nesiguranţă. De fapt s-a anunţat că 
aceasta este ultima croazieră care se opreşte pe 
Bali până nu se asigură o securitate mai bună a 
vasului. Sper totuşi să nu avem probleme. 

Pe vas, majoritatea oamenilor fac doar 
două lucruri: mănâncă şi dorm, apoi ciclul se 
repetă din nou. De aceea nu trebuie să cauţi 
balenele în ocean, le găseşti fără binoclu pe vasul 
nostru. Alţii stau ca racii în plin soare lângă 
piscina de pe puntea 11, iar pielea lor este mai 
roşie decât cea a crustaceelor. Treaba lor însă, 
fiecare cu ce îi place, doar de aceea avem 
democraţie. Eu mă ţin de regimul meu de sport şi 
fac exerciţiu pe melodia  «Counting Stars » a 
formaţiei One Direction. Mă mai uit la ştirile de la 
BBC care, ca pe toate celelalte posturi, sunt 
deprimante. Crime, accidente, vreme proasta, etc.. 
Pozitivul îl găsesc doar uitându-mă pe fereastră, 
admirând calmul verde albăstrui al mării Timor. 
Azi intrăm în Oceanul Indian. Eu prefer liniştea 
din cameră şi de aceea luăm mereu un apartament  
cu balcon ca să pot să mă relaxez. 

Am dat ceasul înapoi cu încă 90 de 
minute. Ascult discursul lui Obama despre starea 
Uniunii. Să sperăm că vor reuşi să facă ceva ca 
America să meargă mai departe bine. Orice i se 
reproşează preşedintelui, economia este cea mai 
bună în ultimii 8 ani. Bursa a crescut cu 10 mii de 
puncte, şomajul a scăzut de la 8% la 5,8 % iar 10 
milioane de americani mai mult au asigurare 
medicală. Ar putea fi mai bine ? Bineînţeles, dar 
oricum este mai bine decât în timpul crizei din 
2008 când a preluat puterea de la amicul Bush. 

În Sydney continuă Australian Open de 
tenis şi turneul final de fotbal din Cupa Asiei. Pe 
vas întâlnim şi două chelneriţe din România. Se 
bucură că pot vorbi româneşte cu pasagerii. Mai 
sunt doi băieţi români care însă lucrează la 
magazinele de bijuterii şi vând opaluri şi alte 
pietre preţioase bătrânilor de pe vas ce nu au ce 
face cu banii. 

Ni se spune că vom ancora în larg şi va 
trebui să luăm bărcile pentru o plimbare de 45 
minute până în port. Alina deja era în panică. Din 
fericire, dimineaţa se ia decizia  ca să tragem în 
portul Benoa. 
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Insula cea mai populară a ţării, Bali atrage 
cinci milioane de turişti în fiecare an. Frumuseţea 
ei iţi taie respiraţia cu peisajul muntos şi vegetaţia 
tropicală, găsindu-se doar la opt grade de Ecuator. 
Munţi de peste 3 mii de m înălţime, ca Gunung 
Agung, ceea ce înseamnă Mama munţilor şi cu 
pante acoperite de terase unde se cultivă orezul. Se 
mai plantează şi cafea şi cacao, fiind două din 
exporturile principale. În 1478, mulţi oameni au 
imigrat de pe insula Java. Primul explorator 
european a fost Marco Polo, dar primii care au 
debarcat pe termen lung au fost olandezii, care au 
controlat insula din 1597 până au ocupat-o 
japonezii în al doilea război. Insula îţi oferă tot 
felul de aventuri: de la plimbare pe elefanţi, la 
snorkeling să vezi lumea subacvatica. Pentru 
iubitorii de cultură şi artă, insula este o Mecca a 
sculpturii în lemn. Mobila din lemn de tec se vinde 
în toată lumea, fiind foarte rezistentă la umezeală. 
Am luat un tur cu ghid care să ne introducă în 
viaţa de pe insulă. Ghidul ne-a explicat foarte clar 
că majoritatea de pe insulă sunt hindi-indonezieni, 
diferiţi de cei din India. Toţi sunt într-adevăr foarte 
religioşi şi prietenoşi cum nu am mai văzut. Se 
respectă  minorităţile musulmane sau creştine de 
pe insulă dar, surprinzător, nu se admite să fi ateu. 
Toţi trebuie să creadă în Dumnezu sau dumnezei. 
Ne-a mai spus clar că bărbatul este capul familiei 
şi că femeia trebuie să-l urmeze (cu asta am fost de 
acord şi i-am făcut cu ochiul Alinei).  Prima 
oprire, Kertha Gosa pavilion, tribunalul cum ar fi 
la noi, cu nişte tavane pictate superb cu o alegorie 
de legende şi poveşti.  Multe din scene, ca şi în 
povestea ghidului, au puternice conotaţii sexuale. 
Totul se învârte în jurul fructului interzis.  
Clădirile aparţin fostului împărat, dar azi se pot 
vizita. Norocul face să dăm peste un grup de femei 
ce se pregăteau de o nuntă. Profit şi fac poze cu 
mireasa îmbrăcată în costum tradiţional. Mă 
întreabă într-o engleză perfectă dacă îmi place 
Bali. Cum aş putea răspunde « nu », mai ales că 
m-a lăsat să o îmbrăţişez? Mergem mai departe pe 
drumuri înguste, aglomerate cu maşini şi 
motociclete, spre Rendang unde luam masa la un 
restaurant excelent Mahagirii cu mâncăruri 
tradiţionale. Am stat la o masa admirând terasele 
cu culturile  de orez şi muntele acoperit în nori. 
După masa îmbelşugată şi gustoasă mergem să 
vizităm templul Kehen. Aici (având pantaloni 
scurţi) sunt nevoit să mă acopăr cu un sălbatic ca 
să nu mi se vadă genunchii şi ca nu cumva să se 
supere zeitatea locală. Urcăm treptele şi trecem de 
cele două porţi de piatra. Toate templele au acelaşi 
fel de intrare. Două statui de piatră stau de pază. 
Una a unui fost împărat şi alta a reginei chinezeşti. 
Bineînţeles, ghidul ne explică legenda lor. Fiind 

mai puţin interesantă decât basmele româneşti, nu 
le mai repet. Toate au acelaşi subiect de iubire, 
trădare, gelozie, pedeapsă şi nu se termină cu bine.  
Ghidul insistă că aici toţi sunt monogami, spre 
deosebire de musulmanii de pe celelalte insule ca 
Java şi Sumatra care au patru neveste. Mă întreabă 
eu ce părere am? Mi-ar place să am mai multe 
neveste? Cu Alina lângă mine şi atentă la 
răspunsul meu,  îi spun că şi una costă mult, 
darămite patru. Se mulţumeşte cu răspunsul meu 
dar nu ştiu dacă i-am convins pe amândoi. 
Continuă să explice diferenţele dintre hinduşii de 
aici şi cei din India. Mă surprinde să văd la fiecare 
casă o construcţie în stil de templu. Ne oprim în 
orăşelul Penglipuran, un fel de muzeu al satului de 
la noi, care aici este însă locuit de familii de 
localnici. Intrăm în casă, la numărul 35 şi vedem 
fiecare încăpere,  fiecare simbolizând o parte a 
corpului uman. Bucătăria simbolizează stomacul, 
WC nu mai trebuie să explic, etc.. Fiecare casă are 
însă nişte găini şi porci şi gradină de legume şi 
câte un pom fructifer. Bineînţeles nu lipseşte micul 
templu unde familia slujeşte în fiecare zi şi aduce 
ofrande zeilor. Pe o tavă cu fructe, cu mâncare şi 
flori se găsea şi o ţigară. Îl întreb pe ghid dacă zeul 
ăsta fumează? S-ar putea, regula însă este să aduci 
zeului tot ceea ce îţi place şi ţie şi pentru care eşti 
recunoscător. Logic, mai ales că o statuie de piatră 
nu face cancer la plămân. 
Înainte să ne întoarcem pe vas, ne oprim în 
orăşelul Kesiman, unde suntem iniţiaţi în  tehnica 
fabricaţiei de textile, faimosul Batik. Este o 
tehnică de a decora textilele sau picturile folosind 
ceara de la stupii de albine. Cumpăr câteva baticuri 
din care poţi să îţi faci o fustă sau cămaşă şi două 
sculpturi din lemn.  

Preţurile sunt foarte mici. Balinezii câştigă 
cam 150 de dolari pe lună şi totuşi sunt foarte 
fericiţi şi nu am văzut cerşetori pe stradă, ca în 
locurile musulmane sau la indieni. 
La opt seara ridicăm ancora iar mâine-noapte vom 
traversa ecuatorul navigând mai departe pe Marea 
Java spre Singapore. Vom trece pe apele unde pe 
28 decembrie s-a prăbuşit cursa Air Asia cu 162 de 
suflete la bord. Având o cursă lungă spre casă, 
încerc să alung gândurile nefaste. Soarele îmi 
surâde printre norii albi. În rest sunt înconjurat 
doar de albastrul infinit al mării care mă leagănă 
uşor. A fost o croazieră de vis. Abia aştept 
următoarea…Să auzim numai de bine. 
Victor, ianuarie 2015 
 
Victor Tolan 
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Dan GÎJU 

 
    DEMONUL DIN CĂLIMARĂ ŞI         
PROBLEMATICA ZI DE 23 AUGUST 

(Fragment din studiul De la Mihai Viteazu la 
Mihai Viteză) 

 
Într-un raport datat 21 iulie 1975 al 

Unităţii Speciale „S”, din cadrul Ministerului de 
Interne, care monitoriza corespondenţa lui Pamfil 
Şeicaru, de acum stabilit la München, în R.F. 
Germania, sunt redate comentariile făcute de 
marele jurnalist şi exilat într-un material adresat 
surorii sale din România, Maria Ionescu, vizavi de 
dorul de ţară, dar şi de unele aspecte în genere 
cunoscute cândva, în parte cam uitate azi, ca de 
pildă: „Şi demonul politic din călimară, demon din 
călimară pe care vroiesc să-l izgonesc, a acoperit 
drumul spre ce vreau să mă îndrept: literatura. Va 
trebui să scriu un volum – 23 August 1944 – care 
este concluzia fatală a tuturor erorilor politice 
acumulate de la 1919 până la lovitura de stat dată 
de un rege […] sfătuit de mama lui, Elena de 
Sparta, care servea politica engleză şi precipita 
capitularea en rase campagne, cum se numeşte în 
drept internaţional capitularea fără condiţii. 
Interesul? Churchill alături de Roosevelt au 
susţinut capitularea fără condiţii; Churchill între 
altele, lupta pentru restaurarea monarhiei în 
Grecia. Lordul Moran1 – medicul şi prietenul lui 
Churchill, da în memoriile lui date asupra luptei pe 
care a dus-o premierul britanic cu proprii[i] lui 
colaboratori care erau împotriva Elenei – femeia 
miracol – care a făcut, contrar legilor biologice, un 
copil de 4 kilograme în şase luni şi jumătate. 
Onorabila prinţesă de Sparta trecuse Rubiconul 
înainte de căsătorie şi a urât poporul nostru, deci 
nu-i păsa de consecinţe când împingea pe […] fiu 
să facă lovitura de stat, capitularea fără condiţii, 
aşa cum o cerea Churchill. Voi poate nu ştiţi sau 
aţi uitat că la naşterea excesiv de prematură a lui 
Mihai s-a dat un comunicat de medici mamoşi, 
                                                 
1 Charles Wilson, întâiul Baron Moran (1882–1977). 

afirmând că naşterea este normală. Bineînţeles că 
poporul român, care suferă de toate beteşugurile, 
dar nu de prostie, a înţeles enigma miracolului 
biologic a lui Mihai şi i-au dat porecla Mihai-
Viteză.”2 Ceea ce mai mult ca sigur că nu intuia 
destul de „beteagul”, dar altminteri deloc prostul 
popor român atunci când îl „botezase” Mihai 
Viteză pe respectivul e că nu va trece nici un sfert 
de veac şi porecla s-a transformat în renume, 
rapiditatea cu care acesta a manevrat la 23 august 
1944 fiind deja de domeniul legendei. Una deloc 
convenabilă lui Şeicaru care, nevoit să rămână în 
exil până la moarte, tuna şi fulgera de la München, 
dând vina pe „demonul din călimară”: „În 
noiembrie 1943, din iniţiativa Rusiei sovietice, s-a 
început la Stockholm, prin ambasadoarea 
Kollontai 3 , negocieri în vederea încheierii unui 
armistiţiu cu România. Evident, se trata cu 
guvernul mareşalului Antonescu; fireşte, guvernul 
englez a fost interesat şi în decembrie a vorbit la 
radio BBC (Londra) Wickham Steed4 , care m-a 
atacat, că Pamfil Şeicaru – adică eu –, persistă să 
înşele opinia publică românească atribuind 
Sovietelor intenţii pe care nu le au. De exemplu, 
tendinţa lor de expansiune către Marea Egee şi 
Mediterana. «Eu nu cred că D[om]nul Pamfil 
Şeicaru să fie rău informat”, i-am răspuns. A 
revenit din nou şi a încheiat sfătuind poporul 
român, din iubirea pe care i-o purta, să capituleze 
imediat. Comentariile lui Steed s-au făcut în 
primele zile ale lunii decembrie şi replicile mele 
au apărut la 3 şi 5 decembrie 1943. La al doilea 
răspuns, Steed a renunţat să dea sfaturi amicale. 
Ori de atunci au trecut 32 de ani. De unde să fie 
informaţi cei care au azi 40 de ani, când atunci 
aveau 7 ani! Şi nici acei care aveau 50 de ani nu 
puteau să fie informaţi. De aici, cred eu, 
necesitatea imperioasă de a pune în lumina 
adevărului originile şi factorii determinanţi ai 
loviturii de stat de la 23 August 1944. La radio 
Londra erau în 1943 o serie de români care 
serveau emisiunea şi limba română. Ori ar fi fost 
de aşteptat un protest sub forma unor emisiuni de 
la un post în care se recomanda capitularea fără 
condiţii. Nicio reacţiune. Şi aceiaşi oameni se agită 
azi spre a forma un nou Comitet Naţional, fireşte 
cu asentimentul lui Mihai care să le dea 

                                                 
2 ACNSAS, Dosar nr. 66/SIE, vol. 6, f. 328 (verso). 
3 Alexandra Kollontai (1872–1952), activistă comunistă 
rusă, ambasadoare a lui Stalin în Suedia în 1944, când 
România încerca desprinderea de Axă pe cale 
diplomatică. 
4 Jurnalist şi istoric britanic, a trăit între 1871–1956, 
fost editor la The Times, considerat expert pe 
problemele Europei de Est.  
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«autoritatea morală şi juridică», în calitate de erou 
al capitulării en rase campagne. De 30 de ani asist 
în exil la o vastă impostură care vrea să-şi acopere 
inexistenţa prin binecuvântarea fostului rege. Ori 
trebuie spulberate toate imposturile printr-o 
expunere documentată a politicii României de la 
ianuarie 1919 şi până la august 1944. Şi o voi face. 
Iată cum se amână din nou renunţarea mea la 
dezbaterea problemelor politice. Mă simt obligat 
să pun la punct toate falsificările. Şi o voi face. 
Neîndurat este demonul politic din călimară. 
Întrebarea este: servesc minciunile promovate ca 
adevăruri intereselor poporului român? Categoric, 
nu...”5 
 Şi totuşi, an de an, fie de Ziua Eroilor sau 
de Ziua Armatei (care, culmea potrivelii, pică 
exact în ziua de naştere a fostului rege!), dar mai 
ales de 23 August, pe posturile de televiziune 
îndeosebi se promovează tot felul de neadevăruri – 
nu zic, se promovează şi adevăruri! –, unul dintre 
acestea fiind legat de marea dilemă: a fost sau nu a 
fost „regele” inspirat atunci, la 23 august 1944, 
când şi-a arestat comandantul armatei (respectiv 
pe mareşalul Ion Antonescu ), fiindcă în loc să 
depună armele, acesta s-a arătat hotărât să mai dea 
măcar o ultimă luptă cu cotropitorul, şi l-a pus la 
dispoziţia lui Stalin, în vreme ce el a rupt-o la 
sănătoasa, către munţi, cu tot cu regină-mamă, ca 
să-şi salveze pielea? Sigur, dacă am întreba un 
politician ce şi cum vizavi de acest aspect, 
răspunsul ar fi extrem de nuanţat deşi nu încape 
vorbă că favorabil respectivului, atâta doar că nu 
toţi suntem şi politicieni, ba din contră. Aşa se face 
că, în fiecare an, invariabil, apropiindu-se luna lui 
Gustar, nefiind eu politician ci cu totul altă specie 
de pământean, gândul îmi fuge la două momente 
capitale din istoria României Eterne legate, 
ambele, de una însă nici pe departe şi aceeaşi zi… 
În primul rând, gândul îmi fuge la Călugărenii 
acelui fabulos 23 August (13 August după vechiul 
calendar) 1595, când voievodul Mihai Viteazu, 
deşi comanda o armată de zece ori mai mică decât 
a lui Sinan Paşa, l-a făcut pe acesta din urmă să 
muşte ţărâna inclusiv la propriu, otomanul 
pierzându-şi ultimii săi doi dinţi, spun cronicarii, 
în sfântul pământ valah pe care venise să-l 
cotropească. Iar în al doilea rând, desigur, ajung şi 
la relativ recentul eveniment din acea vară 
fierbinte a tinereţii bunicilor mei, adică la 23 
August 1944, când hoardele înstelate cu roşu, 
prăvălindu-se dinspre străfundurile Asiei, precum 
odinioară năvălitorii celui dintâi mileniu de după 
Hristos, ajunse tot cu probleme de „afaceri” de jaf 
şi silnicie pe pământ românesc, graţie „mutării 

                                                 
5 Ibidem, inclusiv f. 329. 

regale” de la Palat au fost primite cu flori în loc de 
gloanţe, cu hambarele pline cu grâne în loc de 
scrum şi cenuşă şi cu cramele doldora de butoaie 
cu vin în loc de râuri secate şi fântâni cu apa 
otrăvită, precum era obiceiul pe vremea lui 
Decebal, a legendarului Ţepeş ş.a.m.d. Şi mă 
întreb, oare, atât de mult să fi decăzut românii în 
trei secole şi jumătate, doar, de la Mihai Viteazu la 
Mihai Viteză? În condiţiile în care, din perspectiva 
militarului vorbind, având în vedere existenţa 
frontului cuirasat Focşani–Nămoloasa–Galaţi 
(destul de bine pus la punct la ora aceea, o ştiu din 
surse demne de respect, nu cum au încercat să 
acrediteze ideea unii „specialişti”) şi, mai ales, 
într-o a doua fază, lanţul Carpaţilor, istoria 
românilor s-ar mai fi putut îmbogăţit cu cel puţin 
un Călugăreni ori Mărăşeşti? E mult de comentat 
aici, dar la ce rost, îmi vine să spun, atâta vreme 
cât trista realitate este aceea care este? Cum spaţiul 
presează, mă mulţumesc să constat numai că parcă 
niciodată adevărul acelui proverb cu armata de lei 
condusă de un batal (care e net inferioară uneia de 
oi conduse de un leu) n-a fost mai limpede ca în 
cazul celor doi Mihai, ambii cu aceeaşi 
ascendenţă, pe undeva (se zice că şi eroul de la 
Călugăreni ar fi avut ceva sânge de grec!), cu 
aceeaşi misiune nobilă şi totuşi atât de diferiţi din 
punct de vedere al caracterului, al calităţilor fizice, 
dar îndeosebi psihice şi, plecând de aici, al 
destinului istoric. Unul care aici, pe pământ, nu a 
trăit nici 45 de ani, dar care în inima românilor va 
rămâne în eternitate, şi celălalt, căruia Dumnezeu 
i-a dat zile cât de două ori peste ale celui dintâi, 
dar care, cu toate acestea, va rămâne palida figură 
a unei file de carte peste care orice român demn va 
trece cu jenă. Şi mă mai întreb acum, în pragul 
unei noi deşi problematice aniversări, oare, cât de 
bleg şi uituc să fii, ca român, ca să-i treci cu 
vederea unui astfel de personaj care putea avea 
totul la picioare cu un singur gest, nici într-un caz 
însă acela prin care a pus ţara pe tavă celui mai 
perfid şi periculos dintre inamicii României 
moderne, anulând dintr-un foc trei ani de jertfă 
eroică a sute de mii de ostaşi români, până la 
Stalingrad, şi antamând alte sute de mii de jertfe la 
vest de Tisa, pentru iluzoria cioară a păcii de pe 
gardul Londrei? Cum să-i cânţi osanale şi să-i 
dedici emisiuni la televiziunea naţională unui 
eunuc care a oferit ţara intactă agresorului, ca să o 
poată jefui în voie, şi i-a mai şi făcut cadou apoi 
sute de mii de soldaţi pe post de carne de tun, în 
schimbul a două avionete şi o „jucărea” pe care, la 
vremea lui, Avram Iancu, într-o situaţie cumva 
similară, a respins-o cu dispreţ, spunând că el nu 
pentru aşa ceva s-a bătut? 
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Sărmanul Şeicaru!... Deşi, ocazional, a 
mai combătut pe marginea subiectului, avea să 
treacă Styxul fără să mai apuce să încadreze 
definitiv, cum şi-ar fi dorit, acest accident al 
istoriei noastre recente!… În ce mă priveşte, mă 
consolez cu iluzia că istoria de mâine va pune, 
oricum, mai devreme sau mai târziu, lucrurile la 
punct, în sensul că respectivul individ, căruia 
Dumnezeu i-a dat destule zile ca să-şi poată 
admira „opera”, va avea o pagină modestă şi tristă, 
de va fi să o aibă, în Marea Carte a Neamului, ca 
însăşi viaţa lui de epigon, în vreme ce steaua 
bravului de la Călugăreni va străluci tot mai intens 
într-o Românie mereu trădată, uneori şi învinsă, 
dar niciodată îngenuncheată definitiv.  

 
Dan Gîju 

 

    
Ion PETRESCU 

 
RĂZBOIUL (IM)PREVIZIBIL 

 
Un scriitor perseverent cu propria 

ambiţie, de a  rămâne sesizabil pe rafturile 
unor biblioteci naţionale de referinţă îşi scoate 
fiecare  nouă carte în o sută de exemplare, 
dintre care primele zece le trimite la instituţii 
culturale de prim rang, iar restul le oferă la 
prieteni. Impact posibil? Circa patru sute de 
conaţionali  vor răsfoi volumul în următoarele 
săptămâni. Ulterior depinde de valoarea cărţii. 

Un internaut, cu blog propriu, când 
reflectă opinia sa despre mersul lumii, dacă 
are mai mult de şapte cititori este un 
compatriot citit, primii 7 vizitatori ai arealului 
său electronic fiind ofiţerii de serviciu de la 
instituţiile plătite de contribuabilii români, ca 
să fie vigilente. Impactul probabil, în lumea 
mediilor de socializare fiind mult mai mare, 
propagarea unei păreri temerare, bine 
argumentate fiind deseori comparabilă cu 
viteza luminii, de unde şi decizia unor 
autorităţi din state cu regim politic aparte, 

precum Rusia şi China, de a impune şi 
menţine restricţii în privinţa dreptului la libera 
exprimare, în spaţiul de interes larg, prin 
intermediul inteligentei utilizări individuale a 
computerului.  

O teleastă cu podoaba capilară de 
culoare blondă, cu dorinţa de a realiza o 
emisiune cu poveşti vânătoreşti, pentru cine se 
anestiază, zilnic, cu minciuni livrate pe bandă 
rulantă, poate şi chiar a demonstrat, la finalul 
lunii iunie, că atrage naivii cu doi invitaţi 
aparte.  

Era duminică, când se mai poate da în 
stambă şi o televiziune altfel incisivă în 
căutarea adevărului. Primul invitat avea un aer 
voit misterios, fiind specialist în anticiparea 
ploilor răsăritene şi invocarea conducerilor 
secrete ale lumii pământene, un vocal net 
delimitat de poziţii pro-Vest sau pro-Est, 
personajul fiind, conform propriei precizări, 
un bun român, visător, cu harul povestirilor 
pentru amărâţii care mai au nevoie de ghizi, 
prin culoarele imaginaţiei unor naratori 
încântaţi de haloul creat cu propria amăgire a 
semenilor.  

Al doilea invitat purta...cosiţe, fiind de 
fapt o Blondă ce îndemna telespectatorii, ca 
specialistă, vorba vine, în premoniţii de doi 
bani, ca să nu creadă în...poveştile cu 
agresivitatea Rusiei, ea având rude la Doneţk, 
care i-au trimis imaginile video ale unui 
reportaj, realizat pe timpul unui schimb de 
focuri, context în care reporterul...de limbă 
rusă...întreba pe cetăţenii de pe stradă spre ce 
aleargă şi aceştia îi răspundeau în 
limba...engleză! Deci erau americani, cum ne 
invita să credem Blonda.  
Atâta Manipulare, Prostie şi Abuz de 
credulitatea cui o fi crezut-o pe Blonda cu.. iia 
albă, gura slobodă şi mintea dusă cu sorcova, 
sau indusă în spirit...răsăritean, nu am văzut de 
mult timp în România.  
Păi dacă aşa stau lucrurile, ruşii sunt 
paşnici...deloc agresori, americanii vor război, 
pe unde se duc...cum cuvânta Blonda invitată 
în platoul de filmare...fiind privită, cu 
amuzament, de...Blonda teleastă, atunci cei 
peste şase mii de morţi, din estul Ucrainei, 
sunt toţi americani, veniţi să agreseze pe 
paşnicii răsăriteni?!... 
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Noroc cu canicula, creşterea 
temperaturii fiind o posibilă explicaţie logică a 
a teatrului mic, absurd, jucat la o televiziune 
cu milioane de telespectatori, de o Blondă 
rusofonă, în emisiunea unei Blonde aparent 
afonă. Comedie mare, de doi bani minutul... 

Recapitulând, cărţile înţelepţilor nu 
mai ajung la cei mulţi, gândurile internauţilor 
navighează în mediile de socializare cu viteza 
luminii, iar inepţiile unor persoane cu pretenţii 
aiuritoare sunt servite pe tavă, instantaneu, la 
milioane de telespectatori, unii naivi, alţii 
dornici de un refugiu temporar, în lumi 
imaginare, aparent paralele. 

De la nivelul cetăţenilor simpli să 
trecem la nivelul celor aleşi sau numiţi să 
decidă soarta mai bună a naţiei române.  

Primul nivel, cel suprem, fiind acela 
prezidenţial, care a şi lansat recent documentul 
unei strategii naţionale, aparent de apărare, 
trecut rapid prin parlamentul format din 
cetăţeni dornici să nu îşi supere preşedintele, 
dar nici pe vigilentul DNA. 
Strategia menţionată nici nu se compară cu 
aceea a preşedintelui Barack Obama, din 
februarie 2015, cea americană fiind expresia 
mentalităţii de învingător, de încredere în 
capacităţile reale ale americanilor, în timp ce 
aceea mioritică este doar expresia grafică a 
unei prudenţe prezidenţiale autohtone.  

Prin urmare, documentul lipsit de 
vigoare strategică, propus de Cotroceni, 
adoptat de Parlamentul care are peste o sută de 
membri susceptibili a fi corupţi, va avea soarta 
cărţii scriitorului despre care scriam la 
începutul acestor rânduri, mai concret câteva 
exemplare fiind deja trimise la unii demnitari 
ai momentului, restul tirajului, confidenţial, 
fiind la dispoziţia preşedintelui României. 
Povestea publică conform căreia va urma o 
Carte Albă şi o Strategie Militară merge 
pentru cei ce urcă pe Dealul Ţăcăliei, unde se 
mimează rolul Armatei Naţionale, la românii 
ce nu măresc bugetul apărării şi au iluzia că 
războiul început în anul 2014, în Ucraina, a 
îngheţat  pe omuleţii...verzi în peninsula 
Crimeea şi pe rusofonii separatişti în Donbas, 
acum fiind acolo, în cele două teritorii rupte 
de Ucraina, doar linişte şi pace, curgând 
numai miere şi lapte... 

Cu un prezident de ţară purtând o 
pălărie de vară evident prea mare pentru el, 
am ajuns în situaţia ca Pentagonul, adică 
Departamentul Apărării al Statelor Unite să 
dea o mână de ajutor, concretă, necesară, 
aliaţilor de la frontiera de est a NATO, mai 
concret statelor baltice, Poloniei şi României, 
prin anunţata trimitere, din timp, de tehnică de 
luptă şi alte echipamente militare, pe teritoriul 
ţărilor menţionate.  

Estonia, Letonia, Lituania şi Polonia au 
cerut aşa ceva, la Bucureşti a trebuit să vină 
Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din 
Europa, pentru a transmite interlocutorilor 
oficiali români propunerea Pentagonului, care 
include trimiterea de 55 de tancuri americane 
moderne de luptă. Cu alte cuvinte, noroc că de 
apărarea României se ocupă Statele Unite ale 
Americii.  
România este ţară membră a NATO, dar 
Suedia, nu. Cu toate acestea, pornind de la 
agresiunea militară a Federaţiei Ruse, în anul 
2014, în Ucraina, de la anexarea manu 
militari, a se citi în mod hitlerist sau dacă vreţi 
stalinist, a peninsulei Crimeea, de la 
desprinderea de facto a zonei Donbas de sub 
autoritatea legală a guvernului de la Kiev, 
ministrul suedez al apărării a propus acum 
creşterea bugetului forţelor armate, "pentru a 
pregăti Suedia pentru război." Deci bani 
pentru armată.  
Polonia  este ţară membră a NATO şi de mai 
multe luni de zile îşi pregăteşte armata, în mod 
oficial, pentru război, nu cu marţienii, ci cu 
aceia care au agresat statul european ucrainean 
în anul 2014, iar acum fac pe victimele 
încercuirii plănuite, în imaginaţia 
propagandiştilor de la Moscova, de către 
Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic. Hoţul 
cel mare strigă...hoţii!  

În schimb, la Bucureşti, avem un 
premier interimar de o candoare făcută zob - la 
aceeaşi televiziune cu apetitul mai sus 
semnalat pentru poveşti răsăritene -, care nu 
înţelegea că aparentul interes al unui jurnalist 
cu experienţă, care a lansat ziare cu impact la 
public, după decembrie 1989, interes pentru 
diferenţa dintre logistica şi justiţia cu misiuni 
militare, nu era decât un exerciţiu de 
comunicare ironică, generat de o realitate 
aparte, în care cine urma să fie premier este 
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trimis ambasador peste Ocean, cine a fost 
premier, cu studii  interesante parcă pe tărâm 
britanic, primeşte un os de ros la un serviciu 
pe care l-a mai condus cumva, cândva, iar 
actualul premier a reuşit să îşi recupereze nu 
doar piciorul, la sud de Marea Neagră, dar, 
aparent, desigur, parte din imaginea robustă 
din  primăvara anului trecut.  

Noroc cu prezenţa, în ultima zi a lunii 
iunie, 2015, a secretarului general al NATO, 
Jens Stoltenberg, la Berlin, la aniversarea a   
60 de ani de la primirea Germaniei în 
Organizaţia Tratatului Nord-Atalntic, noroc de 
întâlnirile sale cu ministrul de externe al 
Germaniei, dr. Frank-Walter Steinmeier şi cu 
ministrul de finanţe, dr. Wolfgang Schäuble.. 
Prilejuri teoretice de a îl întreba pe  Steinmeier 
ce iluzii mai are cancelarul Germaniei, Angela 
Merkel, în privinţa intenţiilor preşedintelui 
Putin, şi de a sugera  lui Schäuble să trasmită 
cui trebuie, la Bruxelles, că bugetul apărării, 
din ţări blocate de restricţii ale Berlinului, 
precum România, poate fi adaptat cerinţelor 
ultimului Summit al NATO, derulat în Marea 
Britanie, anul trecut. 

Cum aşa ceva ţine tot de orizontul 
poveştilor vânătoreşti, vom rămâne în lumea 
orgoliilor mărunte, cu cărţi citite de doar 
câteva sute de avizaţi, cu internauţi care i-au 
determinat şi pe oficialii, de ieri şi de azi, de la 
Bucureşti să utilizeze, cu exces de zel, mediile 
de socializare, televiziunile ostile sau 
favorabile, cu responsabili din ministerul 
armatei obişnuiţi să nu susţină ofensiv, 
argumentat, inteligent, prioritatea alocării 
acum, nu peste 24 de luni, a banilor meniţi a 
întări capacitatea de apărare naţională. 

Apărarea naţională nefiind acum decât 
o sintagmă jucată dogmatic de autorii unei 
strategii insignifiante, buşificatoare şi 
bilibizdrocizante. Un nimic, deloc de interes 
public.  

 
Ion Petrescu 
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Evocări istorice 

 

Dr.Gelu NEAMŢU 

ROMÂNI ŞI UNGURI: SĂ NE CUNOAŞTEM 
MAI BINE... 

 
 Pe canalele de televiziune, în ziare, în 
reviste, auzi sau citeşti despre români care au 
furat, au ucis sau au făcut alte rele, ceea ce te duce 
cu gândul la trista constatare: „românul e hoţ”, 
„românul e leneş”, „românul e rău” ş.a.m.d. 
 Oare chiara şa să fie? 
 Despre ungur nu auzi aşa ceva. 
 Eventual câte-o exclamaţie: „ungurul e 
harnic”, „e serios”,... „e patriot”... Şi nu ştiu cum 
se face, că, dacă spui despre român că „este 
patriot”, iese ca arma de la Cugir de pe vremuri, 
„oricum o asamblezi, tot mitralieră iese”... aşa şi 
românul, în loc de „patriot”, iese „naţionalist”... 
 În asemenea condiţii, orice concurenţă cu 
vecinul de la vest este pierdută din start. 
 Oare chiar aşa să fie? 
 În câteva rânduri, haideţi să aruncăm o 
scurtă privire şi în „sufletul poporului maghiar”... 
chiar cu riscul de a fi etichetat... „naţionalist”... 

În vara anului 1870, redactorul Convorbirilor 
literare, Iacob Negruzzi, cucerit de poezia lui 
Eminescu, vine la Viena pentru a-l cunoaşte pe 
genialul poet. 
 Locul unde ştia că-l va întâlni pe 
Eminescu era desigur cafeneaua Troidl atât de 
frecventată de studenţii români din Viena şi 
apreciată pentru abundenţa ziarelor din monarhie 
şi din lumea largă1. 
 După întâlnirea cu Eminescu, era 
inevitabilă şi întâlnirea cu apropiatul prieten al 
acestuia, Ioan Slavici. Ca-ntre români, urmează 
nesfârşite discuţii între cei trei care dezbat printre 
altele deosebirile de caracter dintre români şi 

                                                 
1 I. Creţu, Mihai Eminescu,. Biografie documentară, 
Ed. pt. Literatură, Bucureşti, 1968, pp. 75; 96-97. 

maghiari. Era o temă care se bucura de interesul 
celor doi studenţi români (Eminescu abia 
publicase în Federaţiunea cele trei articole 
semnate Varro – Să facem un congres, În unire e 
tăria şi Ecuilibrul. Pentru cel din urmă, Eminescu 
a fost împrocesuat de judele de instrucţie în 
afacerile de presă ale tribunalului distructului 
Pesta2). Se pare că în Ecuilibrul, Eminescu a 
folosit date din materialul adunat de către Ioan 
Slavici despre armata monarhiei3. 
 Din discuţii a mai reieşit că nu numai 
Eminescu şi Slavici erau interesaţi în a cunoaşte 
mai adânc spiritul maghiar, ci şi Iacob Negruzzi, 
ceea ce însemna de fapt cercul junimist şi în sens 
mai larg, tema ar fi putut fi de interes, în general, 
şi pentru cititorii Convorbirilor literare. 
 În legătură cu acest subiect delicat, Iacob 
Negruzzi, ar fi dorit chiar şi o comparaţie între 
spiritul maghiar şi cel al românilor. Dezbaterea 
asupra studiului propus de I. Negruzzi, s-a încheiat 
cu trecerea realizării lui în obligaţia lui Ioan 
Slavici, care în afară de faptul că-i cunoştea până-n 
rărunchi pe unguri (între care a crescut şi ale căror 
şcoli le-a frecventat), vorbea impecabil limba 
maghiară4, simţindu-se totodată atras şi de 
cercetarea sociologică şi psihologică (aşa cum 
recunoştea el mai târziu, în timpul redactării 
acestei lucrări). 
 Proiectul îl realizează cu greu, cu 
întreruperi, amânări şi mari întârzieri, între 1871 şi 
1873, în mai multe numere din Convorbiri 
literare5, sub titlul Studii asupra maghiarilor, 
împărţite astfel: I. Punct de purcedere, II. O 
privire peste trecut, III. Individualitatea maghiară, 
IV. Cultura maghiară, V. Constituţiunea 
maghiară. Guvernul maghiar, VI. Noi şi 
maghiarii. Acest capitol e împărţit în două: A) 
Raport psihologic şi B) Raport politic. În 
continuare dispune şi de o Încheiere cu interesante 
concluzii. 

                                                 
2 G. Neamţu, Eminescu împotriva dualismului, în 
Tribuna, V, nr. 4, nr. 2108 din 27 febr. 1994, pp. 1, 7. 
3 M. Eminescu, Opere, IX, Publicistică 1870-1877,  
Ed. Acad. Bucureşti, R.S.R., 1980, pp. 521-532. 
4 I. E. Todoruţiu şi Gh. Cardaş, Studii şi documente 
literare, I, Bucureşti, 1931, p. 327. 
5 Convorbiri literare, Iaşi, V, nr. 10 din 15 iulie 1871 
şi an. VII, nr. 8 din 1 nov. 1873. 
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 Între timp, publică în Albina6 O mică 
întregire la Studii asupra maghiarilor sub titlul: 
Politeţea maghiară. 
 Pentru deceniul VIII al secolului al XIX-
lea este un studiu extrem de modern de Imagologie 
comparată, fapt destul de neobişnuit pentru o 
vreme când o astfel de analiză nu constituia o 
modă cum pare să fi ajuns astăzi. Caracterul 
unilateral al cercetărilor imagologice de acest fel, 
poate fi constatat şi numai prin parcurgerea 
bibliografiei de specialitate. (Şi dacă tot am făcut 
această remarcă, se impune să precizăm totuşi că 
cercetarea imagologică de azi se referă aproape 
exclusiv la imagologia privind pe români. Nu veţi 
găsi cercetări imagologice privind pe maghiari. Nu 
ştim nici un caz în care cineva să fi preluat 
cercetarea lui I. Slavici şi s-o fi dus mai departe; 
cu atât mai puţin vom găsi vreo cercetare în care 
să se facă vreo comparaţie între imaginea celor 
două popoare). 
 Pentru a redacta aceste studii Ioan Slavici 
a citit şi s-a documentat enorm. A făcut-o însă şi 
ca politicienii români să ştie cum să trateze cu 
maghiarii deoarece nu este un secret pentru nimeni 
că în diplomaţie, în viaţa politică ş.a.m.d. este 
esenţial să cunoşti cât mai bine individualitatea şi 
psihologia partenerului. 

Aceasta explică şi avalanşa de studii 
imagologice de după 1989 în care românul este 
disecat până în măduva oaselor pentru a-l face cât 
mai bine cunoscut, chiar şi în reacţiile cele mai 
intime, pentru a deveni o adevărată carte deschisă, 
fără secrete, în mâna oricărui partener străin care 
să-i poată exploata cât mai eficient eventualele 
slăbiciuni şi care să poată folosi în acelaşi fel şi 
eventualele calităţi. Abia la 37 de ani după 
lucrarea lui I. Slavici despre Noi şi maghiarii, 
unde între protagonişti erau românii ardeleni, 
Constantin Rădulescu-Motru, în 1910, descrie 
Sufletul neamului nostru. Calităţi bune şi defecte7 
însă privind în special pe românii extracarpatici, 
într-o celebră conferinţă cerută la Ateneul Român. 
Comparând cele două lucrări, constatăm că între 
ele apar o serie de deosebiri, care ar merita să le 
studiem într-o cercetare viitoare.  
 Pentru a mă documenta cu ocazia acestui 
demers, am căutat în bibliografia contemporană 
ceva despre Sufletul maghiarimii ardelene. 
Calităţi bune şi defecte (desigur în limba română, 

                                                 
6 Albina, Pesta, VIII, nr. 67 din 2/14 sept. 1873, p. 2-
3. 
7 Constantin Rădulescu-Motru, Sufletul neamului 
nostru. Calităţi bune şi defecte, Ed. Anima, Bucureşti, 
1990, p. 5-15. 

dar ca un făcut, nu am găsit nici măcar un titlu 
asemănător). 
 La doi ani după publicarea ultimului 
capitol din Studii asupra maghiarilor, în ziarul 
Orientul Latin8 din Braşov, apare o lucrare amplă 
intitulată Românii şi maghiarii, fără autor (dar din 
corespondenţa Lapedatu, Densuşianu şi Teofil 
Frâncu reiese că toţi trei au contribuit la ea)9 care 
nouă ni se pare că în unele părţi se inspiră şi din 
lucrarea lui Ioan Slavici. În plus, are un 
comentariu interesant privind studiile de 
imagologie privind pe români. După Orientul 
Latin expunerea slăbiciunilor acestora la 
cunoştinţa partenerului duce la o mai lesnicioasă 
manipulare a lor, dându-le posibilitatea străinilor 
să provoace chiar în sânul acestora neînţelegeri şi 
dezbinări, şi astfel să îi sfărâme cu propriile lor 
arme. 
 Avertizează că „Siguranţa şi netemerea ce 
i-o procuri faţă de tine, după ce l-ai lăsat, d-oparte 
să te studieze până în rinichi, să-ţi descopere 
slăbiciunile şi să le adaoge”, ar putea să dezbine 
puterile românilor. Procedând în acest fel se face 
posibil să li se infiltreze românilor pe toate căile şi 
cu toate mijloacele demoralizarea şi să li se corupă 
simţul „de drept şi demnitate naţională”, preţ de 
mai multe generaţii10.  
 Despre cum a evoluat împlinirea 
proiectului din vara anului 1870 găsim date 
valoroase şi în corespondenţa lui Mihai Eminescu 
cu Iacob Negruzzi. Acestea sunt, desigur, pentru 
specialişti. 
 În fine, la 8 martie 1873, din Arad, Slavici 
îi scrie uşurat lui Negruzzi că a terminat şi ultima 
parte din Studii asupra maghiarilor. Şi cu aceasta 
să vedem foarte pe scurt care este imaginea 
maghiarului văzut de Ioan Slavici între 1870-1873.  
 Mai întâi maghiarii sunt un popor 
alcătuitor de stat, au o conştiinţă naţională 
exacerbată şi respingând în parte unele influenţe 
europene, ei îşi păstrează o excepţională 
originalitate. 
 Acum 1000 de ani maghiarii au intrat în 
Europa păscând şi prădând ca un popor „sălbatec, 
liber şi neînfricat”, astăzi „ară, seamănă şi seceră”, 
„se ocupă cu industria, cu comerţul, cu literele”. 
Acesta, remarcă Slavici este rezultatul influenţelor 

                                                 
8 Românii şi maghiarii, Reproducţiune din Orientul 
Latin, Braşov, 1875. 
9 G. Neamţu, Date noi privind gazeta braşoveană 
“Orientul latin” (1874-1875). În Ştefan Meteş la 85 de 
ani. Studii şi documente arhivistice”, Cluj-Napoca, 
1977, p. 471-474. 
10 Românii şi maghiarii…, p. 164-165. 
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europene. Împrejurările sociale ale Europei i-au 
constrâns pe maghiari la o viaţă şi la o gândire 
nouă, iar astăzi, îi vedem lângă noi ca pe o naţiune 
europeană. 
 Slavici are şi rezerve. Maghiarii au şi 
rezistat influenţelor europene, pentru că ei şi-au 
păstrat o oarecare originalitate asiatică „până în 
cele mai neînsemnate trăsături”, ceea ce conferă 
maghiarilor „O antipatie naturală”, faţă de 
europeni. Dar această „antipatie”, Slavici o 
percepe ca pe o laudă, pentru că o consideră a fi un 
fel de „garanţie a originalităţii” lor. 
 Ioan Slavici examinând asiaticitatea 
maghiarilor conchide că ei sunt un popor oriental, 
cu fantezie bogată, cu zel extravagant şi cu afecte 
extreme. 
 Slavici revine din nou la acel „szilay” 
(intraductibil) prin care „maghiarul exprimă 
deodată, ce noi nu suntem în stare prin perioade 
întregi. Toate extremităţile afectelor bune şi rele 
limba maghiară le exprimă prin acest singur 
cuvânt. În realitate «szilay» nu-i decât atributul 
calului bun şi sănătos; maghiarii au făcut însă 
abstracţiune din el şi azi îl vedem figurând 
pretutindenea. Viforul turbat e «szilay fergeteg»; 
pasiunile viforoase sunt «szilay képzelem», o 
vorbire plină de pasiune e «szilay berséd». Aşa 
merge apoi asta până la nemărginire. «Szilay» va 
să zică extremitate în toate”. 
 După ce a explicat principalele sensuri ale 
lui «Szilay», precum şi importanţa deosebită a 
acestei noţiuni, Slavici susţine că maghiarul e cel 
mai bine caracterizat dacă zicem că el e „szilay” în 
toate, făcând apoi o afirmaţie care poate părea 
paradoxală: maghiarul e demn de compătimire în 
virtuţile sale şi demn de admiraţie în viciile sale. 
Explicaţia asta susţine Slavici, că în „caracterul lui 
[al maghiarului] vedem cele mai frumoase virtuţi 
publice şi private schimbându-se repede şi 
nemijlocit în pasiunile cele mai mârşave”. 
 După care, analizează cauzele 
naţionalismului maghiar exacerbat. Şi spune: 
„Înconjurat fiind maghiarul de cele mai eterogene 
elemente, conştiinţa naţională se dezvoltă în el mai 
mult decât în oricare naţiune a lumii civilizate: 
oricare maghiar, de la aristocratul încarnat până la 
ţăranul fălos, simte, cum că el e parte a unui 
întreg; şi conştiinţa aceasta comună e adeseori aşa 
de puternică, încât e în stare de a absorbi chiar şi 
conştiinţa individuală. 
 Şi totuşi, naţionalismul maghiar e mai 
departe de idealul naţionalismului decât oricare 
altul: el a căzut în extremităţi şi nu e mai mult 
virtute, ci viciu: - cea mai frumoasă virtute, viciu! 

 Naţionalismul maghiar se manifestă în 
două forme; în o preţuire preocupată a tot ce e 
maghiar; şi în o dispreţuire oarbă a tot ce e străin şi 
nemaghiar. 
 Un dispreţ amestecat c-o adâncă 
compătimire îl ocupă pe fie-ce om serios văzând 
divinizarea oarbă cu care maghiarul voeşte a da un 
nimb sublim la tot ce e maghiar*. «Magyar» e 
pentru maghiar sinonim cu «perfect», tot ce e 
maghiar e mai bun; şi tot ce e mai rău, prin aceea 
că e maghiar, devine cât se poate de bun, - 
«Magyar» va să zică idealul omului sau celui mai 
perfect om. 
 Să luăm însă câteva forme concrete, câteva 
expresiuni mai generale ale limbii maghiare, în 
care vom vedea apriat reflexul acestui naţionalism 
divinizator: 
 Magyar Isten ca să zică D-zeu maghiar şi 
va să-nţeleagă: D-zeu adevărat. 

«Magyari vílaga» «lume maghiară» «lume 
fericită». 

«Magyar élet» «viaţă maghiară» «viaţă 
fericită». 
 «Magyar jog» «drept maghiar» «drept 
bun». 
 «Magyar igazság» «dreptate maghiară» 
«dreptate sfântă». 
 «Magyar szabadság» «libertate maghiară» 
«libertate adevărată». 
 «Magyar ebéd» «prânz maghiar» «prânz 
mănos». 
 «Magyar beszél» «vorbeşte maghiareşte» 
«vorbeşte logic, bine, frumos». 
 «Amúgy magvarosan» «sieşi maghiareşte» 
«cum se cade». 
 Să fie destul dintre multe aceste puţine, 
cred că şi prin acestea noţiunea va fi destul de 
clarificată”. 
 Ioan Slavici mai oferă o serie de exemple 
savuroase cum „francezii au câştigat Alsacia 
luptându-se «ungureşte» sau parizienii au luptat cu 
un eroism «adevărat maghiar» ş.a.m.d. şi aceasta, 
precizează el, „nu-i maliţie la maghiari, e o 
preocupaţiune nemăestrită, maghiarul nu poate 
pricepe lucrurile într-alt chip decât cum le 
pricepe”. 
 Slavici mai povesteşte apoi şi din 
experienţa sa de viaţă. Relatează o conversaţie cu 
mai mulţi intelectuali maghiari pe marginea 
ştiinţei la germani şi maghiari: „După o dispută 
lungă şi viforoasă am putut izbuti ca oamenii să-

                                                 
* Aceasta este şi “meteahna” pe care a constatat-o 
I.L. Caragiale, pentru naţionalismul maghiar. Vezi 
săpunul învelit în roşu, alb şi verde. 
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mi conceadă că germanii au scris mai mult decât 
maghiarii, nu însă şi mai bine decât ei. Ei nu 
găsesc niciun motiv logic, de ce să poată scrie un 
german mai bine decât un maghiar; ca şi când 
maghiarul n-ar fi tot aşa om ca şi germanul!” şi 
comentează în continuare: „Până aici ajunge cel 
mai nepreocupat maghiar, - ba încă merge şi mai 
departe. El îmi va concede cum că Théatre français 
şi teatrele de curte ale Germaniei sunt foarte bune; 
nu poate însă nicidecum pricepe, cum pot fi 
acestea aşa de bune ca maghiar nemzeti «szinház». 
 Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Goethe, 
Schiller, Kant şi Schopenhauer pot fi oameni 
foarte cuminţi şi de treabă; însă n-au putut fi un 
Petöfy, un Vörösmarthy, ori ceilalţi luceferi 
maghiari”. 
 În ce priveşte poziţia faţă de istorie a 
maghiarilor, I. Slavici nota: 
 „Mai curioasă decât toate e credinţa 
istorică a maghiarilor. Attila, Arpad, Kinizei şi 
Hunyady sunt focularele istoriei întregii lumi. 
Aceştia au fost «magyar kösök» va să zică eroi în 
înţelesul adevărat al cuvântului. Vom vedea apoi 
fapte de însemnătate europeană puse în cadru 
maghiar şi bărbaţii de frunte ai istoriei universale 
lăudaţi prin aceea, că faptelor lor li se pune 
atributul «maghiar». 
 O altă faţă a naţionalismului – şovin 
maghiar derivat dintr-o prea mare încredere în sine 
este dispreţul faţă de popoarele conlocuitoare. 
 „Maghiarul nu urăşte pe nime (afară de 
neamţ); el dispreţuieşte numai. Toate popoarele 
conlocuitoare cu ei au unul ori mai multe atribute 
dispreţuite de aceştia; ei au pentru fiecare naţiune 
o colecţie de anecdote batjocoritoare; ba chiar şi 
însuşi numele simple ale naţiunilor din Ungaria 
sunt în limba maghiară atribuite şi predi[cate] de 
batjocură. 
 Aşa se zice d. es: 
 A német hunczut = neamţul e blăstămat 
 Az oláh naponsült = românul e fript la 
soare 
 A rácz vad = sârbul e sălbatec. 
 A tot nem ember = slovacul nu-i om. 
 A zsidó búdös = jidanul pute 
 Bugyogós sváb = şvab cu fundoi 
 Medve = urs = român 
 Piszkos = spurcat = slovac 
 Cseh = bohem = gunoi de om etc. 
 De aici vine apoi, că voind maghiarii să se 
batjocorească unul pe altul îşi atribuiesc numele 
cutărei naţiuni vecine. 
 Te oláh medve! Te vadrácz! Te tót! = 
Ebadta németje! Csehczo! Etc. De aici provin cele 
mai multe capete sparte. 

 Urmarea acestei înjosiri sistematice fu, că 
din partea vecinilor ei se priviră ca un ce mai înalt, 
ci că şi din partea vecinilor ei fură priviţi tot 
asemene. Românii, sârbii şi slovacii se ruşinară de 
numele lor până în timpii mai recenţi; iar cât 
pentru nemţi, jidani, rusneci şi o mare parte a 
slovacilor, nici azi nu este pentru ei v-o insultă mai 
mare decât de a le zice că sunt ceea ce sunt. Din 
cauza asta românii pretind de a fi numiţi 
«románok» în loc de «oláhok» şi serbii «szerbek» 
în loc de «ráczok». Tristă e logica care-i ascunsă 
în această pretenţiune: de aceste cuvinte e legată 
suvenirea unei înjosiri naţionale**. 
 Acesta e caracterul public al maghiarului. 
Cel mai nalt principiu al lui e naţionalismul (sb.n. 
G.N.). Maghiarul e patriot mare; ne înşelăm însă 
dacă credem că patriotismul său e patriotism 
adevărat; el nu e decât atunci patriot, când poate 
identifica patriotismul cu naţionalismul (sb.n. 
G.N.). 
 «Magyar haza» e pentru el sinonim cu 
«magyar nemzet»; - atunci când aceste două nu 
pot fi sinonime, maghiarul e naţionalist şi nu 
patriot, e maghiar şi nu ungurean; fie o instituţiune 
cea mai favorabilă pentru binele public, maghiarul 
e inamicul ei până la moarte, dacă ea nu 
favorizează totodată şi interesele particulare ale 
naţiunii maghiare. 
 În viaţa sa socială – privată maghiarul e pe 
atât de amabil pe cât e de periculos. Nu este doară 
popor ale cărui petreceri să fie mai cordiale, mai 
plăcute şi mai nesilite decât ale maghiarului: el e 
sincer până la extremitate, ospitalier în înţelesul 
adevărat al cuvântului şi amical fără nici o 
rezervă”. [...] „Fantezia lui vie, sufletul plin de 
simţiri, inima generoasă, fac societatea 
maghiarului foarte plăcută. Pretutindeni unde el 
apare în societate cu însuşirile acestea, el e o 
arătare binevenită. 
 Să nu pierdem însă nicicând din vedere că 
maghiarul e asiatic. Afectele lui sunt viforoase, 

                                                 
** George Bariţiu are constatări asemănătoare 
atunci când scrie despre relaţiile maghiarilor cu 
naţionalităţile nemaghiare. Societatea maghiară, 
remarca Bariţiu, “îşi permitea faţă cu cei de alte 
naţionalităţi cuvinte care-i vătăma până în suflet. 
Expresiuni ca «neamţ-porc de câine, valah-tâlhar, 
armean gámbetz, jidov-mizerabil» (Jakab Elek), le 
puteai auzi foarte des chiar şi în cercurile cultivate 
ale societăţii maghiare. Proverbul că «păsatul nu 
este mâncare, nici slovacul nu este om» se 
înrădăcinase aproape ca o credinţă”. (G. Bariţiu, 
Părţi alese din istoria Transilvaniei…., II, Sibiu, 1890, 
p. 64-64). 
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dulceaţa lui e nesigură şi periculoasă. El nu are 
simţăminte ci numai pasiuni. Un cuvânt nevinovat, 
un gest neînsemnat e în stare să producă o 
revoluţiune în toată fiinţa lui pân-aci amabilă şi să-
l puie într-un moment, într-o stare psihică, pe care 
germanul o caracterizează aşa de bine prin vorba 
«unzurechnungsfähig». Şi aci nu este vorba de 
clase ori de cultură. 
 Nu este petrecere, joc, ori ospăţ ţărănesc, 
care să nu înceapă cu sărutări şi să nu sfârşească 
cu capete sparte. Am văzut apoi advocaţi 
pălmuindu-se înaintea tribunalului cu ocaziunea 
apărării cauzelor, şi aristocraţi spărgându-şi 
capetele cu tacul de biliard. Toate acestea nu sunt 
un scandal, ci numai scene simple: oamenii se 
împacă şi petrec mai departe. 
 Naţionalismul e atmosfera maghiarului în 
viaţa privată tocmai ca-n cea publică, scenele 
neplăcute se nasc mai cu seamă din el. E destul a 
zice d. es. cum că un român, german sau oricare 
altul e om de treabă spre a strica o petrecere 
maghiară. Maghiarul în privinţa asta e foarte 
sensibil. Încât pentru conştiinţa de drept, în 
maghiar nu e dezvoltată decât conştiinţa de drept 
public: fiecare maghiar îşi cunoaşte drepturile 
publice, el fură însă şi ucide fără a-şi face 
scrupule. 
 Ambiţiunea şi aroganţa, cele două 
fundamentale însuşiri ale maghiarului sunt în 
strânsă legătură cu naţionalismul lui. Deja în 
arătarea exterioară a lui vedem exprese aceste 
însuşiri. El umblă cu capul pe sus, cu faţa senină; 
are o privire liberă – adeseori impertinentă, un 
umblet sigur şi peste tot gesturi şi maniere 
afectate; asupra vorbirei şi conduitei lui planează 
înfumurarea; cu un cuvânt, el nu se sfieşte 
nicicând de-a exprima prin faptă ori cuvânt, că el e 
în conştiinţa mărimei sale şi a mişeliei celorlaţi***. 

                                                 
*** Slavici putea găsi în presă chiar autoaprecieri 
maghiare care să dezvăluie şi aspecte negative ale 
profilului lor spiritual şi atunci şi mai târziu. 
Una dintre cele mai sincere dezvăluiri a fost 
mărturisirea din Egyetértés în numărul de la 14 
iunie 1899: “Noi maghiarii stăm foarte ciudat în 
ceea ce priveşte excesele de putere, vătămarea 
libertăţii personale şi volnicia, îndată ce nu este 
vorba despre eul propriu”. […] Precizându-se: “În 
fiecare din[tre] noi zace o bună doză din firea 
tiranului. În unii mai mică, în alţii mai mare. Mai 
mare este în noi înclinarea spre a porunci, decât a 
asculta. Dacă avem modru şi dacă ni se dă puterea 
în mână, încercăm şi noi de noi pentru a ne 
validita propria voinţă. Cu dreptul altuia nu prea 

Aşa e maghiarul ţăran de la plug şi aşa aristocratul 
din parlament. Faţă de aceste însuşiri ale naţiunii 
sale, unul din cei mai deşteptaţi maghiari zicea cu 
câţiva ani înainte: «nu ştiu, e ţăranul maghiar mai 
mare aristocrat, ori aristocratul mai mare ţăran». 
(«Nem tudom nagy obb aristocrata e a magyar 
paraszt, vagy nagyobb paraszt a magyar 
aristocrata»)****. 
 Din aceste puţine observaţii ne vom putea 
compune întregul individualităţii maghiare*****. Să 
nu condamnăm pe aceşti oameni, căci ei sunt 
demni de compătimire; - nu este doară naţiune, în 
care să se întrunească atâtea virtuţi frumoase, ca în 
această naţiune asiatică, însă virtuţile ei sunt urcate 
până la acea extremitate unde o virtute devine 
viciu, - şi de asta trebuie să-i plângem. Atâta spirit, 
energie şi curaj, atâta putere de faptă se pierde la 
aceşti oameni în viforul pasiunilor! 
 Aceşti oameni nu pot fi pentru mine şi mai 
cu samă pentru societate un pericol. Ei sunt şi aş 
putea zice că după stingere fiinţa lor nu va lăsa 

                                                                             
ne batem capul, şi dacă suntem destul de tari, nu-l 
respectăm”. 
**** Chiar o mare personalitate a maghiarilor, cum 
a fost Pusztai, când vine vorba despre caracterul 
naţional al naţiunii sale, recunoaşte că acesta este 
“compus din o mare cantitate de vanitate, făloşie 
şi manie de a se mândri, care însă nici decât nu 
este asemenea cu acea frumoasă virtute care 
îndeamnă la fapte mari, şi nu are nimic a face cu 
măreaţa încredere în sine a naţiunilor mari, cari au 
săvârşit de acele fapte”. (Tribuna, Arad, XI, nr. 90 
din 20 apr./3 mai 1907, p. 3). 
***** Este util să ştim că încă la 1848 Gazeta de 
Transilvania (XI, nr. 87 din 23 oct. 1848, p. 350), 
încercând să explice izbucnirea războiului civil 
notează: “turbata trufie a ungurilor e preste tot 
unica şi singura pricină a nenorocirilor patriei”. 
Această “turbată trufie” fusese răspândită în 
Ungaria şi Transilvania de către ideile intolerante 
ale lui Kossuth Lajos. Şi credem că nu e de prisos 
să aflăm părerea lui Ioan Slavici despre 
kossuthism (care a făcut atâta vreme parte 
integrantă din individualitatea maghiară), ca mod 
de existenţă; iată cum îl vede el: “Kossuthismul e 
şi el o pornire împotriva desfăşurării fireşti: ceea 
ce a voit Ludovic Kossuth şi ceea ce voesc 
închinătorii lui de azi, n-are să se întâmple 
niciodată, iar ceea ce ei voiesc să împiedice, se va 
întâmpla neapărat mai curând ori mai târziu, căci 
e în natura lucrurilor să se întâmple. [Aceasta este 
şi una din numeroasele sale predicţii privind 
unirea tuturor românilor] (Tribuna, Arad, XIII, nr. 
200 din 17/30 sept. 1909, p. 1). 
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nici o urmă. «A magyar szalma tuz» (maghiarul e 
foc de paie) o zice foarte caracteristic proverbul 
lor poporal, în ei nu este nimic adevărat, nimic 
permanent; în întreaga lor fiinţă nu este nici o 
putere intrinsecă. E frumos însă acest caracter 
pentru acela care-l priveşte din depărtare, fără ca 
prin o nenorocită coincidenţă istorică, să fie silit a 
purta şi neplăcerile lui. Ei sunt asemenea acelor 
fenomene trecătoare ale naturei, care cu atâta sunt 
mai frumoase, cu cât sunt mai trecătoare, ca 
curcubeul, ca aurora boreală. În aceste însă nu e 
nimic real, nimic, adevărat, ele nu sunt în urma 
urmelor decât o părere. Studiaţi caracterul maghiar 
şi veţi găsi că e floare foarte bizară, cari nu are nici 
în natură nici în împrejurimile ei sociale suficiente 
condiţiuni de existenţă; un edificiu fără temelie, un 
ce în fine, care poartă germenii pierii sale sub un 
văl frumos şi înşelător. Nu-l iubiţi, nu-l urâţi: 
admiraţi-l – şi-l deplângeţi”. 
 Fey László a „îndrăznit” să scrie în 22, XI, 
2001, nr. 20, un articol intitulat: Rădăcinile 
şovinismului maghiar antiromânesc. 
 Urmarea a fost că în presa maghiară şi în 
presa maghiară de limbă română s-a declanşat un 
tărăboi imens (de către un nespecialist, evident), 
deşi dl. Fey László n-a atins nici măcar cu „o 
floare” susceptibilităţile maghiare. 
 Şi m-am gândit: dacă domnul Fey László, 
bine intenţionat, a fost tratat în acel mod, cum va fi 
oare tratat marele nostru scriitor ardelean Ioan 
Slavici, care i-a cunoscut atât de bine pe maghiari, 
i-a înţeles, i-a iubit şi i-a respectat. Aceasta în 
ideea că şi din dezvăluirile sale se pot depista 
multe din rădăcinile şovinismului maghiar 
antiromânesc. 
 Valoroasă rămâne însă concluzia lui Ioan 
Slavici că „va veni o vreme, când va trebui să 
lucrăm împreună”. 
 Un aspect neglijat de I. Slavici, l-a studiat 
un mare cunoscător al sufletului maghiar, Nicolae 
Vasiu. 
 În cartea d-sale, Consideraţii asupra 
evenimentelor naţionale..., Ed. Napoca Star, 2014, 
analizează ipocrizia maghiară şi scrie (p. 366-
367): „Oameni cu două feţe sunt mulţi în lume, dar 
popoare asemănătoare cu acest tip de oameni sunt 
puţine. Poporul maghiar în istoria sa milenară din 
Europa a creat o adevărată şcoală a ipocriziei, 
având mari beneficii teritoriale de pe urma ei. 
Şcoala ipocriziei a încercat să-i prindă pe români 
în mreaja sa, începând cu secolul al XIV-lea, prin 
Biserica romano-catolică şi prin cea protestantă. 
 Şcoala ipocriziei a căutat să-i domine pe 
români prin sărăcia impusă lor de clasa 
aristocratică maghiară feudală, începând cu secolul 

al XVIII-lea. Şcoala ipocriziei a pus ca factor 
inhibitor în calea progresului românilor limba 
maghiară, începând cu sec. al XIX-lea. 
 Şcoala ipocriziei a transformat ideile 
generoase ale umanităţii: libertatea, egalitatea, 
fraternitatea, începând cu 1848, în zăbrele ale 
închisorii în care trebuia să piară naţiunea română, 
contopindu-se în masa ungurească, incapabilă de a 
se înmulţi în mod natural. 
 Şcoala ipocriziei i-a adus, ca primă 
recompensă a minciunilor de tot felul, prin 
Dictatul de la Viena din 1940, Ardealul de Nord. 
Şi prin practica ipocriziei au căutat, după ce s-au 
luptat cu arma-n mână, alături de fascişti şi 
hitlerişti, până în ultimul ceas, împotriva 
popoarelor ce au dorit să trăiască în libertate şi 
prosperitate, - să câştige bunăvoinţa şi sprijinul 
statului puternic, care era Uniunea Sovietică, 
pentru a face din Ardeal o citadelă a 
maghiarismului şi o provincie înstrăinată de 
destinul comun cu românii. 
 Spre acest scop ungurii au recurs la toate 
mijloacele de captare a statelor învingătoare în cel 
de-al doilea război mondial, cum i-am văzut: 
calomniind, minţind şi adulând, după circumstanţe 
şi nevoi”. 
 Atunci după război, n-au reuşit; dar uitaţi-
vă acuma cum joacă de abil cartea rusească. 
    
Gelu Neamţu  
 

 
Ioan BEMBEA 

 
CITIND ŞI PRINTRE RÂNDURI: 

Răzvan Mihai Neagu, Studenţi din Turda la 
marile universităţi                                                                                                                               

europene, 1377-1918, Editura Mega, Cluj 
Napoca, 2015 

Lansată într-un cadru solemn, în Sala Mare a 
Primăriei Turda, în prezenţa unor personalităţi 
marcante în domeniul istoriei precum prof. 



Gândul Anonimului nr.57-58 Anul XIII /15 Iunie 2015 

 44 

univ. dr. Nicolae Erdoiu, membru 
corespondent al Academiei, conf. dr. Şerban 
Turcuş, dr. Alexandru Bucur şi a unui public 
turdean elevat, lucrarea Formarea 
intelectualităţii din Turda. Studenţi din 
Turda la marile universităţi europene 1377-
1918, creaţie a tânărului prof. dr. de la 
Colegiul Tehnic din Turda, Răzvan Mihai 
Neagu, a lăsat o impresie mai mult decât 
pozitivă în rândul viitorilor cititori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorbitorii menţionaţi mai sus ce au 
prezentat lucrarea au avut numai cuvinte de 
laudă pentru conţinutul ştiinţific al cărţii, 
pentru ampla bibliografie menţionată ca sursă 
de documentare. Tot ce s-a spus atunci a 
constituit un imbold pentru lectura cărţii. 
 Ca o primă impresie, lucrarea, apărută 
prin Editura Mega din Cluj-Napoca, are o 
ţinută grafică de prestigiu fiind compactată şi 
are iz medieval prin pictura „Sfântul Ieronim 
citind (1648-1650)” de Georges de la Tour, 
pictură reprodusă atât pe copertă cât şi pe 
supracopertă. 
 Înainte de a prezenta  centrele 
universitare europene pe unde au studiat şi 
tineri din Turda, autorul, în Capitolul I, ne 
face cunoştinţă cu „istoricii şi cu istoriografia 
româno-maghiară dedicată problematicii 
studenţilor din Transilvania”, deci recunoaşte 
că nu este un deschizător de drumuri, că au 
mai existat multe cercetări în acest domeniu, 
dar are meritul că aduce în atenţia cititorilor  
numai personalităţile turdene de pe parcursul 
mai multor secole; spun „personalităţi” fiindcă 
nu era puţin lucru să înveţi la o universitate 
prin secolele XIV-XIX. Bibliografia 
menţionată,  pe tot parcursul cărţii, este notată 
la subsolul paginii şi ocupă uneori mai mult de 
jumătate din spaţiul tipărit (vezi pag. 14-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        Răzvan Mihai Neagu 
Expunerea datelor este sistematizată, 

cu o rigoare ştiinţifică, ca metodă de lucru, de 
toată admiraţia. Fiecare capitol începe cu 
„Preliminarii” apoi se prezintă conţinutul cu o 
seamă de informaţii de care dispune autorul şi 
se încheie cu nişte „Consideraţii finale”. 
 Cartea are meritul de a ne duce cu 
gândul prin o seamă de centre universitare 
precum cel de la Bologna, Paris, Viena, 
Cracovia, Padova, Buda, Praga, Bratislava şi 
mult mai târziu la cel din Cluj. Citind cartea 
facem o drumeţie în timp şi spaţiu prin istoria 
Europei.  

Ca o curiozitate, toţi cei 44 studenţi  
proveniţi din Turda în perioada 1377-1539 
erau maghiari din familii bogate şi purtau, 
lângă prenume, antroponimul „de Thorda”: 
Thomas de Torda, Damianus Philipi de 
Thorda, Adalbertus de Thorda etc. 

Sub raport ştiinţific nu ştiu ce i s-ar 
putea reproşa autorului sau cărţii; cred că 
nimic şi totuşi lipseşte ceva, dar numai în 
prima parte; cartea este prea rece, nu are puls, 
nu declanşează fiorul emoţional al 
descoperirii; ca şi cum autorul ne-ar arăta 
zidurile cetăţii Troia şi nu ar spune nimic 
despre ea, nu ar cunoaşte Iliada şi Odiseea lui 
Homer. 

  Pe domnul prof. dr. R. M. Neagu din 
mulţimea de universităţi pe care le 
menţionează în lucrarea sa nu-l interesează 
decât registrul matricol cu numele foştilor 
studenţi. Focalizează pe amănunte specifice 
cercetării ştiinţifice dar nu este curios, nu 
deschide o uşă, o fereastră sau să privească 
măcar prin gaura cheii pentru a şti ce se 
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petrece înăuntru, pentru a surprinde nişte 
imagini din acea lume a universităţilor evului 
mediu. O lucrare ştiinţifică nu exclude 
anumite informaţii colaterale, poate mai 
interesante pentru cititor decât însuşi subiectul 
cărţii şi fac lectura mai atractivă. Iată la ce mă 
refer: 

Din numărul total al studenţilor, de 
departe, cei mai mulţi urmau învăţământul 
religios romano-catolic sau protestant. Deci 
cei mai instruiţi oameni ai vremii se găseau în 
rândul clerului pe diferite trepte ierarhice: 
preoţi, protopopi, episcopi, stareţi de 
mănăstiri. În ciuda nivelului ridicat de 
instruire a acestor prelaţi şi în contradicţie 
totală cu dogma creştină şi cu Cele Zece 
Porunci venite din adâncurile istoriei şi ale 
Bibliei prin Moise (să nu ucizi) sau cu 
îndemnul Mântuitorului (iubeşte pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi) Biserica Catolică şi cea 
Protestantă practicau pe scară largă  torturile şi 
arderea pe rug pentru vrăjitorie sau pentru 
erezie. Victime erau de cele mai multe ori 
femeile singure şi cele frumoase care aveau 
puterea de „a vrăji” fiind sursa de ispită pentru 
bărbaţi şi pentru preoţii cu legământ de 
castitate. Astfel de execuţii au avut loc la Dej, 
Cluj, Carei, Mediaş. Intr-o regiune a Franţei 
peste 600 de femei, în urma torturilor cu fierul 
înroşit, au recunoscut că au avut relaţii sexuale 
cu demoni şi… „evident” trebuiau arse pe rug. 
În 1585 (într-un singur an) episcopul de 
Geneva a dat 500 de sentinţe de ardere pe rug. 
Alte exemple ar deveni şi mai tulburătoare 
pentru cititori.  

Totuşi, pentru o ridicolă „culpă” încă un 
exemplu: La Mediaş, pe la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea o nobilă maghiară a fost arsă pe 
rug fiindcă avea ca animal de companie o 
pisică neagră, considerată diavol şi la care nu 
a vrut să renunţe; nu a lăsat-o, din milă, să fie 
omorâtă prin ardere. Au fost legate şi arse 
împreună.  

Inchiziţia sub conducerea Sfintei Biserici a 
instrumentat o adevărată ştiinţă a torturilor. 
Oare aceste „discipline” se predau în 
universitate? Se făcea şi practică? 

 În Transilvania  în 1768 a fost interzisă, 
de către împărăteasa Maria Tereza, arderea pe 
rug pentru vrăjitorie dar aceste practici 

odioase au mai continuat mulţi ani în Spania, 
Elveţia şi Polonia. Cum pot fi compatibile cu 
creştinismul războaiele religioase?  

Consider ca istoricii ar trebui să subscrie la 
îndemnul lui Thomas Carlyle (1795-1881): 
„Să nu ne plângem că istoria e rea. De aceea 
suntem noi [istoricii] aici, ca să o facem mai 
bună”. Spun toate acestea fiindcă practici din 
acestea mistice cu demoni şi cu vrăjitorii 
continuă până în zilele noastre. Mai sunt încă 
lăcaşuri de cult unde, ignorând total ştiinţa 
medicinei, se practică exorcizarea pentru 
vindecarea unor bolnavi de nervi. Pe internet 
circulă o mulţime de video-clipuri cu 
înregistrări reale luate la faţa locului unde se 
recunoaşte interiorul bisericii, figura preotului 
sau al călugărului cu barbă, se aud răcnetele 
bolnavului „îndrăcit”.  

Cartea prinde viaţă, stârneşte interes 
pentru un public mult mai larg, începând cu 
capitolul 8, „Bursieri ai fundaţiei Gojdu din 
comitatul Turda-Arieş (1870-1918).  

  Tot aşa, „pentru a face istoria mai 
bună”, considerăm că era absolut necesar să se 
explice de ce secole la rând nu a fost 
înregistrat nici un student român din Turda, iar 
când aceştia apar, prin bursa acordată de 
Fundaţia Gojdu, abia la sfârşitul sec. al XIX-
lea, autorul este nevoit să extindă noţiunea de 
„Turda” până la Lupşa, Câmpeni, Scărişoara, 
sau Miheşul de Câmpie adică pentru întregul 
comitat Turda-Arieş. 

  Este un lucru lăudabil că vorbeşte şi 
despre români dar acum era momentul să se 
amintească de politica anti-românească dusă 
de maghiari, secui şi saşi pe parcursul mai 
multor secole, (vezi Unio Trium Nationum din 
1437, Edictul de la Turda din 1568 privind 
libertatea conştiinţei şi a toleranţei religioase, 
drept interzis ortodocşilor). 

 Fiind vorba de Turda, aici, ca urmare a 
unei hotărâri din 1711 a autorităţilor locale 
maghiare, românii au fost alungaţi din oraş. 
Acest dureros adevăr este confirmat de Orbán 
Bálazs în lucrare sa Torda város es környeke, 
Budapesta, 1889. O traducere a cărţii făcută de 
învăţătorul Teodor Oţel se găseşte, în copie, la 
Muzeul de Istorie din Turda, prin grija 
muzeografului Horaţiu Groza. Iată cum suna 
hotărârea acelui consiliu local: „Fiecare 
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gospodar sau văduvă din oraş este îndatorat a 
alunga în curs de opt zile din casele şi 
pământurile lor pe toţi valahii sub pedeapsa  
de 5 fl.” Tot în acest sens mai trebuie să 
amintim că românii nu erau autorizaţi să 
practice meserii (să facă parte din bresle) şi 
nici să cumpere pământ în Turda fiindcă nu li 
se întabula. În acest fel românii au fost 
marginalizaţi şi din cauza sărăciei nu au avut 
acces la cultură. 

O aleasă satisfacţie trăieşte cititorul aflând 
că de bursa Fundaţiei Gojdu au beneficiat 
Victor Babeş, Octavian Goga, Ioan Lupaş, 
Traian Vuia, Constantin Daicoviciu, Petru 
Groza, Silviu Dragomir, Dumitru Stăniloaie 
(p. 149). Iată ce înseamnă să ai sprijin material 
pentru studii; te poţi afirma. 

Sunt prezentaţi în continuare bursierii din 
comitatul Turda-Arieş cu câte o scurtă notă 
biografică, din care menţionăm pe Ioan 
Boieriu (din Baia de Arieş), Zosim Chirtop 
(Câmpeni), Valer Moldovan (Câmpeni), Aurel 
Goşa (Lupşa), Andrei Nicola (Vidra), Teodor 
Mocan (Scărişoara). 

În perioada 1870-1918 din comitatul 
Turda-Arieş (nu din oraş) au beneficiat de 
bursa Gojdu 21 de tineri români din care 14 au 
studiat dreptul. 

Sigur, citirea lucrării şi printre rânduri 
precum şi extinderea unor observaţii este o 
opinie personală, o posibilă abordare cu 
valoare de sugestie, fără a fi un reproş la 
calitatea ştiinţifică a operei. Pentru un istoric e 
înţelept să urmeze îndemnul lui Platon: „Caută 
şi spune adevărul cu toată fiinţa ta.”  

Lucrare ştiinţifică de înaltă ţinută, cartea 
de faţă cuprinde, în partea finală, grafice, o 
hartă, tabele cronologice cu studenţii 
menţionaţi, rezumatul operei în limbile 
engleză (traducător Daiana Rusu),  franceză 
(Gligor Florea) şi maghiară (Reka Takacs) 
precum şi o impresionantă listă bibliografică 
(pp. 237-254). 

Autorul, prof. dr. R. M. Neagu, „stofă de 
cercetător”, îmbogăţeşte zestrea culturală a 
municipiului Turda, şi de ce nu,  patrimoniul 
naţional cu o lucrare valoroasă de care 
beneficiem noi cei de azi şi generaţiile 
viitoare. 

Ioan Bembea 

                                                                        
NOTĂ: O, cât interes ar fi stârnit unele informaţii 
despre situaţia actuală a Fundaţiei Gojdu, sprijin de 
care sunt lipsiţi mulţi tineri capabili din zilele noastre.  
I. B. 
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Eveniment 
 

ÎNTÂLNIREA PRIMEI PROMOŢII CU 
OPT CLASE LA LUNA, DUPĂ 50 DE 

ANI DE LA ABSOLVIRE 
 

           
                
 
          Emoţie, bucurie şi melancolie sunt doar 
câteva din trăirile unora din foştii elevi ai 
promoţiei 1964-1965 a Şcolii Generale din 
Luna. Ne-am întâlnit dupa 50 de ani de la 
terminarea şcolii, ca primii absolvenţi cu 8 
clase. 
          În mintea mea a încolţit de mult timp 
gândul acestei revederi. Ma intrebam, adesea, 
dacă voi ajunge să-mi văd visul împlinit, mai 
ales în ultima vreme, când starea sănătăţii mi-a 
pus unele semne de întrebare. Dar tot eu găseam 
rezolvarea, spunându-mi: „ Mama a trăit 
aproape 87 de ani, bunica maternă a fost şi ea 
octogenară atunci când ne-a părăsit iar 
străbunicul patern s-a stins la venerabila vârstă 
de 102 ani.” Şi, astfel, impreuna cu Ana Furdui 
şi Aurelia Fetiţă, am demarat acţiunea: vizite la 
foştii colegi sau la cei din familiile lor, 
telefoane. Părerea mea de rău este că nu toţi care 
ar fi putut veni au fost prezenţi la acest 
eveniment de suflet. 
          Vineri, 29 mai 2015, ora 11,00, în clădirea 
fostei şcoli, în sala festivă, amenajată în locul a 
două săli de clasă, au început să se adune foştii 
elevi ai celor două clase precum şi dirigintii, 
domnii profesori Mihai Ibănescu şi Ioan 
Bembea, alături de fostul director, domnul 
profesor Nicolae Dan. 
          Un clopoţel cu clinchet zglobiu, a anunţat 
începerea orei  de dirigenţie. 
          Domnul profesor Mihai Ibănescu, fostul 
diriginte al clasei a VIII-a A a început cu 
strigarea catalogului. Din cei 26 de absolvenţi au 
fost prezenţi 9, au absentat 10 iar 7 sunt 
decedaţi. 
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mă bucur că am posibilitatea de a fi din nou 
faţă în faţă cu foştii mei elevi de acum 50 de ani, 
să aud că v-aţi realizat visele şi v-aţi întemeiat 
familii frumoase şi trainice. Aţi fost o generaţie 
de elevi crescută şi formată în spiritul muncii 
corecte, cinstite şi motivate pentru a vă implini 
pe plan profesional şi social. V-aţi păstrat 
chipurile frumoase şi v-am recunoscut după 
trăsăturile din copilărie, care mi-au rămas 
întipărite adânc în memorie. Vă mulţumesc că 
mi-aţi oferit această şansă”, ne-a spus domnul 
profesor Mihai Ibănescu. 
       Ni s-a adresat apoi  domnul Ioan Bembea, 
profesor de limba română şi fostul diriginte al 
clasei a VIII-a B. 
  
 “Dragii mei foşti elevi, 

Livia BACIU ŢILEA 

1. BOAR PETRU – absent – bolnav 
 2. BLIDAR GHEORGHINA – prezentă; Căsătorită cu fostul 
coleg de clasă, Macra Nicolae, are un  un copil,pensionară dar 
încă mai lucrează ca şi coafeză. 
  3. CĂLUŞER MARIA – decedată: Şc. Comercială 
  4. FETIŢĂ AURELIA – prezentă; Şc. Pedagogică, educatoare, 
are 2 copii, văduvă, pensionară                                      
  5. FLOREA CRĂCIUN – prezent; Şc. profesională, are 6 copii, 
este pensionar 
  6. GIURGIU GHEORGHE – absent; Şc. Profesională 
  7. GIURGIU MARIA – prezentă; are 4 copii; pensionară. 
  8. GODEA ANA – absentă 
  9. GODEA RUSANDA – absentă 
10. HADA TEODOR – prezent; Facultatea de Ştiinţe 
Economice, are o fată şi 2 nepoate. Încă mai este în actvitate, 
profesor universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia.  
 11. HIDIŞAN GRIGORE – decedat; Facultatea de Agronomie. 
12 HUDREA MARIA - absentă 
13. LĂCĂTUŞ MARIA – absentă  
14.  MACRA NICOLAE – prezent; Şc. profesională, pensionar. 
15.  MAZĂRE CONSTANTIN –prezent; Şc. Profesională, are o 
fată, pensionar. 
16.  MAZĂRE GAVRILĂ – absent;  
17.  MUNTEANU MARIA – absentă; Şc. Pedagogică, 
educatoare, pensionară   
18.  NEMEŞ GHEORGHINA – decedată 
19.  OCOLIŞAN IOAN – decedat; Şc. Profesională 
20.  POPA DUMITRU – prezent; Politehnica, a fost ing. şef la 
Compania de Apă Sebeş,   căsătorit cu fosta colegă din VIII B, 
Rusu Elena, are 2 fete şi 3  nepoţi, pensionar 
21.  RAD HOREA –absent; Şc. Profesională, pensionar 
22.  ROŞCA VASILE – absent 
23.  SOPOREAN GRIGORE – decedat; Şc. Profesională 
24.  ŞERBAN ANA – prezentă; Facultate de Chimie Industrială, 
fost director adjunct la     Uzinele Sodice din Ocna Mureş, are 2 
fete şi 3 nepoţi, pensionară. 
25.  TULAI PARASCHIVA – decedată 
26.  ŢICUDEAN VIOREL – decedat; Şc. Profesională 
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               Întâlnirea de astăzi este un moment cu 
totul aparte, care nu am sperat că va avea loc sau 
că voi participa la el. Un astfel de proiect, atunci 
în 1965 când aţi terminat voi şcoala, ar fi fost 
prea îndrăzneţ şi poate nerealist. Încă nu apăruse 
cântecul pentru copii „Noi în anul două mii / 
Când nu vom mai fi copii…” Şi iată că avem, 
toţi cei prezenţi aici, această şansă pentru care 
trebuie să mulţumim organizatorilor, d-nelor 
Livia Ţilea–Baciu şi Ana Hetea-Furdui, din 
partea clasei a VIII-a B, la care eu v-am fost 
diriginte precum şi Aurelia Fetiţă-Botezan, ce se 
fac „vinovate” pentru acest plăcut eveniment.  
 Se spune că prima iubire nu se uită. Este 
adevărat. Aţi fost primii mei elevi în calitate de 
diriginte şi de profesor de limba română. V-am 
purtat cu mine tot timpul peste ani în inimă şi în 
gând. Prin voi, fiindcă aţi învăţat atât de bine, 
am avut şi eu ocazia să mă afirm ca un profesor 
bun şi, ulterior, mi s-au deschis multe uşi. Aici 
la Luna elevii şi părinţii aveau o atitudine 
pozitivă faţă de şcoală. Pe vremea aceea copiii 
învăţau pe rupte pentru a intra, prin concurs, la o 
şcoală bună, fie că era liceu sau şcoală 
profesională, iar cadrele didactice şi şcoala în 
general, erau apreciate după numărul şi 
procentul celor intraţi la alte şcoli. Voi nu numai 
că nu ne-aţi făcut de ruşine, dar aţi făcut mare 
cinste Şcolii din Luna,  pentru care aveţi şi 
astăzi un temeinic motiv de mândrie. 
 V-am iubit dar am fost răsplătit înzecit 
de dragostea şi respectul vostru. Relaţia dintre 
profesori şi elevi era atât de apropiată, aproape 
ca într-o familie.  
              Pe mine şi pe soţia mea, profesoara  
voastră de limba franceză, Silvia Avram-
Bembea, ce azi, cu regret, nu poate fi prezentă, 
din motive obiective, dar e cu gândul la voi, deci 
nouă celor doi tineri profesori ai voştri  ne-aţi 
asigurat pentru tot restul vieţii „povara” unei 
dulci amintiri. Ne-am căsătorit în 29 septembrie 
1964, într-o zi călduroasă de toamnă; o nuntă 
modestă, acasă. Voi eraţi în clasa a VIII-a. În 
prima zi după nuntă, nu lunea ci marţea, că am 
avut o zi învoire, la ora de franceză m-aţi invitat 
şi pe mine să vin până în clasă. Am venit deci 
amândoi profesorii, tinerii soţi. Surpriză de 
proporţii! Catedra era plină de flori. Pe marginea 
catedrei o bordură de trandafiri. De la uşă până 
la catedră o alee din petale de flori multicolore 
străjuită de două margini frumos aliniate din 
flori şi verdeaţă. Pe toată mărimea tablei era 
scris cu cretă colorată „Cale albă şi noroc!” Toţi 
elevii erau în picioare. În momentul acela de 
linişte totală şi de adâncă emoţie, ce nu poate să 
nu declanşeze lacrimi, sala de clasă s-a umplut 
cu vocea cristalină a elevilor: „La mulţi ani, cu 
sănătate / Să vă dea viaţa tot ce doriţi / Zile 

senine şi fericire / La mulţi ani, să trăiţi!” Alte 
două buchete mari de flori ne-au fost oferite 
individual…Astfel de momente, sigur, nu se pot 
uita şi iată, acum după 50 de ani vă mulţumesc 
din nou.Spuneam că în jurul şcolii pulsa viaţa 
întregului sat. Toţi ne cunoşteam. Profesorii şi 
învăţătorii făceam vizite la domiciliu, părinţii 
veneau fără nici o reţinere la şcoală şi se 
interesau de copiii lor. Nu erau suspiciuni de 
părtinire, părinţii nu-i vorbeau de rău pe 
profesori în faţa copiilor şi lucrurile mergeau 
bine. Prin copii întregul sat cunoştea viaţa şcolii. 
Se aflase şi de căsătoria noastră. Primarul de 
atunci Mănăilă Rusu,  ne-a adus la şcoală, din 
propria gospodărie, cadou de căsătorie, cel mai 
mare şi frumos boboc, un gâscan mare de tot, 
alb-alb ca spuma, cu o fundă roşie la gât. În sala 
profesorală şi în curtea şcolii numai râsete şi 
aplauze. Cam aşa erau relaţiile inter-umane de 
atunci, de aceea nu trebuie să privim cu ură 
înapoi.În continuare doresc să auzim cuvântul 
vostru, să aflăm câte ceva din viaţa de familie, 
din cariera voastră profesională. Voi face apelul 
după catalog, dar motivarea sau nemotivarea 
absenţilor, de data aceasta, o veţi face voi fiind 
mult mai îndreptăţiţi şi în cunoştinţă de cauză. 
 Vă mulţumesc tuturor celor ce sunteţi 
prezenţi.” 
 
             Din cei 28 de absolvenţi ai clasei a VIII-
a B, au fost prezenţi 10, absenţi 12 şi 6 decedaţi. 
             Cei prezenţi şi-au trecut în revistă, în 
câteva cuvinte, activitatea de după absolvire şi 
au vorbit şi despre cei absenţi sau plecaţi la cele 
veşnice. 
 
1. BĂLA IACOB – absent; Şc. profesională. 
 2. CĂLUŞER GAVRILĂ  - absent – Plecat în Austria. Şc. 
Profesională. 
3. CĂLUŞER MARIA – prezentă; Şc. Veterinară, are doi 
copii, este pensionară. 
  4. FETIŢĂ SUSANA – absentă 
  5. FILIP MARIA – decedată; Liceul Teoretic 
  6. GIURGIU TEODOR – absent; bolnav. Şc. de 
tractorişti.  
  7. HADA GRIGORE – decedat, imediat dupa absolvirea 
clasei a VIII-a 
  8. HĂŞMĂŞAN GHEORGHE – prezent; Facultatea de 
Zootehnie, are o fată şi 2 nepoţi, deţine o afacere 
profitabilă. 
  9. HETEA ANA – prezentă; Şc. Pedagogică, educatoare, 
are 2 fete şi un nepot, pensionară 
10. HETEA GHEORGHE – prezent; Politehnica, secţia 
Mecanică, a fost director de S.M.A., are 2 băieti şi o 
nepoată, este pensionar. 
11. HIDIŞAN PETRU – absent; Şc. Profesională.  
12. HUDREA ILEANA – prezentă; Şc. Comercială, are 2 
copii şi 5 nepoţi, văduvă.  
13. MĂRGINEAN IOAN – decedat; Şc. Profesională. 
14. MĂRGINEAN MARIA – absentă; Facultatea de 
Chimie Industrială, pensionară 
15. MĂRGINEAN PETRU – decedat; Şc. Profesională. 
16. MISCHIAN IOSIF – absent, bolnav; Şc. Profesională 
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17. MOLDAN SUSANA – absentă,bolnavă Şc. 
Profesională 
18. NEMEŞ ILEANA – prezentă; Şc. Comercială, are 3 
copii şi  nepoţi, văduvă 
19. NEMEŞ MARIA – prezentă; Şcoala Comercială, are 2 
băieti şi 3 nepoate, pensionară 
20. ODVEREAN MARIA – absentă; Şc. de Contabilitate 
21. PĂCURAR SUSANA – absentă;Şc. Comercială. 
22. POGĂCEAN ANA – prezentă; Şc. de Contabilitate, are 
2 copii şi 3 nepoţi,văduvă, pensionară 
23. RUSU ELENA – prezentă; Şc. Pedagogică, 
educatoare,are 2 fete şi 3 nepoţi, pensionară 
24. ŞERBAN SUSANA – decedată; Şc. Pedagogică, 
învăţătoare 
25. TULAI IOAN – absent; Plecat în Spania. Facultatea de 
Agronomie. 
26. URCAN CONSTANTIN – decedat; Şc. Profesională. 
27. URCAN IOAN – absent; Liceul Teoretic. 
28. ŢILEA LIVIA – prezentă;  Facultatea de Filologie,  3 
copii şi 4 nepoţi, pensionară. Scriu poezii. Am fost 
încurajată de domnii profesori Ioan Bembea şi Nicolae 
Dan,  cărora le mulţumesc. Si, pentru că sunt ultima din 
catalog,  prezentă aici, vreau sa vă adresez câtva 
gânduri în versuri 

CINCIZECI DE ANI 
 

Cincizeci de ani! Este, oare, mult sau puţin? 
Dinspre trecut, amintirile-n stoluri îmi vin. 
Mă văd, din nou, copil în vechea noastră şcoală, 
În clasa întâi iar mai târziu în generală.  
 
Îmi amintesc, ca şi cum ieri ar fi fost, 
Cînd, de aici, cu aripi timide am plecat în zbor 
În viaţă, cu speranţe, să ne facem un rost 
Şi să ne străduim pentru un frumos viitor. 
 
Vai, cum n-am da, acuma, orişice comoară 
Să ne întoarcem iar în şcoala generală, 
Sa fim din nou colegi, măcar pentru un an 
În clasa a opta, toţi câţi atunci eram. 
 
Să fim iar împreuna cu toţii, umăr lângă umăr, 
Toţi cei din clasa a opta, peste cincizeci la 
număr, 
Cu dirigintii noştri ce sunt aici de faţă 
Şi cu profesori dragi ce nu mai sunt în viaţă. 
 
Mi-e dor de dascălii ce i-am avut odinioară, 
De domnul profesor, de doamna profesoară, 
De toţi colegii care nu sunt acum aici de faţă, 
De cei care îşi fac odihna sub verdeaţă. 
 
Şi, din grădina sufletului pentru ei am adunat 
Tot ce-am crezut că e mai bun şi mai curat, 
Să le aduc prinos crescut de caldă mulţumire, 
Dospit din dragoste, respect şi multă preţuire. 

 
Ni s-a adresat apoi domnul  profesor Nicolae 
Dan, care, la început a propus un moment de 
reculegere în amintirea foştilor dascăli şi elevi 
care au trecut în nefiinţă. 
 

         
 

          De la stânga la dreapta: profesorul Ioan 
Bembea, profesorul Nicolae Dan, profesorul 

Mihai Ibănescu 
     „Particip de fiecare dată cu o plăcută emoţie 
 la întâlnirea colegială a unor foşti elevi ai Şcolii 
Generale Luna. Bilanţul realizărilor personale 
în plan profesional şi familial este unul pozitiv, 
pe măsura strădaniei fiecăruia, aproape identic 
speranţelor noastre, profesori şi absolvenţi. Voi 
concretiza prin câteva exemple: fosta elevă, 
Livia Ţilea, care se remarca atunci prin 
participare activă în cercul “Prietenii literaturii”, 
cochetează cu muzele şi publică poezii inclusiv 
în “Gândul Anonimului”. Soţii Dumitru şi Elena 
Popa, foşti colegi şi vecini, fruntaşi ai clasei 
atunci, tot fruntaşi cu funcţii de răspundere au 
fost şi ca inginer, respectiv cadru didactic. 
 

 
Emoţiile revederii după  o jumătate de 
secol de la momentul absolvirii 
 Hetea Gheorghe s-a doverit a avea iniţiative 
creatoare pe tot parcursul activităţii 
profesionale. Ana Şerban, sclipitoare la carte ca 
elevă, şi-a dovedit calităţile organizatorice ca 
inginer, ajungând să conducă Uzinele Sodice din 
Ocna Mureş. O surpriză deosebit de plăcută ne-a 
furnizat-o Teodor Hada care a urcat treptele unei 
cariere universitare până la onoranta poziţie de 
îndrumător în activitatea de realizare a unor teze 
de doctorat. Lista unor exemple de realizări 
lăudabile ar putea fi una lungă, cuprinzând nume 
ale majorităţii absolvenţilor de acum 50 de ani, 
ca dovadă că la Şcoala Generală din Luna, elevii 
şi profesorii lor depuneau eforturi lăudabile 
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pentru atingerea scopului de a deveni specialişti 
demni de respectul societăţii.”  
        

  
Tabloul de absolvire al promoţiei 1965 
              
  Toţi cei prezenţi am stabilit să ne 
întâlnim în fiecare an. De la şcoală am plecat la 
Restaurant-Lac Luncani, unde, la o masă 
rotundă (la propriu), preţ de câteva ore, am 
schimbat impresii, am depănat „amintiri din 
copilărie”, am povestit despre cei dragi nouă, 
am luat numere de telefon. 
 

 
             Reascultând cuminţi vorbele 

profesorilor 
 Ne-am întors acasă mai bogaţi sufleteşte, cu 
ochii jucând în lacrimi de  bucuria revederii şi 
cu bateriile încărcate pentru încă un an, 
meditând, nu ştiu a câta oară, asupra trecerii 
nemiloase a timpului:  
 
        
 
Livia Baciu Ţilea 
 
 
 
Livia Baciu-Ţilea

      “Ce iute trece vremea peste noi, 
        Cum zboară, vara, coasa prin trifoi 
        Şi smulge, ne-ncetat şi fără milă 
       Din calendarul vieţii, câte-o filă”. 
          Livia Ţilea Baciu - Trece vremea) 
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Poezie 
Gheorghe VĂDUVA 
 
ÎN LUMEA ASTA NOUĂ  
 
În lumea asta nouă, plină ochi de competenţe, 
E-un gol profund durat în noi, cât cerul şi pământul, 
Şi-un timp trecut ucis în azi cu gândul şi cuvântul, 
Dar toate sunt mereu, la greu, în lumea lor, esenţe. 

 
Esenţa-i ca agheasma ce se trece prin altare  
Sau ca un dor damnat a fi, pe gând, monadă, 
Cu rol de ochi senin ce n-are încă ochi să vadă  
Nimic din ce-ar putea vedea, nimic din depărtare. 
 
Din tot ce se mai spune, nimic nu mai contează,  
Tăcerea-i tâlc, cuvântu-i, pentru viaţă, tălmăcire,  
Prostia-i glod şi iască,  gândirea-i doar gândire, 
În insomnii, doar somnul la somnul lui veghează… 
 
Îmi iau la rost auzul, nu vreau s-aud de mine, 
Sunt cel mai surd spectacol şi cel mai negru greier, 
Prin nopţile-nstelate, pe munţi de alb cutreier 
Şi bat la poarta vremii secunda care vine. 
 
Simt umbrele din creier c-un locator de şarpe 
Şi stau brumat la pândă să-mi iau din minte hrana, 
Cu frunze din luceferi pansez în codri rana… 
Toţi arborii sunt fluturi, toţi greierii sunt harpe… 
 
Nu vreau să stau acasă, vreau doar să plec departe, 
Să-mi pierd în hăuri urma, să-mi caut loc în stele, 
Să-mi stâmpăr libertatea cu dorul de zăbrele, 
Când lumea asta nouă, în vechi şi noi ne-împarte. 
Bucureşt, 29 mai 2015 

 
CASA NOASTRĂ NU-I ACASĂ… 
Bat în poarta fără poartă, 
Vremea-i rece, suflă vântul, 
Îl cunosc, îmi ştie gândul, 
Este-un vânt bătut de soartă… 
 
A rămas aici, acasă,  
Condamnat să-mi ţină locul 
Şi să-mi poarte-n lumi norocul 
De-am fi dor de-un prag de casă. 
 
Am venit cum se mai vine 
Câteodată, la izvoare,  

În aceeaşi căutare 
De lumini ce-s azi ruine.  
 
Vântul casei se deşteaptă,  
Latră-n poartă, ca un câine, 
Care-ar vrea un colţ de pâine 
De la cel ce-l tot aşteaptă…  
 
Pâinea lui e depărtarea, 
Şi pădurea şi câmpia, 
Pâinea mea e bucuria 
Sau tăcerea, sau uitarea.  
 
El e vânt, eu sunt plecare, 
El rămâne-aici acasă, 
Şi în via neculeasă, 
Fiindcă eu sunt depărtare… 
 
Bat în poarta fără casă, 
Eu sunt gând, venit la mine, 
Satu-i gol cu case pline 
De plecaţi demult de-acasă… 
 
Am venit pe-un dor de casă,   
Locul meu de la izvoare, 
Dar la poartă sunt zăvoare, 
Casa noastră-i nu-i acasă.  
Bucureşti,, 31 mai 2015 
 

        
 
         Victoria MILESCU 
 
CU STĂPÂNIRE DE SINE 
 
 
Mergi printre cei buni, printre cei răi 
părul are mai mult argint 
decât aur 
trandafirul din colţul gurii se scutură 
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trupului îi cresc din ce în ce mai  
mulţi ghimpi 
ai vrea să nu răneşti 
când treci prin mulţime 
ghimpii din ce în ce mai puternici, mai tari  
se înfig în pieptul celui îmbrăţişat 
la-ntâmplare 
poate că acesta 
de lângă tine, rănit, căzut pe asfalt 
era cel aşteptat… 
 
CRUCEA CUVÂNTULUI 
 
L-am zărit şi l-am pierdut 
într-o tăcere neiertătoare 
un pian printre nori 
va cânta pentru inocenţi 
pentru sufletul revenind 
din călătoria prin lumea durerilor 
stingând aroganţa raţiunii 
vânturile rostogolesc pământul 
cine se va arunca primul 
în valul negru 
purtând pe trup stigmatul fericirii 
pe chip crucea cuvântului… 
 
CONSPIRAŢII CELESTE 
 
Dar inelul se subţiază 
şiragul perlelor s-a tocit 
diamantul cerceilor nu mai sună 
la trecerea îngerului 
iarna şi-a pus pecetea definitiv 
pe sânul tău drept 
pe gura cianozată 
dimineaţa te trezesc chemări  
la nesupunere 
spargi ca din greşeală 
cupa cu vinul nobil şi vechi al sângelui 
izbucnind 
din venele crepusculare 
întinse ca ramurile unui copac 
aproape uscat 
în el au cântat păsări scumpe şi rare 
cerului mut şi surd… 
 
  

         
                  Eduard ZALLE 

Eduard Zalle s-a născut pe 6 iulie 1961 în 
Giurgiu, a locuit în Tulcea opt ani, dar din 1971 (în 
urma divorţului părinţilor săi), locuieşte în Constanţa. 
Este absolvent al facultăţii de Știinţele Comunicării şi 
Știinţe Politice, specializarea Jurnalism, a 
Universităţii Andrei Șaguna din Constanţa. Scrie 
literatură din liceu. 

Volume publicate: 
 

Poezii din vremurile vechi (1977-1990) – 
poezii, editura Eminescu, Bucureşti, 2009; 

Cântec lui Merlin– poezii, editura Eminescu, 
Bucureşti, 2010; 

Doamna brună – poezii şi sonete, editura 
Semne, Bucureşti, 2010; 

Sonetele iubirii – sonete, editura Semne, 
Bucureşti, 2011; 

Prietenia cuvintelor – antologie de poezie a 
cenaclului literar online Noduri şi Semne, 
editura InfoRapArt, Galaţi, 2011; 
Frământările înţeleptului vrăjitor – sonete, 

editura Semne, Bucureşti, 2012; 
Cântece de iarmaroc – album audio cu pozie 
şi muzică folk, editura Muntenia, Constanţa, 
2012; 
Hotelul Paradisului – dramă în două acte, 

editura Semne, Bucureşti, 2013; 
Din livada înflorită a iubirii - antologie de 
poezie contemporană a revistei literare 
Bogdania din Focşani, editura Emma, 
Orăştie, 2014. 

Între 2000 şi 2002 a colaborat cu o trupă de rock din 
oraşul său, Infra, pentru care a scris textele cântecelor 
şi s-a ocupat de impresariatul acesteia. Lesne de 
înţeles, este un împătimit al muzicii rock, folk, blues, 
jazz şi clasice şi admirator declarat al mişcării Hippie, 
al curentului Flower Power, făcând parte din generaţia 
anilor '80, generaţia în blue-jeans. Este, fără îndoială, 
un nonconformist. Are colaborări cu muzicieni 
precum: Daniel Iancu, Maria Gheorghiu, Mariana 
Butnaru, Cezar Petrovici, Marius Matache (Make), 
Walter Ghicolescu, Valeriu Petcu, Lică Stamate, Dan 
Manciulea, trupa folk „Poze cu Sunet”. 
Lucrează ca ofiţer radio pe o platformă de foraj marin, 
în golful Mexic. 
Este căsătorit din 1983 cu Violeta şi au împreună un 
fiu, Tiberiu-Eduard. 
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În rest, pace, muzică şi literatură... 
 

   TRANSCENDENTAL 
 
Dormeam transcendental, amorfic, 
Lungit în brazda de curând săpată. 
De-ar fi plouat, arfi crescut adonic 
În ochiul meu un trup frumos de fată. 
 
Jur-împrejur curg visele de-a rândul 
Ca bărcile pescarilor pe mare 
Și-n depărtări nu desluşesc pământul, 
Ci numai umbra ta nemişcătoare. 
 
Aş fi-ncercat planeta s-o opresc 
Din mersul ei felin spre asfinţit, 
Dar am simţit nevoia unui gest prostesc 
 Și-n ochi,trupul copilei mi-a murit. 
 
Deoadată se sfărâmă somnul greu, 
Transcendental m-am înălţat la stele 
Și timpul s-a oprit din drumul său, 
Și umbra ta a prins luciri de acuarele. 
 
Dormeam transcendental, amorfic, 
Lungit în brazda reavănă şi vie. 
De-ar fi plouat, ar fi crescut nevolnic 
În ochiul meu un fir de iasomie. 
  

13 Februarie 2015 
 

FIRIMITURILE ZILEI 
 
Atenţie! Se aprind luminile pe peron! 
Veniţi cu toţii se le vedeţi, 
Nătăfleţi! 
Atenţie! Se-aprind luminile albe şi noi! 
 Nu staţi cu gurile căscate, 
 Surate! 
 
Este despovărarea unei zile trecute, 
Puneţi-vă vieţile la adăpost, 
Cu rost. 
Aşa cum şi ziua aceasta s-a scurs, 
Viaţa lui a plecat nebăgată în seamă, 
Cu teamă. 
 
În fiece clipă, el îşi trăda fericirea, 
Se ascundea în obscure cotloane stingher, 
Efemer. 
Atenţie! Fericirea-i doar o târfă vulgară! 
Munca asiduă-i cinstita, sublima onoare 
Şi stare. 
 
Leapădă-ţi sentimentele ca pe boarfe 
Ponosite, împuţite şi putrede, 
Suflete! 
Atenţie! Se aprind luminile pe peron! 

Pentru ultima dată, 
O pată. 
 
Adună îndată, prietene, firimiturile zilei 
Cu grijă şi cu ne-ntinată ardoare; 
Şi doare. 
S-ar putea să mai ai nevoie de ele cândva, 
Într-o altă viaţă mai bună. 
Minciună! 
 
SCRISOARE DIN PEENEMÜNDE 
     
E plin în jur de reci tenebre 
Și de poemele funebre 
Pe care mi le scrii distrată 
Semnând cu numele de fată, 

 
Ca nu cumva să te ghicesc! 
Am vrut demult să risipesc 
Din suflet îndoiala veche 
Și-mi port creionul la ureche 
 
Ca un tâmplar de altădată! 
Dar numai numele de fată 
Cu care te semnezi stingher 
Mă face astăzi să mai sper... 
 
E plin în jur de vechi statui 
Zâmbind de piatră nimănui 
Și tu-mi trimiţi mereu poeme. 
N-am mai citit de ceva vreme 
 
Decât mondenul din ziare 
Și-o tristă, de demult scrisoare 
Pe care scrinul o ascunde 
Într-un castel din Peenemünde. 
 
11 August 2013 
 

Valentin RĂDULESCU 
Din volumul în curs de apariţie „Donatorul de 
iluzii” 
 
ANII DIN FAŢĂ 
 
Timpul, 
ca o leoaică flămândă, 
îmi vânează paşii. 
Orice manevră aş face, 
el e pe urmele mele, 
chiar dacă, dezbrăcat, 
m-arunc în primul pârâu 
şi acolo peştii se hrănesc cu paşii mei, 
renunţând la momeala de dimineaţă. 
El, timpul, nu se încurcă în socoteli. 
Când merg în patru labe 
exersând respiraţiile adânci, 
anii din faţă scad. 
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TRECERE PE ZEBRĂ 
 
Ziua asta 
Ca un fagure plin cu fericire 
Îţi cere să ieşi din vizuina ta, 
Să-ţi frămânţi picioarele, 
Să alergi pe muchie de cuţit. 
Ziua de mâine 
Nu conţine nimic. 
E ca un cuvânt greu de pronunţat, 
Ca un tavan întors 
Pe care poţi să calci liniştit. 
 
Ziua de azi 
Este cea de mâine. 
Te cheamă aşa cum, 
În copilărie, 
Mama o făcea. 
Și totuşi 
Necunoscutul 
Trece ades strada spre tine 
Pe zebră. 
 
FĂRĂ CUVINTE 
 
Astă noapte, 
un înger a ieşit din memoria calculatorului, 
a bătut cu degetul în ecran 
şi mi-a zis: „Pune mâna pe mouse 
şi caută pe internet cuvântul fericire.” 
Toată noaptea asta am făcut, 
dar n-am găsit cuvântul 
şi am adormit. 
 
A doua zi, încă obosit, 
am început să navighez. 
A apărut îngerul şi-a spus: 
„Nu eşti interesant! 
În continuare trebuie să suferi.” 

 
 

 
 
       Ilie ARDELEAN 
Ilie Ardelean, inginer n. la 16.05.1947, în comuna 
Batăr, judeţul Bihor. A absolvit Institutul Politehnic 
din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, Secţia 
Electroenergetică. În perioada 1970-1973 a lucrat în 

cadrul Centralei Minereurilor Neferoase din Timişoara 
-Exploatarea Minieră Şuior. Între 1973-1990 a lucrat 
în cadrul IRE Timişoara ca inginer la Atelierul de 
Proiectare. În perioadele 1990-1992, 1193-1994 şi 
1995-1998 a lucrat ca inginer principal specialist. În 
2009 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în energetică 
cu teza: Contribuţii privind alimentarea de la surse 
neconvenţionale   de energie a serviciilor proprii ale 
staţiilor electrice. Peste 50 lucrări ştiinţifice publicate 
în ţară şi/sau străinătate. 
Pensionat la sfârşitul lui decembrie 2011 (până la data 
pensionării a deţinut funcţia de Şef Serviciu Tehnic la 
Transelectrica – S.T. Timişoara. Este membru al SIER 
şi CIGRE şi membru fondator al A-LST-R (Asociaţia 
de Lucru sub Tensiune din România ). Adresă: Calea 
Buziaşului nr. 58B, Timişoara, telefon 0745 656 611. 
 
Meditaţie la obârşie 
 
Vin tot mai rar pe-acasă, în satul bihorean, 
De când nu mai e tata şi nici măicuţa mea; 
Iar de-mi invoc copilăria, e în van, 
Căci n-o aud şi nici n-o pot vedea. 
 
Trecură cinci decenii de la plecarea mea, 
Cu vise mari, bagajele mărunte, 
Dar, nu-mi fu dat s-o întâlnesc pe Cosânzeana 
Şi nici pe Făt Frumos cu stea în frunte. 
 
Eu nu mă plâng de viaţă bunii mei, 
Căci Dumnezeu le rânduie pe toate, 
Veghind din Ceruri peste buni şi peste răi, 
Milostivindu-i cu nespusa-I bunătate. 
 
Eram copil de-o şchioapă când am intrat la Loga, 
Liceu timişorean cu mare faimă, 
Plecat din satul meu natal, cum spunea Goga, 
Increzator în viaţă, dar şi cuprins de spaimă. 
 
Apoi, vederea Kruger, lucioasă şi cu zimţi, 
Parcă îi simt şi azi parfumul retro, 
Ii înştiinţa cu bucurie pe părinţi, 
Că am intrat cu bursă, la Electro. 
 
Dar ce mai bucurie în anii şaptezeci, 
Când, tânăr inginer purtat de iureş, 
Mă prezentam la post, credeam atunci, pe veci, 
La minele Suior din Maramureş. 
 
După trei ani de stagiu, mai mult subpământean, 
M-am transferat cu slujba la IRE Timişoara 
Si mi-am legat destinul de burgul bănăţean; 
Aici mi-e casa, munca şi toate visele, la 
Timişoara! 
 
Treişiopt de ani de trudă dedicaţi aceloraşi reţele, 
Acesta mi-e bilanţul la fine de mandat; 
Ca proiectant, inspector, şef tehnic şi-alte cele,  
Incununat mai spre sfârşit, cu-n doctorat. 
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Acum...”sunt liber de contract” şi mintea încă 
brează 
Si poate-un pic mai înţelept ca-n tinereţe; 
De aceea-L rog pe Domnul, ca să ne aibe-n pază 
Si să se-ndure şi de noi, la bătrâneţe! 
.......................................................................... 
Sunt gânduri izvorâte ca-ntr-odoară, 
In casa părintească din satul bihorean, 
In liniştea tihnită, a unei nopţi de vară, 
Cu inima şi mintea cuprinse de alean. 
 
Ilie Ardelean 
Aprilie, 2015 

 
Corneliu CRISTESCU 
 

 
 
Dr. ing. Corneliu Cristescu 
Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi 
Pneumatică, INOE 2000-IHPBucureşti  
 
Corneliu Cristescu este doctor inginer şi este 
pasionat de istorie şi literatură, în mod special de 
poezie. Scrie poezii încă din anii de liceu, dar nu a 
publicat până de curând. În ultimii doi ani, a activat în 
cadrul Cercului Scriitorilor Ingineri din AGIR-
Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania şi a 
publicat, trimestrial, în suplimentul literar LITERAR 
ING al publicaţiei bilunare a AGIR intitulată 
UNIVERS INGINERESC.  
A mai publicat poezii în revistele: BOGDANIA 
(publicaţie a Asociaţiei Cultural-Umanitară din 
Focşani)  şi  AMPRENTELE SUFLETULUI (revistă 
de cultură, artă şi literatură), precum şi unele articole 
în revista SUD (editată de Asociaţia pentru Cultură şi 
Tradiţie Istorică BOLINTINEANU), iar acum 
debutează în GÂNDUL ANONIMULUI. 

 
PUTEAM SĂ FIU ŢĂRAN... 
 
Puteam să fiu ţăran, de-aş fi rămas la ţară, 
Să fi lucrat pământul, pământul meu cel sfănt, 
Mă simt legat de glie, ca partea mea de ţară, 
Vreau să mă-ntorc în satul în care m-am născut!  
 
Am fost să văd pământul meu de zestre, 
Pământul meu primit de la părinţi, 

Acolo-i jale, nimica nu mai este, 
Chiar şi părinţii mei acuma-s sfinţi! 
 
Am sărutat pământul ca ION, 
Ţăranul lui REBREANU, sau ca MOROMETE, 
Căci eu puteam să fie ŢĂRAN, nu domn, 
Precum ţăranul din RĂSCOALA: PETRE 
PETRE. 
 
Puteam să-mi cresc copiii tot la ţară,  
Ţărani puteau să fie chiar şi ei,  
Să-şi are ei pământul, în prag de primăvară, 
Să semene, să crească cai şi miei.  
 
Puteau să aibă câte un car sau o căruţă,  
Nu ca acum maşini şi apartamente, 
Căci se-nsurau şi ei cu câte-o ţărăncuţă, 
Umpleau ograda cu copii, eminamente! 
 
Şi poate un copil mergea la şcoală,  
Ţăranul, pe câte un copil, îl face DOMN, 
Să evadeze din cea aspră clasă socială, 
Era un singur drum: al CĂRŢII, cu muncă şi 
nesomn! 
 
Şi de-ajungea vreunul învăţător, 
Sau, cine ştie, chiar mai mare, 
Sperau bieţii părinţi că-un mare ajutor 
Ei vor primi la bătrâneţe, nu uitare. 
 
Şi-mbătrâneau părinţii cu gândul la copii, 
Cei ce-au plecat şi-acuma-s la oraşe, 
Când fi-vor ei bolnavi, dar încă vii, 
Să vină să îi vadă des şi să nu-i lase! 
 
 
Dar viaţa-şi are legile-i nescrise, 
Copiii lor au devenit părinţi şi ei, 
Se-ntorc pe la părinţi mai mult în vise, 
Şi-nbătrânesc şi ei tot singurei! 
 
E bătrâneţea aspră şi e chiar povară, 
Cum spune PĂUNESCU, dar ce dreptate are! 
Copilul ajuns domn, venit de pe la ţară, 
Se rupe de pământul ce-l calcă în picioare! 
 
El îşi trăieşte viaţa şi anii care vin, 
Se simte rupt de satul-n care s-a născut, 
Nici în oraş el nu e integrat deplin, 
Căci părăsindu-şi satul, ceva în el s-a rupt! 
*** 
Sunt gănduri ce în mintea-mi pe loc se adunară, 
Văzând pămîntul, pământul meu cel sfânt, 
Şi-am hotărât acolo, să mă întorc la ţară, 
Să cer în sat la mine un loc pentru mormânt! 
 
12.Aprilie.2015 (PAŞTELE ORTODOX)
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Actualitate şi trecut la Luna 

 
 
 

OMUL SFINŢEŞTE LOCUL 
 

      
Susana OCOLIŞAN MIRICĂ 

 
 Am fost o nostalgică după viaţa de la 
ţară. Cu toate că am trăit mai bine de 44 de ani 
la oraş, m-am născut la Luna. În tot acest timp 
mi-am dorit să ştiu ce se întâmplă cu dragii mei 
consăteni. Aceste informaţii le primeam 
telefonic oarecum sumar de la mama mea o 
femeie văduvă, singură care ieşea prea puţin 
prin sat. 
 Lunenii au fost, sunt şi vor fii 
întotdeauna oameni ambiţioşi şi dornici să-şi 
ridice, prin munca lor, nivelul de trai şi confortul 
în gospodăriile lor. Acest fapt îl constatam şi eu 
de fiecare dată când mă întorceam în sat. 
 Dar cu toată ambiţia lor de a arăta ceea 
ce sunt în stare să facă, fără o coordonare şi o 
îndrumare eficientă de la ”centru” obiectivele 
erau greu de îndeplinit. Starea proastă a 
drumurilor din sat, aducţiunea de apă la fiecare 
gospodărie, canalizarea şi modernizarea 
instituţiilor reprezentative din sat- au reprezentat 
dintotdeauna o prioritate majoră. După revoluţie 
am sperat şi eu la fel ca ceilalţi cetăţeni că va 
exista o rezolvare. Din nefericire aleşii locali, de 
–a lungul anilor, au înţeles greşit administrarea 
publică a comunei, ”conformându-se” şi ei la 
ceea ce se întâmpla pe plan naţional. 
 În anul 2004 după ce m-am pensionat, 
am revenit (de la Bucureşti) definitiv în sat. 
Dezamăgirea şi dezinteresul autorităţilor locale 
faţă de bunăstarea comunei, m-au făcut să nu 
stau cu mâinile în sân. Am luat legătura cu 
primarul şi viceprimarul acelor vremuri, dar 
răspunsurile lor m-au lăsat fără grai. Cică sunt 
greutăţi de netrecut în realizarea acestor 
obiective. Totuşi cu mari-mari eforturi parcă 
roata începea să se învârtă. Din 2008  s-a 

început cu aducţiunea de apă potabilă şi cu 
canalizarea. S-a demarat extrem de greu acest 
proiect, cu firme care nu-şi respectau termenele 
limită de realizarea lucrărilor specifice, 
acumulând întârzieri şi  executare de proastă 
calitate, dar din partea autorităţilor nu s-a schiţat 
nici un gest în a-i penaliza şi a rezilia acele 
contracte defectuoase. 
 A trebuit să ajungem la anul de graţie 
2012, când în urma alegerilor locale a ajuns în 
fruntea comunei un om de” seamă”, ing. Tor 
Laurenţiu, care era cunoscut pentru experienţa 
sa de inginer agronom, la fostul CAP, Luncani şi 
mai apoi la Asociaţia Agricolă Spicul-Luna. Aşa 
că a preluat Primăria, cu greuţăţile lăsate de cei 
dinaintea sa dar şi cu un consiliu local ostil 
proiectelor sale. Dar nu s-a lăsat impresionat şi 
s-a apucat serios de treabă luând ”taurul de 
coarne” a reuşit prin multă muncă să repună 
multe lucruri pe făgaşurile lor normale. Astfel că 
în 3 ani a adus comuna noastră la un nivel de 
dezvoltare demn de invidie pentru comunele din 
vecinătatea noastră.  
 În cele ce urmează o să încerc din 
cunoştinţele mele să enumăr câteva realizări 
majore ale acestor 3 ani cu adevărat fructuoşi: 
-S-a finalizat (în sfârşit) alimentarea cu apă şi 
racordarea la reţeaua de canalizare  a 
gospodăriilor, apoi a urmat minunea, pe care 
mulţi nu credeau că o vor mai vadea vreodată- 
asfaltarea tuturor străzilor şi realizarea rigolelor 
pentru colectarea apelor pluviale, din cartierul 
Forţaţi. 
-În celelalte zone ale satului( Căpâlnă, Deal, 
Vale şi înspre Arieş), până la finalizarea 
lucrărilor pentru aducţiunile de apă şi canal, s-a 
turnat un covor asfaltic de uzură minimă, pentru 
ca cetăţenii să nu mai înghită praful, să nu mai 
îndure mizeria şi noroiul, şi posesorii de 
automobile să nu şi le mai ”rupă”până la 
şoseaua principală. 
-S-a renovat şi s-a dotat cu aparatură modernă, 
căminul cultural. 
-Un obiectiv de suflet a fost realizat cu mândria 
de om al locului, şi anume construirea şi 
amenajarea Muzeului Satului, în locaţia Pusta 
din Centru, prin construirea unei clădiri în formă 
octogonală, care adăposteşte cu mândrie şi 
respect profund-istoria satului nostru, 
reprezentată de obiecte specifice zonei noastre 
colectate de cetăţenii mai bătrâni ai satului. 
-Incă din 2013, s-au făcut demersuri (şi s-au şi 
realizat), pentru accesare de fonduri europene 
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pentru reconversie şi calificare profesională a 
forţei de muncă din comună rămasă de izbelişte 
în mare parte din cauza închiderii Combinatului 
Metalurgic de Câmpia Turzii. 
- Din datele mele pot confirma că proiecte cu 
fonduri europene mai sunt şi în derulare şi în 
alte faze de lucru, urmând a se finaliza în 
perioada următoare. 
 Primarul comunei noastre deşi nu e un 
lunean get-beget, e de fapt un ”ghirişan”, şi-a 
pus sufletul în slujba lunenilor, lucrând în 
continuu împreună cu aparatul de specialitate 
din subordinea sa din cadrul Primăriei, la 

bunăstarea şi menţinerea bunului renume al 
lunenilor. 
 Gândurile mele din acest articol, nu au 
avut intenţia  dea critica celelalte conduceri ale 
comunei, sau a lăuda actuala conducere, ci doar 
pentru a-mi exprima mulţumirea şi speranţa că 
anii pe care îi voi petrece în satul meu drag, vor 
fi liniştiţi. În plus, bătrâneţile şi tinereţile  multor 
cetăţeni ai satului, vor fi mai blânde, aşa cum 
merităm toţi. 
 
      Semnează: ing Suzana Ocolişan Mirică 
 
 

 
Portrete de luneni 

 
 

Toadere TEODOR 
CĂLĂTOR ÎN LUMEA FASCINANTĂ  A 

ABSTRACTULUI  MATEMATIC 

              
      Conf.dr. Toadere Teodor 

Luna, acest teritoriu binecuvântat de 
Dumnezeu care găzduieşte de peste 730 de ani o 
comunitate de români îndârjiţi în lupta cu 
vitregiile istoriei, demni, mândri şi pregătiţi în 
orice moment de până acum să îşi apere 
demnitatea cu orice preţ, fapt dovedit adeseori în 
istoria lor seculară, oameni liberi în gândire,  în  
spirit, ambiţioşi şi pregătiţi să progreseze, să îşi 
dea copii la şcoli pentru a-şi depăşi condiţia 
socială, a fost de-a lungul vremii un receptacul 
pentru aspiraţiile de progres şi prosperitate a 
multor familii de români din Transilvania (din 
zona văii Mureşului, din zona Hăşmaşului, din 
zona Munţilor Apuseni), din sudul României de 
azi, veniţi cu oastea marelui Mihai, Ban al 
Craiovei şi  domn unificator de ţară, rămas în 
istoria naţională cu calificativul impresionant de 
Viteazul, sau din diferite zone ale Moldovei,  
fiind privită de noii veniţi ca o oază a speranţei 
de progres şi mai bine, un spaţiu promiţător 
pentru dezvoltarea şi împlinirea aspiraţiilor 
familiare. 

Această atracţie magică a acţionat în 
toate perioadele fiind stimulată de factori interni 
proprii comunei: pământul foarte fertil, 
îndeosebi lunca Arieşului, apa curată şi uşor 
accesibilă în izvoare de suprafaţă, situarea pe 

malul înalt al Arieşului fiind ferită de periculul 
inundaţiilor, situarea pe drumul naţional 
(ulterior European) ce lega oraşele Târgu Mureş, 
Luduş, Câmpia Turzii, Turda şi Cluj,  şi de 
factori externi cum au fost dezvoltarea 
economică în zonă după primul război mondial, 
catalizată de apariţia Uzinei Industria Sărmei din 
Câmpia Turzii, apariţia şi dezvoltarea a  însuşi 
oraşului Câmpia Turzii, născut aproape odată cu 
uzina. 

Aşa se face că după război, în anii 40, 
au coborât în Luna, pe valea Arieşului,  din 
verdele Munţilor Apuseni, din zona de piatră şi 
pădure, din satul Finciu, comuna Călăţele,  care 
ofereau mai puţine şanse de dezvoltare şi 
progres, patru surori: Ana, Maria, Vironica şi 
Elena (Lina) Tripon. La început a venit Ana, cea 
mai în vârstă, căsătorită mai întâi cu Ioan a lui 
Catagole, apoi cu Ioan Kubik, muncitor la uzină, 
care şi-au construit o căsuţă sub deal pe 
drumeagul ce ducea spre Arieş. A venit  apoi 
Vironica, care s-a căsăstorit cu Simion Hetea 
(Pifi) şi şi-a întemeiat familia în Luna, pe Vale 
vis-a-vis  de cei trei fraţi Giurgiu: Ilie, Gheorghe 
(Boronescu) şi Aurel (Doctorul). Maria Tripon a 
venit împreună cu familia:  un copil mic Nicolae  
şi soţul Teodor Toadere, croitor şi om harnic 
pregătit să se califice şi să  intre şi  în marea 
familie a muncitorilor din uzină. În final a venit 
şi Elena (Lina) cu soţul, Aurel Vlaic, tot din 
Finciu. 

Plecarea Mariei şi a lui Teodor a fost 
determinată şi de  de problemele din familie: 
părinţii soţului divorţaseră când el avea dor 2 ani 
şi s-au recăsătorit fiecare mai târziu. Situaţia era 
destul de complicată, aşa că tinerii soţi au decis 
să îşi încarce tot avutul modest într-o căruţă şi să 
se îndrepte şi ei în 1949 spre satul în care se 
rostuise  deja Ana, sora Mariei. Şi-au cumpărat 
un teren şi şi-au construit în timp o casă  în 
Luna, pe Vale, având ca vecini pe Ion şi Ana 
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Mazăre (a lui Mămăliga), pe Matiaş - un sârb 
ramas din razboi, Ilie al lui Sabin, a lui         

Ţurcalău, Moaşa şi apoi al lui Şerban, al lui 
Ciuca (care şi-a cumpărat primul televizor pe 
vale) ş.a.. Valea satului colectează apa pâraielor 
şi izvoarelor  din hotar, din partea de vest (de 
sub pista aerodromului militar) şi le duce într-un 
sursur continuu şi liniştit spre Arieş, travesând 
drumul ţării pe sub un pod de piatră cu parapeţi 
din zid  solid,  a cărui boltă umedă şi răcoroasă 
făcea parte din locurile pline de vrajă şi mister 
ale explorărilor din copilărie. Acolo, în casa de 
pe vale, s-a născut în 1952 cel de al doilea copil 
al familie Toderaş, care, după propriile lui 
mărturisiri, s-a bucurat de o copilărie de basm 
ca-n povestirile lui Ion Creangă, trăită alături de 
ceilaţi copii din sat într-o atmosferă de pace şi 
linişte, de creştere economică,  nu ferită de griji 
şi lipsuri materiale, dar protejată de ocrotirea 
părinţilor gata în permanenţă să ia asupra lor 
povara greutăţilor vieţii. Maria, mama lui, ar fi 
dorit o fetiţă după primul băiat şi de aceea 
adeseori îl învelea cu năframa. 
Rudele apropiate, constituite din familiile celor 
patru surori ale mamei (au mai venit după ei 
încă două, iar după 1965 şi două nepoate: 
Vironica căsătorită cu Nicolae Moldan şi Florica 
căsătorită cu Pătru Mazăre) trăiau din plin, 
perfect integrate: munceau la câmp, participau la 
clăcile organizate toamna în perioada 
recoltatului, respectau şi savurau toate tradiţiile 
şi obiceiurile locului, participau la petreceri, se 
ajutau reciproc la diferite munci, la tăierea 
porcilor pentru Crăciun, participau la nunţi şi 
mergeau de Crăciun la colindat fără a fi 
incomodate de restricţiile ideologiei oficiale a 
vremii.  

Îşi câştigau existenţa şi lucrând cu ziua 
pentru oamenii mai înstăriţi din sat, cum erau 
Urcan Constantin (poreclit Pontosu pentru că 
juca foarte bine dansurile populare fecioreşti, 
ponturile) sau Holăneasa, mama învăţătoarei 
Haru, soţia învăţătorului Haru Victor. Ajutau la 
clădirea stogurilor de fân, la  strânsul recoltei, la 
depozitarea porumbului cules în hambare, la 
curăţat boabele de porumb de pe ştiuleţi, la bătut 
pălăriile de floarea soarelui, la întins şi 
împachetat foile de tutun ş.a.  
Uneori, în timp ce cei mari lucrau, Holăneasa 
aduna copii în jurul ei şi le spunea poveşti 
pentru a sta liniştiţi. Toderaş îşi aminteşte că în 
una din aceste împrejurări a fost lăudat că a 
ascultat toată povestea până la şfârşit fără să se 
mişte, vrăjit de farmecul povestirii. 

În primii ani de şcoală primară drumul 
era prin cimitirul satului, unde era tentat să 
scormone după picioici  (baraboi) ajungând la 
şcoală murdar de pământ. Reclamat de 

învăţătorul Haru Victor că vine murdar la 
şcoală, mama i-a urmărit şi i-a descoperit 
traseul. În fiecare an de Crăciun şi de anul nou 
copilul Toderaş mergea cu copii la colindat şi cu 
pluguşorul la pocnit. Atunci a trăiat adevărate 
momente de graţie existenţială a căror frumuseţe 
se relevă şi azi, la vârsta pensionării, în toată 
splendoarea ei. În primii 7 ani  vecinul lor, Ion 
al lui Mămăliga, un om isteţ şi cu un dezvoltat 
simţ al umorului, îl chema să îl colinde şi de 3-4 
ori la fiecare Crăciun, amuzat de faptul că 
pronunţa stălcit anumite cuvinte, dar niciodată 
nu rădea de el în faţa lui.  Prin anii 60, după ce 
s-a introdus curentul electric pe vale şi a fost 
instalat iluminatul stradal, el aruncând cu pietre 
după păsări a spart primul bec electric de 
iluminat public. A fost un copil năzbâtios, plin 
de viaţă şi pus pe şotii. Îşi aduce aminte că, de 
mai bine de 6 ori, omul de serviciu de la şcoală, 
Ilie Seichei, a venit acasă la părinţii lui cu ramle 
unor ferestre de la şcoală cărora părinţii trebuiau 
să le pună geamul pe care el îl spărsese. Odată, 
în una din recreaţii, a aruncat cu buretele după 
colegul său Bogdan Vasile, care ferindu-se a 
lovit şi a dezechilibrat trepiedul ce susţinea tabla 
de scris care a alunecat şi a spart geamul… 
Acasă obişnuia să alerge după toate carele şi 
căruţele de pe drum pentru a se agăţa de ele, 
pentru ase căriţa. Era atât de activ şi 
neastâmpărat încât naşului său începuse să îi fie 
teamă, când trecea pe vale cu carul, să nu cumva 
să i se întâmple ceva rău.  

Din clasa a V-a, a început să meargă în 
vacanţe la lucru pe bani, cu ziua, la GOSTAT.  
Copiii lucaru la răritul porumbului, la prăşit cu 
sapa, sau la adunat fânul cosit. Transportul la 
câmp îl asigura GOSTAT-ul cu remorca trasă de 
tractor dimineaţa la dus şi seara la întoarcere. 
Vara întreagă copiii din sat umblau desculţi. În 
vacanţele de vară, după secerişul grâului, copiii 
străbăteau miriştile prospăt secerate pentru a 
culege ce rămânea în urma combinelor, resturi 
care deveaneau hrana păsărilor din curte şi nu 
numai.  

În registrul amintirilor din copilărie  a 
păstrat o întâmplare plină de semnificaţii privind 
condiţiile material modeste în care a trăit. Avea 
o pereche de tenişi pe care îi proteja, aşa că în 
una din zile, înainte de a începe jocul de fotbal 
cu băieţii, şi-a descălţat tenişii şi i-a pus pe 
marginea drumului. La plecare a uitat să îi mai 
încalţe, obişnuit fiind să umble desculţ. S-a 
întâmplat însă ca în acea după amiază să îi 
viziteze un văr al tatălui său din Bucureşti, 
inginer de meserie, care în drum spre Finciu s-a 
oprit şi pe la ei pentru o scurtă vizită. Din 
discuţia cu părinţii au decis să îi dea voie lui 
Toderaş să meargă în excursie la Finiciu 
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împreună cu unchiul său. Din păcate, când să se 
încalţe nu şi-a mai găsit tenişi şi, spre mare sa 
dezamăgire, a ratat excursia.  

La 14 ani, când a trebuit să îşi facă 
buletinul de identitate, profesorii din şcoală au 
observat că în Certifcarul de naştere numele său 
avea prea multe consoane şi nu era scris foarte 
clar, astfel încât a fost necesară o decizie în 
instanţă pentru corectarea şi refacerea actului. 
Iarna femeile din Luna puneau războiaele de 
ţesut în funcţiune. Şi mama lui avea război şi 
ţesea  cuverturi de pat, lipidee, cum le spuneau 
lunenii, din lână şi bumbac, cu desene florale 
complicate, în iţe multe. Toderaş o ajuta pe 
mama lui la ţesut în diferitele faze ale procesului 
de lucru (vopsit lâna, urzit, ales iţele, făcut ţevi, 
ridicat scândura după iţe pentru ţesut etc.) astfel 
încât a învăţat şi ştie să ţeasă şi lipidee. 

Înzestrarea sa pentru matematică era una 
de mare excepţie. Încă din clasa a VIII-a a 
început să rezolve şi să trimită rezolvările de 
probleme din gazeta matematică, numele lui 
fiind nelipsit din lista rezolvitorilor de probleme 
publicată în gazetă.  
A intrat la liceul teoretic din Câmpia Turzii,  
astăzi  „Pavel Dan”. Şi în liceu a privit şcoala ca 
o joacă. În cl. IX-a şi a X-a a participat  la 
Olimpiada de fizică deşi şi profesorul de 
matematică, Bogdan Ioan, îi ceruse sa mergă la 
matematică. Din păcate, Olimpiadele erau 
organizate toate în aceeşi zi, aşa că a  trebuit să 
aleagă. În a X-a, după Olimpiadă, dimineaţa la 
şcoală, a rezolvat tema de matematică la tablă 
pentru colegi, dar la oră s-au controlat caietele şi 
fiindcă nu  aveam tema scrisă în caiet a primit 
un doi ( ştia că este din cauza neparticipării la 
Olimpiadă).  

Profesoara de Limba Română  l-a lasat 
corigent în trimestrul I pentru a-l determina să 
înveţe  şi să obţină şi el măcar o notă mare la ea, 
dar după prima notă de  nouă, a revenit la notele 
de cinci şi de şase. Părinţii îl îndemnau şi îl 
sfătuiau să înveţe şi să ajungă măcar un maistru 
(tatăl lor era macaragiu la ISCT, unde a lucrat 
foarte puţin şi mama).   

Datorită rezultatelor deosebite obţinute 
în rezolvarea problemelor din  Gazeta de 
matematică, a fost mai uşor examenul de 
admitere la facultatea de matematică din cadrul 
Universităţii „Babes-Bolyai” (UBB), examen ce 
a avut loc în anul în care a apărut şi 
specializarea informatică. Aici a avut parte de 
profesori şi colegi foarte buni (atmosferă 
favorabilă) şi i-a fost uşor să înveţe. Fără să ştie 
că există o astfel de bursă de merit, în anul II, i 
s-a acordat 12 luni bursa republicană (una pe 
toată facultatea, cât un salariu şi se acorda 
pentru un student cel mult un an de studiu). 

Mama, văzând că avea note mari la un moment 
dat i-a spus: „Eu sţtiu ca învâţând mult la 
matematică  poţi sa înnebuneşti. Pentru noi nu-i 
nevoie să înveţi ca să iei numai 10”. Altă dată 
tatăl i-a luat indexul (carnetul de note) pentru a-l 
duce să-l arate colegilor de seviciu. Urmarea 
cursurilor  universitare a fost o bucurie mare 
pentru  familia lor. Au urmat aceste cursuri şi 
fratele şi surorile lui. 

 În anul IV de facultate  s-a căsătorit cu 
Maria-Elena (Mariana), colegă de an. Socrii lui: 
Iosif,  nascut în Gherla, cu tată armean şi mamă 
de naţionalitate germană,  şi Elena cu tatăl 
oltean şi mama de  naţionalitate geramnă din 
Banat din comunitatea de şvabi, au locuit mult 
timp la Chişineu-Criş şi acum sunt înmormântaţi 
în Cluj. Ei i-au ajutat cu tot ce au avut şi au 
putut, le-au crescut fetele şi când ele au ajuns de 
şcoală au vândut la Chişineu-Criş şi s-au mutat 
într-un apartament la scara vecină cu ei, care era 
cumpărat şi pregătit din timp. Pentru  nunta lor, 
mama lui a compus o chiuitură lungă, care i-a 
făcut pe mulţi participanţi  să plăngă de emoţie 
şi bucurie.  În seara nunţii lor, pe 19 iulie, 
înainte de Sfântul Ilie, s-a dezlănţuit o furtună 
cum nu mai fusese  în Luna, cam 30 minute, cu 
pomi rupţi, ţigle aruncate de pe acoperişuri, 
ploaie şi vânt foarte puternic. 

La repartiţie, din cele 11 locuri de 
muncă în Cluj (7 la buletin şi 4 la medie) două 
au obţinut ei: Toderaş  la „Sanex” şi soţia la 
Liceul  de Informatică. După 2 ani s-a mutat cu 
serviciul la Centrul de Calcul al Universităţii, de 
unde în 1986 a trecut prin concurs la facultate, 
pe post de asistent. Au urmat  11 ani, din1975 în 
1986, în care nu s-a scos niciun loc la doctorat şi 
apoi s-a înscris la prof. Marusciac Ioan în 
domeniul Optimizare Matematică (sau Cercetare 
Operaţională) cu tema „Metoda elipsoidului” 
(adică optimizare liniară, îmbunătăţirea metodei 
simplex de programare liniară). Şi-a finalizat 
doctoratul, a obţinut titlul de doctor în 
matematică şi prin concurs a ajuns cadru 
didactic la Universitatea Babeş - Bolyai, unde 
lucrează şi în prezent. 
  În 1981, la numai 58 ani, a murit tatăl 
lui iar 11 ani mai târziu, în 1992 i-a părăsit şi 
mama. Mormântul lor este în Cluj, în cimitirul 
dintre cartierele  Zorilor şi Mănăştur, cartiere în 
care locuiesc câte 2 fraţi din cei patru, Lenuţa şi 
Nicu în Zorilor, iar el şi Mia în Mănăştur. 
Părinţii lui au fost oameni remarcabili, au 
muncit din greu (tata 3 schimburi la uzină şi 
apoi acasă ca şi croitor, iar mai rar şi la câmp). 
Au ştiut să îşi crească copiii în cultul, respectul 
şi dragostea  faţă de muncă, le-au făcut 
copilăriile fericite  şi au dat societăţii româneşti 
contemporane oameni de mare valoare. 
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Tinerilor soţi li  s-au născut: în 1977 
Cristina, în 1978 Ioana, în 1983 Adriana, în 
1984 Daniela şi în 1988 Corina. Au decedat  
Cristina la 3 zile dupa naşterea Ioanei (avea 1 an 
şi 4 luni) şi Daniela în 2006 (avea 22 de ani şi 
era studentă la Ştiinţe  Economice secţia 
germană, colegă de grupă cu Adriana).  Ioana 
(avocat la Baroul Cluj) e căsătorita cu Mişu 
(medic de medicina muncii) şi au o fetiţă 
Alexandra -  deocamdată singura nepoţică, care 
în septembrie  împlineşte 8 ani şi este elevă în 
clasa I-a în Reims (Franţa). Adriana este 
absolventă de matematică-informatică în limba 
germană şi ştiinţe economice în limba  germană, 
are o firmă în Cluj  împreuna cu alţi doi asociaţi, 
este  căsătorită cu un bas-bariton ce cântă 
muzică de  operă prin Germania (Gissen, 
Rostock) şi îşi doresc copii. Corina este medic 
stomatolog, lucrează în Cluj şi pe 30 august 
2015 va avea nuntă cu Horea (absolvent de 
Informatică în limba engleză şi lucrează ca  
expert în IT).  

La Luna au vândut casa şi grădina,  dar 
mai au la asociaţie foarte puţin teren. 

În plan social, din 1997 până în 2012 a 
fost preşedinte al Sindicatului UBB al 
sindicatului  din învăţământul  superior, în 
Federaţia „Alma-Mater”. Principala realizare a 
fost redobândirea unor drepturi salariale 

neacordate de guvernul „Boc-Băsescu” (Legile 
221 şi 330) deşi alte drepturi pierdute  nu le-a 
câştigat în instanţă (tăierile de 25%). A negociat 
contracte de muncă şi a facut cât a putut de mult 
pentru oameni. 

Acum consideră că şi-a atins limitele, îi 
cere lui Dumnezeu iertare de păcate, aşteaptă 
pensionarea şi-şi doreşte linişte, iar celorlalţi la 
fel ca şi lui, multă sanatate şi tot ce-şi doresc ei. 
Din 2005 şi-a cumpărat un teren şi din 2007 
foloseşte cabana de la Râşca (lângă Lăpuşteşti) 
unde soţia seamănă flori, au câţiva arbuşti, 
pomi, zmeură iar el coseşte iarba cu motocoasa. 
Acolo este spaţiu pentru toţi şi toţi din familie se 
simt forte  bine. 

Parcursul profesional de mare excepţie 
este reflecat sintetic în tabelul de mai jos, cu 
precizarea că în lista lucrărilor ar mai fi câteva 
pe care nu le-a mai notat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi prenumele Toadere Teodor 
Data naşterii 01.10.1952 
Funcţia didactică actuală Conf..dr. 
Instituţia la care este titular Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 
Adresa de corespondenţă Cluj-Napoca, Str.M.Kogalniceanu nr.1 
E-mail toadere@cs.ubbcluj.ro 
Telefon 0722525480 
Studii Data absolvirii Instituţia 
Fac.Matematica şi Informatica 1975 Univ.”babes-Bolyai” 

Cariera didactică – 
Denumirea funcţiei didactice 

Perioada Calitatea 
Titular/asociat 

Instituţia de învăţământ 

conf.univ.dr.   
 

20.02.1993 -    
prezent 

Titular Fac. Matematica şi Informatica, 
Univ.”Babes-Bolyai” 

lect.univ.dr. 
 

1.10.1990 –
20.02.1993  

Titular 
 

Fac. Matematica şi Informatica, 
Univ.”Babes-Bolyai” 

asist.univ. 
 

15.09.1986 – 
1.10.1990                    

Titular 
 

Fac. Matematica şi Informatica, 
Univ.”Babes-Bolyai” 

Publicaţii, alte rezultate ale activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică Număr 
Cărţi, monografii, materiale de studiu 21 
Articole în reviste cotate ISI 18 
Alte articole 17 
Participări la conferinţe internaţionale 6 
Participări la conferinţe interne 22 
 

1.  Domenii de interes ştiinţific 
 Teoria Grafurilor; 

 Matematica discreta; 
 Teoria şi modelarea sistemelor. 



Gândul Anonimului nr.57-58 Anul XIII /15 Iunie 2015 

 61

2. Limbi străine cunoscute   Franceza, engleza citit 
3. Brevete, invenţii, aplicaţii soft 
Sisteme pentru: 

 Evidenta studentilor la UBB; 
 Model pentru expoatarea sari prin dizolvare; 

pentru ICPMSN Cluj – Napoca; 
 Gestiunea facturilor; pentru Electrometal 

Cluj-Napoca; 
 Ordonantarea activitatilor; pentru constructia 

FAIMAR Baia – Mare; 
 Biblioteca matematica; pentru ITCI Cluj – 

Napoca; 
 Calculul salariilor; pentru ACMM Cluj – 

Napoca; 
4. Activitate didactică 

 Algoritmica grafelor: curs, seminar şi 
laborator; 

 Modelare cu ajutorul retelelor Petri: curs şi 
seminar; 

 Capitole speciale de teoria grafelor: curs şi 
seminar; 

 Comunicare în internet: curs şi seminar; 
 Mutimedia şi invatamant la distanta: curs şi 

seminar; 
 Matematici discrete: curs şi seminar; 
 Limbaje formale: curs,seminar şi laborator; 
 Bazele informaticii I: seminar şi laborator; 
Comuna Luna, Şcoala din Luna, toţi prietenii 

rudele şi cunoscuţii pot fi bucuroşi şi mândri pentru 
acest model uman cu o existenţă completă şi 
exemplară, în care strălucesc ca un giuvaere de mare 
preţ, performanţa omenească impresionantă şi o 
modestie copleşitoare. Primul lucru care mi l-a 
transmis, după ce acceptat cu mare greutate, 
prezentarea personalităţii lui în această rubrică a 
revistei a fost rugămintea de a nu fi lăudat  şi gândul 
mi-a fugit imediat la finalul poemului Scrisoarea II  în 
care geniul lui Mihai Eminescu privea critic şi sever 
micimea lumii în care trăia, şi-şi explica ezitarea de a 
scrie de teama de a nu ajunge să fie lăudat 
reprezentaţii năravurilor dominanţe ale vremii sale, 
care din nefericire nu sunt departe din acest punct de 
vedere de vremurile în care trăim noi, această 
atitudine regăsită în rugămintea menţionată este este 
concluziv exprimată în versurile: 
”De-oi urma să scriu în versuri, teamă mi-e ca nu 
cumva 
 Oamenii din ziua de-astăzi să mă-nceap-a lăuda. 
Dacă port cu usurintă şi cu zâmbet a lor ură, 
Laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură.”  

Eu nu pot decât să mă înclin în faţa 
realizărilor lui să îl felicit pe prietenul meu din 
copilărie şi să îi urez la rândul meu multă sănătate şi o 
viaţă lungă şi fericită. 
 
Gheorghe Indre  
 

 
Gavrilă BARTA    

-meşter popular artizan- 
Din dragoste de lemn 

 
 
 S-a născut în anul 1932, luna iunie, ziua 26, în 
satul Luna, judeţul Turda, într-o familie cu 6 copii: 5 
băieţi şi o fată. 
 Este a patra generaţie care locuieşte în actuala 
casă, care de-a rândul anilor a fost reconstruită -  
moştenitorii au fost după străbunic, bunic, tată fiu. 
Bunicul Iosif a adoptat-o pe mama sa-Sofia din 
familia Mărtineştilor. 
 Pe bunici nu i-a cunoscut prea bine, fiind al 
şaselea copil a lui Dumitru şi Sofia. 
 De mic copil a participat alături de părinţi şi 
ceilalţi fraţi la munca câmpului, pe ogor, el fiind 
însărcinat ca mai toţi copii mai mici, cu paza vitelor la 
păşune. Aici ca să-i treacă vremea mai repede n-a 
făcut ce ar fi făcut orice copil, ci a început marea 
dragoste pentru lemn. Primele au fost cioplite fluierele 
şi micile jucării simple. Dar neavând material lemnos 
de calitate, lucrările n-au fost de valoare. 
 A avut ca dar de la Dumnezeu o sănătate de 
fier, de mic a prestat o seamă de munci fizice, pe 
măsura vârstei sale. La anii adolescenţei şi ai tinereţii, 
a participat alături de prieteni la activităţile din sat. În 
zilele de sărbătoare la jocul din Pustă ( la început la 
jocul mic de lângă Sâncrăianu şi pe urmă la jocul 
mare din Pustă), fiind mult timp chizeş aducând 
ceteraşii din Cristur- până la plecarea în armată. Aici 
şi-a cunoscut viitoarea soţie care era bucătăreasă în 
cadrul U.M. din Vatra Dornei. S-au plăcut, s-au peţit 
şi în 1956 s-au căsătorit. Din căsătorie au luat naştere 
3 fete. Acum sunt toate căsătorite la casele lor au copii 
şi nepoţi. 
 De-a lungul anilor vieţii sale a fost martorul 
mai multor evenimente sociale şi politice,trăind alături 
de toţi lunenii acelor vremuri zilele războiului, 
colectivizarea, comunismul, revoluţia şi apoi 
democraţia.  Când  avea vârsta de 11 ani, războiul i-a 
adus pe ruşi în sat, astfel au fost nevoiţi să se 
refugieze la Şpălnaca şi Unirea în jud. Alba. În 1960 a 
fost silit ca toţi lunenii să se înscrie în CAP, cu un braţ 
de muncă (numai soţia), fiindcă el avea serviciu la 
Baza de Recepţie Cereale din Câmpia Turzii, de unde 
s-a şi pensionat. Revoluţia din 1989, l-a prins acasă, 
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iar în faptul serii liniştea i-a fost tulburată de sunetul 
puştilor care se auzea dinspre UM. Luna,  casa fiindu-i 
destul de aproape. 
 ”- Nu mi-am părăsit satul niciodată, m-a legat 
de el pământul, strămoşii şi dragostea pentru cei 
apropiaţi sufletului meu…” 
 

 
        
    Gavrilă Barta-  Copac înflorit cu păsări 
 
 Pasiunea pentru lucrările din lemn s-a născut 
odată cu copilăria sa. Deşi era o pasiune arzătoare, din 
lipsa timpului liber a fost neglijată oarecum fiind 
ocupat cu slujba, cu munca la CAP, cu creşterea şi 
întreţinerea familiei. Totuşi se ocupă destul de mult de 
dulgherie şi tâmplărie. Sunt recunoscute printre 
localnici, lemnăria de la geamurile şi uşile caselor 
fiind de cea mai bună calitate şi având parte doar de 
laude din partea celor cărora le executa la comandă. 
Era cunoscut în sat ca un ”meseriaş priceput”. Cele 
mai trainice erau uşile de la poiată de animale, căci 
acelea cereau o îndemânare şi o  pricepere specială. 

Totuşi mai realizează arar lucrări artistice cum ar fi: 
portrete de ţărani,  unelte agricole, păsări şi animale de 
casă şi sălbatice, fructe flori. 
 Înspre pensionare, când greutăţile se mai 
răresc şi singurătatea provocată de despărţirea veşnică 
de preaiubita soţie, devine apăsătoare, reîncepe să 
reînvie vechea dragoste-dragostea pentru lemn. În 
lucrările sale apar redate foarte frecvent fizionomia 
ţăranului lunean surprins în mai multe ipostaze 
cotidiene ( la munca câmpului, ”gătat” de sărbătoare şi 
joc, surprins la bufet cu ”glaja”în mână…), unelte şi 
animale folosite la muncile agricole ( coasa, furca, 
sapa, carul cu boi…),  natura vie exemplificată de 
animale, păsări, floră. 
 Uneltele de lucru pentru acest frumos 
meşteşug şi le confecţionează singur- banc de lucru 
din lemn masiv, dălţi, ciocane, cuţite de diferite 
modele şi mărimi. Multe lucrări nu i-au ieşit chiar 
cum ar fii vrut din cauză că nu avut un lemn de bună 
calitate de a fi sculptat-cioplit. Totuşi a fost mulţumit 
uneori chiar impresionat de rezultatul finit al lucrărilor 
sale. 
 Actualmente lucrează la portretul unui bărbat-
vânător, inspirat după versurile sugestive ale melodiei 
populare ”Puşca şi curea lată”, dar mai ales versul-”Ce 
bărbat am fost odată…” 
 Dat fiind că posedă o sănătate cum puţini au 
fost hărăziţi la vârsta de 82 de ani, el zilnic lucrează în 
grădina de zarzavaturi, pomi fructiferi, viţă-de-vie, are 
80 de puişori pe care-i îngrijeşte. 
 Se consideră un om împlinit din multe puncte 
de vedere, singurătatea nu mai e o problemă, sănătatea 
îi permite multe iar munca este pentru el încă o 
bucurie. 
Ion FETIŢA 

 
Sfărşit de an şcolar la Luna    

 

 
                     Antonia Cosmina Lucaci 

GÂNDURI LA ABSOLVIRE 
 

A sosit un moment în viaţa mea, după cei opt 
ani în care am învăţat la Şcoala Gimnazială Luna, 

moment în care eu regret că trebuie să mă despart de 
prietenii şi colegii de clasă. 
 Satul în care m-am născut, reprezintă pentru 
mine, locul mirific, în care mi-am petrecut copilăria 
alături de familia mea, de fratele meu, prietenii mei,  
mai mici sau mai mari. 
 Îmi rămân în amintire clipele frumoase 
petrecute alături de colegii de clasă şi modul în care 
profesorii au făcut eforturi pentru a înţelege şi a 
aprofunda materiile, cu scopul de a ne orienta spre 
liceul care este cel mai bun pentru fiecare. 
 Sunt fericită că eu, Antonia Cosmina Lucaci, 
am reuşit să acumulez cunoştinţe la toate materiile, 
astfel că, acum la absolvirea clasei a VIII-a, să fiu şefă 
de promoţie. 
 Am fost o clasă omogenă, pe primul situându-
se prietenia sinceră ce ne-a legat nu numai în 
momentele dificile. Ne-am sprijinit unii pe alţii în 
momentele grele, în special în perioadele de pregătire 
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pentru teste, evaluări şi alte examene. De asemenea, o 
parte din colegii de clasă, am participat la cursul de 
croitorie organizat de Asociaţia Femeilor Voluntare- 
Luna. Ne amintim cu multă bucurie şi participarea 
noastră la acţiunile de voluntariat, când împreună cu 
doamnele din asociaţie, am împărţit cadouri oamenilor 
din sat aflaţi în suferinţă, chiar şi sufletească. 
 Cel mai mare sprijin l-am primit, şi eu şi toţi 
colegii, de la familiile noastre, care au renunţat la 
multe lucruri pentru a avea posibilitatea de a învăţa, şi 
să ne putem cum putem mai bine pentru viitor. 
 Mulţumesc domnului profesor Dan Nicolae, 
care m-a premiat din partea Revistei: Gândul 
Anonimului. Cărţile şi revistele primite, după ce le voi 
citi, mă vor face să înţeleg sacrificiile şi suferinţele 
strămoşilor noştri. Amintirea chipurilor şi faptelor lor 
a rămas vie în memoria bunicilor şi părinţilor noştri, 
care au făcut din Luna un sat cu oameni harnici, 
frumoşi şi inimoşi ca respectul şi munca să fie la loc 
de cinste. 
 Voi învăţa şi pe viitor cu multă ambiţie şi 
dorinţă, pentru a ajunge, dacă se poate, la aceeaşi 
înălţime ca înaintaşi de frunte ai satului, despre care 
îmi vorbeşte cu mândrie bunica mea. 
  Cu respect,  
 Antonia Cosmina Lucaci 
Şef promoţie clasele V-VIII 
      Luna, la 12.06.2015 

 

                         Popa Ana Alexandra  
ANI DE ŞCOALĂ 

Ce a însemnat pentru mine această şcoală? 
Aceste clipe, care mereu vor fi acolo într-un colţ al 
inimii... uneori e greu să aşterni pe hârtie aceste 
cuvinte, dar nu e imposibil. 

Totul a început la vârsta de 4 ani, când am 
păşit într-o lume nouă, o lume plină de culori şi 
veselie, unde am întâlnit un înger cu chip de om, două 
mâini calde ale educatoarei, care m-a  îndrumat şi m-a 
ajutat să descopăr fericirea. Dar la fiecare răsărit de 
soare, timpul trecea, iar eu creşteam. Nimeni şi nimic 
nu poate opri timpul,  deşi ai vrea uneori să se 
oprească, să mai retrăieşti acea clipă, dar toate acestea 
au devenit trecut, iar trecutul este ca şi o adiere de 
vânt, vine ca şi un moment, îl trăieşti, iar pe urmă 
zboară în altă parte, într-un colţ al minţii tale. 

Şi uite aşa au trecut anii şi am ajuns şi eu la 
şcoală, unde învăţătorul mi-a fost un izvor de 

înţelepciune din care a izvorât încrederea în mine 
însămi, unde m-am descoperit şi am învăţat să iubesc 
şi să respect cartea. Învăţătorul nu a fost o simplă 
persoană pentru mine, a fost o muză, o inspiraţie care 
m-a ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi. L-am respectat şi 
l-am iubit, şi totuşi astăzi, când îl privesc, când mă uit 
în acei ochi blânzi, îmi amintesc modul în care preda, 
voinţa şi dragostea de carte pe care ne-o inspira 
fiecăruia, învăţîndu-ne să descoperim lucruri noi şi 
interesante. Ne-a insuflat secretul carţilor pe care am 
continuat să-l aprofundăm în a doua etapă a vieţii 
noastre de elev.  

Era o etapă plină de mistere, în care profesorii 
au deschis porţile cunoaşterii noastre şi am descoperit 
o lume a curiozităţilor pe care le-am aflat pe parcursul 
acestor ani. Profesorii, pentru mine, sunt făcliile 
luminate care, atunci cănd mă blochez în 
necunoaştere, ei mă încurajează, arătându-mi calea 
cea mai bună şi mai frumoasă spre a ajunge spre cel 
mai înalt şi mai valoros ţel: acela de a deveni un om 
integru şi demn, un model pentru urmaşii săi. Când 
mă uit în ochii profesorilor, văd fiecare realizare şi 
chiar şi cartea sufletului în care am scris cum un 
profesor mă face să am aripi şi să pot să zbor la 
înălţime, unde nimeni nu a ajuns până acum, la infinit, 
dincolo de ce îţi poţi imagina. 

Acum, cu nostalgie în suflet, vreau să spun că 
această şcoala a însemnat pentru mine o cărare 
luminoasă, care la fiecare pas, mi-a dăruit un cadou, 
iar cel mai mare cadou mi-a fost dăruit acum la 
sfîrşitul călătoriei, un viitor plin de victorie, în care, eu 
peste câţiva ani voi veni cu lacrimi în ochi să le spun 
profesorilor care mi-au fost luminătorii cărării mele : 
”Din mic m-aţi făcut mare, din nimic m-aţi făcut om, 
dintr-o simplă viaţă mi-aţi făcut victorie, iar sufletul 
meu vă este recunoscător pentru vecie”. 
Popa Ana Alexandra  
Premianta clasa a VIII-a  
Şcoala Gimnazială Luna 
 

 
 
                Gavrilă Barta- Răstignirea 
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Recenzii şi cărţi primite la redacţie 
 

 
   
   
 
 
 
      
 
 
 
Emil Lungeanu   
Specii lirice şi specii umane  
Anca Florentina Popescu, Amintiri de 
ceară, Edit. Brumar, 2010 

Cum nimeni nu-i perfect, descopăr 
abia acum volumul publicat la Editura 
Brumar în 2010 de Anca Florentina 
Popescu, altfel cu o întîrziere nu tocmai 
nemotivată în cazul unei poete aşa de 
reticente şi solitare, greu de sesizat în 
actuala junglă poligrafică de prin părţile 
noastre, unde – invita Minerva – tot românul 
se naşte poet şi moare de prea mult scris. 
Titlul său, Amintiri de ceară, la prima 
vedere unul mai degrabă pe potriva vreunui 
memorialist „cu vechime” decît a unui 
debutant, s-a dovedit a fi de fapt – şi el – nu 
mai puţin justificat. Căci, judecînd după 
condeiul nu doar experimentat, dar şi 
productiv aşa cum îl arată noul volum 
Clepsidra cu păsări aflat acum în curs de 
apariţie, debutul de faţă va fi fost înadins 
amînat arghezian pînă la sezonul fructelor 
coapte, altminteri, vorba Victoriei Milescu, 
„Nebănuită / într-un sîmbur de vişin / 
doarme livada”. 

De altfel, miniaturile astea – fiindcă 
despre un volum de haiku-uri este vorba – 
se migălesc cu încetineală de bijutier, nu ca 
epigramele vărsate pe masă între două halbe 
la cafeneaua scriitorilor. Patru ceasuri ia 
numai servitul ceaiului à la japonaise, 
darămite să meştereşti 300 de haiku-uri ! 
(La Librăria Cărtureşti am văzut servindu-se 
ceaiul în doar patru minute, dar nu e de 
mirare, este aia chashitsu cum era „original, 
japonez” portretul lui Tonitza din B.D. în 
alertă furat lui Gogu Steriade împreună cu 
tranzistorul.) Şi ce alta înseamnă, în fond, 

această delicată specie exotică, dacă nu 
chiar un ceai preparat din silabe ?  

Iată, prin urmare, o formulă lirică şi 
o poetă asemănătoare, întîlnindu-se pe 
acelaşi drumeag îngust al diminuţiei şi 
reticenţei, adică un caz de adecvare ideal – 
iar beneficiile estetice ale acestei 
coincidenţe se fac văzute în mai toate 
privinţele. Nu înseamnă însă de aici 
neapărat că autoarea s-ar împăca perfect cu 
pedanteria nenumăratelor condiţionări şi 
constrîngeri ale esteticii haiku. În destule 
privinţe, canonul tradiţional a fost într-
adevăr urmat îndeaproape, în altele s-a 
impus gustul propriu, diferenţierea făcînd-o 
în principal varietatea tematică. Contrastele 
frapante bunăoară, învăţate la şcoala 
haijinului Kyorai, îşi găsesc ilustrarea la tot 
pasul : „Flori de cîmp roşii / Dansînd printre 
spice verzi / De grîu roditor”. Sîrmei 
ghimpate vii a banalului trandafir (devenit 
loc comun începînd cu beţiile olfactive ale 
lui Samain ori Macedonski şi pînă la 
„rozacismul” ezoteric al unui Liviu 
Pendefunda) îi este preferabil, bunăoară, 
„ariciul” defensiv al cactusului, cu un 
potenţial sugestiv mai mare – inclusiv 
autoportretistic – în cazul acestei poete 
sfielnice, a cărei sensibilitate vulnerabilă la 
jungla ambiantă îşi caută în mod firesc 
bariere naturale pentru a se apăra : „Floare 
de cactus / Albă şi temătoare / Zîmbind 
printre spini”. Un echivalent fiziognomic al 
acestui paradoxal „vino-ncoace-stai-pe-loc” 
ar putea fi prim-planul „Buze şi şoapte / 
Printre rujuri stridente / Frivolitate”, dacă 
admitem că însăşi Eva este o specie 
itinerantă de floare din grădina paradisului. 
Asemenea miniaturi comportamentistice 
schiţate din doar cîteva trăsături „de unghie” 
– cum ar spune azi marele Hokusai –, cu 
aspectul lor de impromptu caracteristic, 
renunţă uneori la emblemele viului, 
ajungînd pînă la reificare totală şi 
everbalizare, ca de „natură moartă”, precum 
în acest mozaic odorifer de cafenea : „Flori 
şi ochelari / Cafea cu iz de coniac / Doar o 
ţigară.” Este de-ajuns însă introducerea 
vreunui detaliu anatomic oarecare pentru ca 
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o atare specie să sufere o mutaţie în direcţia 
„umanizării” : „Miros de cafea / Unghii-
nroşite şi rom,/ Zgîriind un destin.” Acest 
simţ cinematografic al detaliului sugestiv şi 
al sublinierilor coloristice ar fi făcut, fără 
doar şi poate, din poeta Amintirilor de ceară 
o agreată a „Colibei de la miezul nopţii” 
patronate de Yosa Buson, haijinul 
primăverii, de la a cărui naştere se împlinesc 
anul acesta fix trei veacuri. Totuşi, în pofida 
abundenţei de compoziţii construite pe kikan 
(i.e. percepţia mediului natural), unde 
exerciţiul culorilor este bineînţeles la el 
acasă, adevărata măsură a volumului de faţă 
– repertorial vorbind – nu o dă 
descriptivismul circumstanţial practicat de 
clasicul stil shosei, ci şahul sufletesc, unul 
jucat în stilul shibui, mai auster. Aici, 
variabilităţii libere a policromiei îi ia locul 
alternanţa tonurilor extreme, gata codificate 
antagonic : „Alb şi negru / Şah-mat şi 
despărţire / Fără speranţă”. Acest suprem 
contrast, fie că e experimentat 
vestignomonic („Dantelă neagră / Pe pielea 
albă şi caldă / Frivolitate”), fie retrospectiv 
(„Poze alb-negru –/ Amintiri colorate / Vis 
cu sens unic” – unde „decolorarea” 
imaginilor nu mai este doar metaforă a 
vremuirii, ci însuşi efectul entropiei sau, în 
expresia lui Merleau-Ponty, al „săgeţii 
termodinamice a timpului”), fie altminteri, 
serveşte ca un prêt-à-porter a cărui 
expresivitate deja nu mai trebuie pusă la 
probă. Ce ar mai fi de probat după ce 
refrenul în doi timpi al lui Bacovia fredonat 
în parc („şi frunze albe, frunze negre”) a 
consacrat pentru totdeauna impactul acestor 
„culori ermetice” ? Şi ca dovadă, unul din 
cei doi termeni ai opoziţiei – îndeobşte 
negrul – poate chiar lipsi uneori, lăsîndu-se 
subînţeles prin prezenţa celuilalt („Cuvinte 
goale / Munţi de minciună înalţi / Albi de 
chiciură”) sau prin implicaţie („Ianuarie 
alb,/ Regret cu miros de cafea - / Riduri în 
suflet”.). Oricum însă, cu sau fără acest şah 
al contrastelor puternice, contemplarea 
peisajelor sufleteşti, a „oamenilor de ceară” 
cu chipurile sculptate de riduri, rămîne 
kidai-ul ce asigură identitatea volumului de 
faţă. Recent, criticul Lucian Gruia îi saluta 
originalitatea datorată „transpunerii în ceară 
a sentimentelor” (Plăcerea lecturii, Edit. 
Betta, 2015), pornind de la compararea 

vieţii cu arderea unei lumînări, spre 
deosebire, să zicem, de modul denotativ în 
care un Constantin Kapitza îşi găsea liniştea 
în ceara urechii (Linişte de ceară, 2009). 
Ceara însă, pe cît de uşor se lichefiază, tot 
atît de rapid se şi solidifică la loc, după 
variaţiile de căldură ambiantă, şi tocmai 
plasticitatea o face un suport ideal pentru 
imprimarea informaţiei. Or, în „ceara” 
amintirilor personale, Anca Florentina 
Popescu îşi lasă amprenta cu aceeaşi 
pregnanţă cu care o poetă a iubirii fără noroc 
ca Sasuki îşi făcuse din „mîneca udă” a 
kimonoului o adevărată metonimie a 
propriilor lacrimi. Dar prin comparaţie cu 
ea, autoarea nu se lamentează să gloseze pe 
tema rănilor suferite de pe urma săgeţilor 
vînătorului de inimi al Olimpului, ci doar le 
consemnează fenomenologic, fie că acestea 
au fost trase prin „ferestrele sufletului” 
(„Altă femeie / Oglindindu-ţi-se în ochi / 
Pentru o clipă”, sau „Ochii umeziţi, / Buchet 
de lăcrămioare / Fără cuvinte”), fie prin 
ureche ori prin pori („Şoapte şi-atingeri / 
Căutări fără trup / Suflet pereche”), cu o 
detaşare matură în izbitor contrast cu 
inflamările acelor makura no kotoba de-
altădată dosite sub pernele domnişoarelor de 
pension. Şi doar compoziţiile din această 
serie tematică ating gradul de esenţializare 
caracteristic al haikudiadei, spre pildă 
această versiune proprie a Ţipătului lui 
Edvard Munch : „Margine de drum/ 
Aproape de prăpastie / Rugă şi strigăt”. 
Celelalte în schimb, miniaturile de cronici 
făcute spectacolului naturii, se distanţează 
vizibil de canoanele ultrarestrictive ale 
haijinilor din prima generaţie. Afară de 
circumstanţierea calendaristică prin cîte un 
kigo sau altul, acum motorişca în trei timpi a 
lui moş Basho – cînd, unde, ce – a ajuns la 
fiare vechi. Şi la drept vorbind, cîţi mai au 
chef să joace azi şotronul lui infantil cu 
saltul broscuţei şi cu pliciul apei ? E 
adevărat, se mai aud şi la autoarea noastră 
ecouri din clasica „Furu ike ya / kawasu tobi 
komu / mizu no oto” (bliţuri impresioniste 
gen „Broasca pe frunză, / Lacul sclipind 
greu sub ea / Sub picuri de ploaie”, sau 
fineţuri de percepţie precum „Lacul suspină 
/ Flori de cais picurînd / Albe pe mal”, ori 
alegoria în manieră Arcimboldo „Obraji 
copţi/ Bucle în vînt şi cireşi / Copilărie”), 
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dar nu se face primăvară cu o floare şi-un 
ciufulici în copac şi un oac-oac pe lac. 
Bogatul inventar de haigon-uri picturale din 
trusa de unelte a poetei nu deserveşte, ca în 
tehnica tradiţională, instantaneul 
evenimenţial. Modul său de întrebuinţare 
este unul cu precădere cumulard şi 
sinecdotic, frecventele aglomerări 
substantivale din care versurile se 
articulează avînd funcţie determinativă, iar 
nu calitativă : „Femei şi bărbaţi / Căsnicii şi 
bordeluri / Pustietate” (cf. „Nopţi fără stele / 
şi fără ciocîrlie / străinătate” la Victoria 
Milescu), sau „Bucurii scurte / Nopţi şi 
speranţe de mai / Prea colorate” etc. 
Asemănător mai procedase cu o generaţie în 
urmă Romulus Bucur (Greutatea cernelei pe 
hîrtie, 1984), cu acumulări nepredicative în 
formulă karumi pline de potenţial sugestiv.  
 Mai presus însă de orice 
particularităţi tematice, tehnice ori 
caligrafice, definitoriu pentru un volum 
precum Amintiri de ceară rămîne, cum 
ziceam mai la deal, gradul ridicat de 
adecvare dintre minimalismul haikudiadei şi 
propria reticenţă grafică a autoarei, foarte 
îndeaproape înrudită cu „sihăstria” unor 
poeţi introvertiţi ca Mihail Soare, Dana 
Catona, Costin Tănăsescu ş.a. Această 
caracteristică face deja interesant avant la 
lettre următorul volum aflat actualmente 
gata de tipar, Clepsidra cu păsări, care, din 
cîte am avut ocazia să trag cu ochiul la 
fragmentele de manuscris dispersate prin 
cîteva antologii recente, se anunţă diferit ca 
formulă lirică.  
Emil Lungeanu 
 
Luați lumină, de mâine se scumpește iar 
Preot prof. Dr. Dan Toader, Biserica,lumină 
pentru cei însetați, ed. Rawex coms,2004 

Dan Toader este un fiu al Luminii. 
Unul, adică, dintre aceia ce au urmat chemarea 
lui Isus : „Cel ce umblă în întuneric nu ştie unde 
merge (...) Fiţi deci voi fii ai Luminii” (Ioan, 12 
: 35-36). Limbaj, altminteri, neaoş esenian, unul 
din pergamentele de la Khirbet Qumran fiind 
dedicat chiar Războiului dintre Fiii luminii şi 
Fiii întunericului. Cine erau aceşti  kittim, aceşti 
„Fii ai întunericului” ? Nimeni alţii decît 
ocupanţii romani, de unde şi afinităţile 
esenienilor cu zeloţii şi cu războiul lor de gherilă 
(nu degeaba unul din apostoli va fi Shimon 
Zelotul), război sub semnul căruia, se ştie, 

fusese celebrată venirea pe lume a Botezătorului 
Ioan : „ca să ne scape de duşmanii noştri şi din 
mîna tuturor celor ce ne urăsc”. Numai că 
predicile cristice de mai tîrziu (Manuscrisele de 
la Marea Moartă datînd cu cel puţin 60-100 de 
ani înainte de naşterea lui Isus) vor da şi 
conotaţii suplimentare mai subtile 
antagonismului lumină-întuneric. Lui Nicodim îi 
zice, bunăoară : „Oamenii au iubit întunericul 
mai mult decît Lumina, căci faptele lor erau 
rele”. Or, cine era acel fruntaş al sinedriului ? 
Un învăţat, fireşte. Tot „intelectual” era şi 
Natanael (Bartolomeu), de unde şi recrutarea lui 
prin confirmarea „Te cunosc, te-am văzut sub 
smochin” (vezi aceeaşi simbolistică în lecţia cu 
blestemarea smochinului în care Isus nu găsise 
fructe, deşi ştia că încă nu era sezonul). Iată deci 
valabil şi în cazul aramaicii uzul aristotelic de a 
desemna mintea şi înţelepciunea prin acelaşi 
termen φως  folosit pentru „lumină”. 

Da, un luminat la minte şi la inimă 
deopotrivă este – ziceam – şi părintele prof. dr. 
Dan Toader, autorul proaspătului volum 
Biserica, lumină pentru cei însetaţi (Edit.Rawex 
Coms, 2014), o generoasă didahie ortodoxă şi 
un mic manual de valori creştine cum nu se 
poate mai binevenit azi, în plină epocă a 
consumismului propovăduit de Sf. Mac Donald, 
cînd acţiunile la bursa bunelor moravuri şi a 
tradiţiilor sînt în cădere liberă. O carte care, deşi 
concepută nu tocmai simplu ca un mozaic de 
doxologie, morală creştină, soteriologie şi 
hristologie, teologia icoanei, istorie bisericească 
şi geografie patristică românească („Pe urmele 
Sfîntului Andrei”), are meritul de a se face, 
totuşi, lesne accesibilă şi cititorului mirean. Să 
mai adăugăm acestei diversităţi şi capitolele 
dedicate unor domenii de acut interes, precum 
actualele controverse morale ale ingineriei 
genetice („Clonarea – un act împotriva lui 
Dumnezeu şi a fiinţei umane”) sau relaţia 
Bisericii cu Islamul contemporan. Iată o reuşită 
editorială după chipul şi asemănarea autorului, 
ce n-ar trebui să ne surprindă chiar din cale-
afară, cîtă vreme Dan Toader este totodată şi 
coautor al tinerei şi talentatei poete Antonia 
Toader, al cărei propriu volum de debut Jocul 
fulgilor de nea (Edit. Rawex Coms, 2013) a 
primit distincţii precum Trofeul „Cerurile 
Oltului” al Salonului naţional de literatură şi artă 
„Rotonda Plopilor Aprinşi” (2013) sau Premiul 
„Leonida Lari” la Concursul internaţional de 
creaţie literară „Vis de toamnă”(2013). Aşchia 
nu sare departe de cruce. 
 Adevărata măsură a demersului de faţă o 
dă însă urgenţa, despre care autorul scrie apăsat 
: „Domnul ne cheamă acum, astăzi, iar 
răspunsul nostru nu trebuie să întîrzie. Poate fi 
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nefolositor să vină mîine sau mai tîrziu.” Într-
adevăr, Isus îşi sfătuise adepţii să nu piardă 
vremea : „Umblaţi cît aveţi Lumina, ca să nu vă 
apuce întunericul.” Iar dacă era deja urgent chiar 
şi pe-atunci, cînd anticii aveau încă Sf. Scaun-
la-cap, darămite în jungla actuală a 
„capitalismului sălbatic”, unde „băieţi deştepţi” 
mai sînt doar cămătarii energiei şi numai 
botaniştii mai pot deosebi smochinul de un 
mărăcine ! Mai mult ca oricînd deci, destinatarii 
acestor binecuvîntate pagini şi mai cu seamă cei 
„tineri şi neliniştiţi” ar face bine să urmeze pilda 
lui Prospero : „Să mă întorc acum la cartea ce 
m-aşteaptă / C-atîtea taine mai am încă a 
dezlega / pînă ce nu se lasă noaptea...” Iar dacă 
îndemnul pascal al cărţii de faţă va fi cumva 
prea greu de înţeles în limbajul credinţei, atunci 
– iertate ne fie păcatele – barem în cel economic 
: Luaţi lumină, de mîine se scumpeşte iar !... 

 
Georgi CRISTU – Clepsidra cu silabe 

(Ed. Betta, 2015) 
Filosoful culturii, Lucian Blaga, afirma că 

relieful, în care se formează sau trăieşte un 
scriitor, îi determină stilul. Pentru Georgi Cristu, 
absolvent al Academiei Navale “Mircea cel 
Bătrân” din Constanţa şi al Facultăţii de 
mecanică – nave a Universităţii “Dunărea de 
Jos” din Galaţi (unde locuieşte), este firesc 
faptul ca marea, plaja şi fluvial să constituie 
cadrul adecvat desfăşurării poeziilor de 
dragoste, din volumul individual, de debut, 
Clepsidra cu silabe.   

Îată cum apare în acest mediu acvatic 
fabulos, femeia iubită: „sirenă râvnită, cu sâni ce 
tresaltă ca două spelbe meduze/ când urcă-n 
viteză mărită adâncul,/ dezbracă-ţi armura de 
peşte! zâmbeşte! - cu buzele umede,/ alungă-mi 
muzele şi mă scufundă într-o profundă, abisală 
iubire!” (iubita mea îl iubeşte pe efebul care a 
scris asta)  

Dacă tot pentru Blaga, valurile, ondulate 
de vânt, conferă mării statutul de spaţiu mioritic 
(deal-vale), şi stările sufleteşti, ale autorului, 
urmează, în consecinţă, pendularea între agonie 
şi extaz. Dragostea este sentimentul a cărui 
putere ridică şi coboară stările sufleteşti ale 
poetului. Împlinirea este trăită romantic: 

“Femeie iubită, a vieţii minune,/ se leagănă 
noaptea pe valuri întruna,/ veghez lângă ape 
când bântuie luna,/ am gândul la tine şi-un dor 
mă răpune.// Pe plaja pustie păşesc printre alge,/ 
spre tainicul port ce-şi dezleagă misterul,/ un 
ţipăt isteric îmi sfâşie cerul -/ flămând pescăruş 
poposit pe catarge.” (Minune) 

Despărţirea nu este tragică, amintirea 
păstrează un farmec dulce: “după ce ai plecat cu 
buza de val lipită de gleznă/ m-am regăsit 
îmbrăcat cu uitarea/ prinsă într-un colţ de surâs 
cu gust de gutuie” (eşuat) 

Toate momentele iubirii se petrec în 
peisajul marin. Iubirea eşuată este simbolizată 
printr-un castel de nisip. Stările erotice se 
desfăşoară între primul şi ultimul sărut: „Ca un 
tăciune-n vatră/ Suflat în ochi cu aer,/ Ardea 
iubirea noastră -/ Al vieţii-mi giuvaer -/ Încinsă 
de-un sărut!” (Întâiul sărut) Trecerea timpului 
induce nostalgia neîmplinirii: “rugăciunile îmi 
umplu gura, dar tu nu eşti/ pe ţărmul 
nestatornic,/ vântul veşnic răsuceşte clepsidra./ 
am uitat de mine (niciodată nu-mi voi putea 
aminti)/ pentru că mi-ai promis un ultim sărut.” 
(ultimul sărut) 

Extazul erotic se traduce prin imagini 
phirice: “veneai vâlvătaie flămândă/ fără să-ţi 
pese/ câţi ochi între noi nu adorm niciodată/ 
stăteai liniştită în mâna mea dreaptă/ cu tâmple 
încinse făceam dorinţele torţe” (11) 

Anotimpurile marchează succesiunea 
trăirilor erotice. Primăvara aduce începutul 
iubirii: “te chem iubito/ să faci curat în inima 
mea/ se naşte o nouă  primăvară” (O  nouă 
primăvară). Vara cântă împlinirea dragostei:  
„Ne-am regăsit târziu, în miez de vară,/ Când m-
ai rugat şi am promis: „Orice ar fi,/ Nu voi 
permite amintirilor să moară!” / De mâine, 
împreună...” (Poveste) Toamna aduce răcirea 
sentimentului şi însingurarea: „tu ai rămas 
aceeaşi minunată privelişte/ dispărută în ceaţa de 
toamnă.” (Ceaţa de toamnă) 

Iarna simbolizezaă despărţirea: „În 
trandafiri, culorile au ruginit de ploi,/ Trăim în 
perioada iubirilor pierdute/ Când inima fără 
văpaie se preface-n sloi,/ Înconjurată de-
abandonatele redute.” (Fără tine) 

Georgi Cristu practică o poezie auctorială, 
neomodernă şi sentimental neoromantică. 
Peisajul marin constituie orizontul spaţial 
inconştient al liricii sale. 

Dacă marea pare aşezată în cupa 
superioară a unei clepsidre cosmice: “marea se 
agaţă de ţărmuri să nu se scufunde/ lăsând în 
urmă franjuri albe sfâşiate de stânci”, cuvintele, 
rostite de Georgi Cristu, curg prin Clepsidra cu 
silabe şi devin poeme. 

Lucian GRUIA 



Gândul Anonimului nr.57-58 Anul XIII /15 Iunie 2015 

 68

 

Ecouri în presă şi opinii ale cititorilor 
 

 

 
 

Ovidiu Ţuţuianu 
 

 O candelă în ceaţă… 
 

 În peisajul ceţos şi tenebros al unei 
Românii ce nu-şi mai revine după o convulsie 
internă, care ar fi fost de dorit să aducă progres 
şi bună stare pentru poporul cu cele mai 
viguroase rădăcini europene, la care se adaugă 
presiunea din exterior a “globalizării”,  mai 
licăre, pe ici pe colo, câte o candelă aprinsă de 
oameni cu dragoste de neam şi glie. Una dintre 
acestea este şi publicaţia “Gândul anonimului”, 
care îngrijită şi tipărită de un ofiţer de carieră, 
Ion Mazere-Luneanu (azi în rezervă şi 
nonagenar!) şi un inginer de marcă (încă în plină 
activitate), Gheorghe Indre a intrat în al XII-lea 
an de existenţă. 
 Publicaţia independentă de cultură şi 
informare, “Gândul anonimului”, are drept 
membri fondatori ai formatului nou, pe cei doi 
amintiţi mai înainte, la care se alătură Gheorghe 
Văduva, un alt distins înalt ofiţer (în rezervă) al 
armatei române.  
 Numărul 55-56/decembrie 2014 al 
revistei, continuă să menţină la un nivel ridicat, 
ştacheta conţinutului variat şi bine dozat dar şi 
plăcuta formă de prezentare, începând cu 
designul  coperţilor. Astfel, pe parcursul a 74 de 
pagini, revista ne oferă o gamă bogată de 
informaţii ordonate pe 9 capitole şi 
anume:1.Proză; 2.Opinii; 3.Evocări istorice; 
4.Eveniment; 5.Poezie; 6.Actualitate şi trecut la 
Luna; 7.Recenzii şi cărţi primite la redacţie; 
8.Ecouri în presă şi aprecieri ale cititorilor; 
9.Incursiune în lumea artelor plastice.  
 O mare parte a informaţiilor de natură 
istorică şi culturală sunt axate, în acest număr, 
pe comuna Luna, localitate pe Valea Arieşului 
lângă Câmpia Turzii, de unde se trag cei doi 
piloni ai revistei.  

 În povestirea “La 25 de ani de la 
înlăturarea comunismului (XII).Amintiri 
şocante” autorul “Istoriei Comunei Luna”, 
col.(rez) Ion Mazere-Luneanu, relatează 
dialoguri aprinse cu consăteni care au fost 
membri ai Cooperativei Agricole de Producţie 
(C.A.P). În “of-ul” lui Badea Gheorghe-Hornoi,  
este rezumat crezul ţăranului român din 
totdeauna: ...”noi, cu păcatele noastre şi amarul 
ce-l gustăm din plin în C.A.P. suntem trecători, 
însă pământul este veşnic ca şi cerul la care ne 
închinăm. Sfânt şi veşnic este al celor care îl 
trudesc, lăsat din tată în fiu, nu al altora, care 
prin afaceri şi prefaceri viclene, lasă tot mai 
puţine bucate sătenilor, să se ghiftuiască alţii”. 
 Din povestirea “Verii Mariei (II) “ scrisă 
de dr.ing.Gheorghe Indre cu cursivitate, 
nostalgie şi umor, în manieră bucolică, am 
reţinut aplecarea  autorului asupra unei drame, 
din păcate nu singulară, din viaţa femeilor, 
inclusiv din Luna (Ana Zamfir), părăsite de tatăl 
copilului pe care l-au procreat şi care rămâne 
pentru toată viaţa “un copil din flori”.  Acesta 
.........”reprezintă exprimarea poetică a 
dragostei neîmplinite, o iluzie al cărui fapt 
consumat este întotdeauna asociat cu parfumul 
şi delicateţe multicoloră a florilor de câmp, un 
câmp imaginat în maxima lui strălucire 
răpitoare, în mai sau în iunie-iulie, când 
varietatea, vitalitatea şi frumuseţea florilor 
încurajau şi alimentau înflăcărarea visului de 
dragoste, dar se constituiau şi într-o 
circumstanţă atenuantă pentru căderea în ispita 
păcatului.” 
 În cercetarea istoriografică “Mihai 
Viteazul şi Comuna Luna”, Ion Mazere-
Luneanu, emite ipoteza că Mihai Viteazu ar fi 
dorit să se retragă în zona Luna, “cu familia şi 
cu o parte din boierii credincioşi, în caz de 
insucces împotriva turcilor.” Argumentul 
ipotezei îl constituie o scrisoare a marelui 
voievod adresată lui Ştefan Josika, cancelarul 
Transilvaniei şi datată iunie 1595. Chiar dacă nu 
s-au găsit încă scrisoarea de răspuns şi alte 
dovezi care să consolideze afirmaţia, “rămâne 
un fapt istoric incontestabil că la data 
respectivă, comuna Luna era o comunitate bine 
consolidată în centrul Transilvaniei, iar dacă a 
constituit prilej de aranjament între  cancelar şi 
Mihai Viteazu, este posibil şi pentru faptul că 
populaţia sa era formată numai din români.”  
 Relatarea d-nei ing.Susana Mirică-
Ocolişan cu titlul ”Asociaţia femeilor voluntare 
–Luna, un vis împlinit” ne readuce în suflet 
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speranţa că atracţia ancestrală a românului către 
baştină continuă să fie prezentă şi în zilele 
noastre. Într-o perioadă grea, când mare parte a 
naţiunii se vaită şi se plânge  (deseori 
nemotivat!) o ingineră realizată, aflată la vârsta  
a treia, revine pe plaiurile natale şi reuşeşte să 
strângă în jurul ei, alte 23 de “sufletiste”, 
efectuând activităţi voluntare, umanitare şi 
sociale în folosul colectivităţii. Printre ele se 
numără şi revigorarea costumelor populare şi a 
folclorului la nivelul tinerei generaţii. Bravo 
stimate lunene şi ce păcat că din multitudinea 
canalelor  de televiziune (care ne scurtează viaţa 
prin bombardamentul cu energie negativă 
rezultat din propagarea cu isterică satisfacţie a 
ştirilor nefaste) nu se găseşte unul care să 
difuzeze aceste nobile realizări pentru a ne mai 
reaminti de adevăratul suflet al poporului 
român!   
 Sub titlul “Portrete de luneni”, 
Gheorghe Indre dedică o emoţionantă evocare 
profesoarei Iustina Suciu. ...“Alimentată din 
vitalitatea şi forţa a două familii mari din Luna, 
clădită pe norma morală a satului ardelenesc 
dintre cele două războaie mondiale, fortificată 
de instrucţia dobândită din şcolile urmate, 
personalitatea Iustinei Suciu, exemplul ei de 
dăruire profesiei şi familiei pot rămâne în 
zestrea de modele umane ale satului ca repere 
valorice demne de cunoscut şi urmat de 
generaţiile contemporane şi viitoare”. 
 La capitolul “Proză” mai întâlnim 
“Mahalaua cuvintelor” un acid eseu al Gl.Bg. (r) 
dr.Gheorghe Văduva. Autorul afirmă printre 
altele: ...”Mahalaua nu este şi nu a fost 
niciodată un spaţiu total şi iremediabil 
detestabil...Nici cuvintele de mahala nu sunt cel 
mai rău necesar din istoria lumii. Totdeauna 
cuvintele de mahala au avut sensul lor, 
semnificaţia lor, vocaţia lor. Şi, evident arealul 
lor. Dar când mahalaua cuvintelor se mută în 
parlament, pe ecranele televizoarelor, în ziare şi 
chiar în literatură.....atunci înseamnă că se 
apropie sfârşitul unei lumi, că lumea în care tu 
trăieşti de atâţia ani nu mai este chiar a ta sau 
că tu ai devenit un marginal al ei.” Iar aceste 
concluzii sunt trase după ce în prealabil distinsul 
intelectual menţionase: ...Limba română este 
una dintre cele mai echilibrate şi mai 
consistente limbi din câte se vorbesc pe Terra. 
Cuvintele ei sunt pline de înţelesuri şi, probabil, 
din ele provenim şi noi, cei care le 
vorbim...Atunci cum de nu suntem  la fel ca ele 
?! Sau, cine ştie, poate că unii dintre noi chiar 
suntem...Ca răul din ele”. 
 Tot la acest capitol, semnalăm reportajul 
“Ninge la Turnu Măgurele”, producţie a G-
ral.lt.cu trei stele (r) Ioan Bălăei. Relatând un 

episod din viaţa grănicerilor de la Dunăre, 
dinainte de 1989, autorul relatează cu umor şi 
tristeţe cum nişte măsuri concrete de prevenire a 
înzăpezirii,  iniţiate de o unitate de grăniceri din 
zona Turnu Măgurele, raportate la eşaloanele 
superioare au fost retransmise la unitatea 
respectivă ca fiind venite de “sus”, ceea ce a 
provocat confuzie şi indignare. Salvarea a venit 
însă de la natură, prin oprirea ninsorii în zonă! 
 “Pavel, copil fără  înger” este titlul unei 
povestiri “cu totul şi cu totul adevărate”, scrisă 
de Ioan Bembea. Este poate lucrarea care m-a 
impresionat cel mai mult din întreaga revistă. 
Scrisă cu aplomb şi duioşie puţin întâlnită la un 
autor de sex masculin, lucrarea (ce ar putea fi 
scenariul unui film!) urmăreşte firul vieţii lui 
Pavel, un copil de oameni sărmani, orfan de tată, 
pe care în disperare de cauză, mama este nevoită 
să-l dea slugă la o familie înstărită. Antologică 
rămâne  scena în care, bietul copil, trebuie să 
traverseze pe timp de noapte, o pădure bântuită 
de lupi, situată între grajdul de la poalele 
muntelui  şi locuinţa stăpânilor...” Ca să alunge 
frica şi vietăţile ce-l pândeau din toate părţile, 
fluieră de câteva ori pe degete, apoi cu glas cât 
se poate de tare începu să cânte Hei, hei, lupii 
mâncă boi şi vaci/Nu mâncă copii săraci”.  
 Traiul de slugă a micului Pavel este un 
adevărat calvar. După o bătaie zdravănă cu 
biciul aplicată de “stăpân”, Pavel fuge şi se 
angajează brigadier pe şantierul de muncă 
patriotică de la calea ferată Bumbeşti-Livezeni, 
iar mai apoi ca ţapinar la pădure. Deşi în viaţa sa 
apare o rază de lumină în persoana Ilenei o fată 
din vecini, destinul lui rămâne tragic, găsindu-şi 
sfârşitul în urma unei “aprinderi de plămâni”, 
cauzată de condiţiile precare în care muncea la 
pădure. Concluzia autorului, bun prieten cu 
Pavel, ar fi că acesta din urmă a fost “un copil 
fără înger, devenit om fără  înger păzitor!”. 
 La capitolul “Opinii” remarcăm 
interviul luat de col.(r) dr.Ion Petrescu, 
ambasadorului Poloniei la Bucureşti, Marek 
Szczygiel, din care aflăm, printre altele, că 
securitatea ţării respective se bazează pe trei 
piloni strategici: calitatea de membru al NATO, 
relaţia cu Statele Unite ale Americii şi 
capacitatea proprie de apărare. Având în vedere 
similitudinea situaţiei geo-strategice a României 
şi Poloniei în contextul situaţiei internaţionale 
actuale ne întrebăm ce fac, în mod concret, 
conducătorii noştri în privinţa celui de al treilea 
pilon strategic, la fel de important ca şi ceilalţi 
doi? 
 Tot la acest capitol, prof.dr.Nicu Vintilă 
ne prezintă un “Eseu asupra neamului 
românesc”. Subliniind faptul că “Neamul 
românesc cunoscut pe acelaşi teritoriu pe care a 
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stat fixat de milenii întregi, indiferent câte 
seminţii au trecut peste el sau prin el.”.., autorul 
mai adaugă, că ...”Nu numai că a fost statornic 
pe glia sa străbună dar a alimentat multe alte 
state din cele cinci continente cu seminţii daco-
române, creind colectivităţi oriunde în lumea 
mare şi întinsă”. În continuare sunt prezentate 
statistici aproximative (nici măcar guvernul 
României nu are şi nu este interesat de o 
clarificare în domeniu!) privind comunităţile 
româneşti răspândite pe glob. Eseul se încheie 
cu considerente privind migraţia actuală a 
românilor în străinătate care totuşi se pare că 
depăşeşte tendinţa de revenire în ţară a unor 
familii  atrase, mai ales de “glasul străbunilor”.  
 Victor Emanuel Tolan ne încântă cu un 
jurnal de călătorie, intitulat “Călător prin China 
“. Cu antren, culoare şi umor, autorul ne poartă 
pe tărâmurile de vis ale unei ţări cu o istorie 
veche, fascinantă dar şi cu un viitor pe măsură. 
Călătoria începe cu vizitarea Nanjing-ului, fostă 
capitală, şi cu un sejur în Munţii Galbeni. Apoi, 
cu trenul rapid ce atinge 300 km/h, se ajunge de 
la Nanjing la Beijing în 4 ore. În actuala 
capitală, sunt avute ca obiective principale: Piaţa 
Tianemen şi “Oraşul interzis” . În ziua 
următoare se merge la Marele Zid, poarta 
Badaling, cea mai bine conservată a acestei 
construcţii măreţe, singura vizibilă din cosmos. 
La întoarcerea în Beijing se vizitează drumul 
sacru al mormintelor Ming şi unul din vechile 
cartiere ale Capitalei. În partea a doua a 
excursiei, se ajunge pe calea aerului de la 
Beijing la Xi'an, fostă capitală a imperiului, unul 
dintre cele mai vechi oraşe din lume. Aici se 
vizitează mausoleul împăratului Qin, cu faimoşii 
soldaţi de teracotă, realizaţi acum 2200 de ani şi 
descoperiţi de abia în 1974. Periplul continuă cu 
un zbor cu avionul şi aterizare în oraşul port 
Chongqin (32 mil. de locuitori!). Apoi, o 
croazieră în josul fluviului Yangtze, cu opriri la: 
Shibaozhai, Wushan, ecluzele barajului (“Trei 
defilee”) celei mai mari hidrocentrale din lume 
(18 200 MW putere instalată), Jingzhou şi în 
final la Wuhan. 
 Mai trebuie apreciate fotografiile 
realizate de dl.Tolan în China, care înviorează 
mare parte din conţinutul revistei, începând cu 
coperta iniţială, unde apare în toată splendoarea, 
un fragment din “Marele Zid”, anticipând poate 
şi evoluţia viitoare a istoriei omenirii.     
 Capitolul ”Opinii” continuă cu  
materialul informativ “Activitatea de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare (C-
D-I) un domeniu strategic neglijat” scris de 
dr.ing.Gabriel Năstase, având drept concluzii 
triste privind ţara noastră : ...“ finanţarea 
domeniului C-D-I (sub 0,5% din PIB), sub 

nivelul majorităţii ţărilor din UE, organizarea 
deficitară (inclusiv prezenţa actelor de corupţie) 
a activităţii C-D-I, distrugerea resursei umane, 
a specialiştilor care lucrează în domeniu,  
umilirea acestora şi lipsa dalogului social, sunt 
principalii factori care contribuie sistematic, 
timp de 25 de ani, “pas cu pas”, la distrugerea 
ireversibilă a C-D-I”.  
 Cel de al doilea capitol al revistei se 
încheie cu “Poezia lui George Canache”, o 
succintă prezentare a reputatului poet şi ziarist,  
datorată lui Viorel Sâmpetrean. 
 Capitolul “Evocări istorice” include mai 
întâi  cercetarea “Cum vedeau românii din 
Statele Unite Marea Unire, încă de la începutul 
primului război mondial” realizată de Dr.Gelu 
Neamţu. Aflăm astfel că “între 1914-1918, în 
S.U.A. se afla un important segment al societăţii 
româneşti, care totaliza cca 150000-200000 de 
imigranţi provenind covârşitor din Transilvania 
şi Banat. Marea majoritate erau ştiutori de 
carte. Nu pleca oricine spre “Ţara 
făgăduinţei”; cei ce nu ştiau  carte, învăţau 
acolo”. 
 Românii din S.U.A. dispuneau de două 
ziare: “America”, considerat un ziar al 
ortodocşilor şi “Românul”, destinat greco-
catolicilor. În pofida diferenţierilor de natură 
religioasă, ambele ziare, oglindeau în paginile 
lor, starea de spirit a imigranţilor români. La 
sfârşitul anului 1914, “naţionalismul” 
americanilor de origine românească îndreptat 
către unire, manifestat în cele două ziare 
ajunsese la un paroxism, astfel că momentul 
respectiv se poate considera drept “anticamera 
memorabilului an al Marii Uniri (1918)”.  
 La capitolul “Evocări”, nu putea să 
lipsească din revistă, una închinată poetului 
nostru naţional. O realizează Sever Constantin 
Răduică, în „ 165 de ani de la naşterea poetului 
naţional al românilor Mihai Eminescu 
Luceafărul poeziei româneşti”. Contribuţia 
originală a autorului la prezentarea celui despre 
care s-au scris nenumărate lucrări constă în 
evidenţierea similitudinii dintre Eminescu şi alţi 
mari scriitori de elită ai culturii universale, care 
deşi au trăit relativ puţini ani au reuşit să lase 
omenirii opere deosebit de valoroase. Printre 
aceştia sunt amintiţi: Byron, Puşkin, Shelley, 
Lermontov şi Hölderlin. „Eminescu, în numai 
şaptesprezece ani (1866-1883) scrie peste 
17000 de pagini, ceea ce, cantitativ-cel puţin-
echivalează cu opera elaborată de Sadoveanu-
vreme de şaizeci de ani şi cu aceea a lui Goethe, 
aşternută de-a lungul a şapte decenii”. 
 Următoarea  evocare este semnată de 
prof.Victor Bercea. Având titlul „După 230 de 
ani”, se referă la răscoala lui Horia, Cloşca şi 
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Crişan.  „Această răscoală reprezintă o  pagină 
de referinţă în procesul şi lupta pentru unitatea 
românilor în gând, vorbă şi faptă, în cuget şi-n 
simţiri....această mişcare revendicativă a 
românilor transilvăneni de la 1784, a conturat 
aspiraţii, libertăţi şi drepturi omeneşti, 
fulgerând pe cerul european, cu câţiva ani 
înainte de Revoluţia franceză.”  
 Ultima evocare este dedicată Marei 
Uniri, purtând titlul ”1 decembrie 1918” şi 
aparţine lui Lucian Gruia. Reţinem, printre 
altele, din atmosfera entuziastă de la Alba Iulia, 
descrisă de autor:  ... „pe porţile cetăţii, 
despuiate de pajurile nemţeşti, fâlfâie Tricolorul 
român. Poporul trece pe sub poarta lui Mihai 
Viteazul şi se adună pe Câmpul lui Horea. De 
pe opt tribune, cuvântătorii explică poporului 
măreţia vremurilor pe care le trăiesc”. 
 Momentul aniversar îi prilejuieşte 
cunscutului poet şi critic literar o inspirată 
poezie intitulată „Dealuri din Ardeal”. 
 La capitolul ”Eveniment”, Gheorghe 
Indre relatează despre „Lansarea volumului de 
poezii  Bucle de lumină de Florian Laurenţiu 
Stoica  (Stoika), eveniment ce a avut loc pe 13 
noiembrie 2014 la Sala Dalles din capitală. La 
eveniment au participat numeroase personalităţi 
ale vieţii culturale şi artistice, bucureştene. În 
cadrul programului, moderat de poeta Doina 
Bârcă, au rostit alocuţiuni despre carte: poetul 
Marian Dumitru, profesoara de limba română 
Floarea Necşoiu, criticul literar Nae Georgescu, 
poetul Geo Călugăru, criticul literar şi editorul 
Ion C.Ştefan, scriitorul Florin Grigoriu.  
 Dimensiunea principală a creaţiei 
poetice a lui Florian Laurenţiu Stoica este, în 
opinia  reporterului, patriotismul, sentimentul 
apartenenţei la trecutul familiei, la strămoşii 
care ne privesc şi ne veghează. ...”Vin de 
demult,/veacurile îmi tulbură gândurile /Dar 
dedesubt,/Sunt sigur că moşii mei, admiră 
prezentul şi mai ales valorile „(Strămoşul). 
 Capitolul 5 al revistei găzduieşte versuri 
mai mult sau mai puţin inspirate, cu o mare 
varietate tematică, datorate poeţilor: Viorel 
Sâmpetrean (Arcul voltaic; Zeul fără schyţi; De 
dragoste/I;  De dragoste/II; Şi de-ar veni), 
Gheorghe Văduva (Copacul meu cu frunze 
ponosite), Victoria Milescu (Forfecând spaima; 
Giulgiul şi ghilotina; Ziua fulgerului), Ion 
Mazere-Luneanu (Aştept; Poarta veche; Cu 
stăpânire de sine; De strajă; Inimă), Constantin 
Sever Răduică (Gândul anonimului; Groparul; 
„Haiducului Mitu-Dunitru” de la Brăila; Ca-
trinul lui Gheorghe de la Ciorteşti), Nicolae 
Dan (Te-ai dus...).   
 La capitolul 7, găsim două recenzii la 
cărţi apărute recent (2014) şi anume: „Poezii 

pentru şcolari şi mai mici, dar şi mai 
mari”(Editura SemnE) de Elis Râpeanu şi 
„Tăiere de aripi”(Editura Amurg setimental) de 
Constantin Mironescu. În prima dintre ele, 
Lucian Gruia concluzionează: „Versurile din 
acest volum  sunt de factură clasică, exprimând 
în ritm şi rime, dragostea autoarei pentru tinerii 
care constituie viitorul acestei ţări. Ceea ce 
aduce nou aici Elis Râpeanu este universul de 
lumină, dragoste şi candoare, înmiresmat de 
radiaţiile florilor,care transfigurează sufletele 
cititorilor” 
 În cea de a doua recenzie, Gheorghe 
Indre, constată: „Cartea este alcătuită dintr-o 
poezie a groazei, o poezie a întunericului şi 
spaimelor fără speranţă. Este reflexia lirică a 
dezordinii şi lipsei de valori morale şi culturale, 
o poezie a unui sfârşit de lume, deprimantă şi 
plină de confuzie.” 
 La finalul revistei întâlnim ecouri în 
presă şi aprecieri ale cititorilor. În prima grupă 
se încadrează Florin Grigoriu care face o 
prezentare succintă a 6 publicaţii ( AntiM, nr.1, 
iunie 2014,Bucureşti; Arhiva Tansei, file de 
monografie, nr.1, iunie 2014, Bucureşti; 
Bogdania, nr.6, septembrie 2014, Focşani; 
Cetatea lui Bucur, nr.14,15, aprilie-septembrie, 
2014, Bucureşti; Viaţa militară, br.41-42, 2014 
Bucureşti, Gândul anonimului) precum şi a 6 
cărţi: Învaţă-mă să simt de Irina Alxandrescu 
(editura Elisavaros, Bucureşti, 2014); 
Personalităţi române şi faptele lor 1950-2000 
de Constantin Toni Dârţu (editura Studis, Iaşi, 
2014); Tangouri ..sub acoperire de Nicu 
Doftoreanu (editura Editgraph, Buzău, 2014); 
Adevărurile lutului de Mihaela-Mariana 
Cazimirovici (editura ravex Coms, Bucureşti, 
2014); Din pulberea uitării. Oameni şi 
caractere-ed. a II-a de Vasile-Nicolae Mireuţă 
(editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 
Bucureşti, 2014); Transcrierea fonetică a iubirii 
de Luminiţa Zaharia (editura Armonii culturale, 
Adjud, 2014). 
 În grupa aprecierilor din partea 
cititorilor se înscriu cele aparţinând lui Geo 
Călugăru, Lianei Floarea Puria şi lui Mache 
Marian Gheorghiţă. 
 Iar acest număr deosebit de bogat şi 
variat al „Gândului anonimului” se încheie, en 
fanfare, cu o sublimă incursiune în lumea artelor 
plastice ilustrată multicolor cu lucrări ale 
reputatei plasticiene Stela Vesa, care după ce au 
încântat publicul iubitor de frumos din multe ţări 
ale Europei şi Americii, au poposit prin grija şi 
inspiraţia redactorilor, pe ambele feţe ale 
copertei finale a revistei. 
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 În peisajul ceţos şi tenebros al României 
mai licăre, pe ici pe colo, câte o candelă... 
Ovidiu Ţuţuianu 
15 martie 2015 

 
Marian DUMITRU 

GÂNDUL ANONIMULUI 
 

Marian DUMITRU, domiciliat în Bucureşti, m-am 
născut la data de 08 August 1946, în comuna 
Ciorogârla, Judeţul Ilfov, din părinţii: tatăl,  Dan-
Iordan Dumitru Nicula (1901-1974) al lui Ştefan al 
lui Dumitru, al lui Nicula zis Dibaciu din Ciorogârla-
Ilfov şi  mama, Rada Rodica Dumitru Nicula (1906-
1975) a lui Grigore, al lui Năstase, al lui Deva 
Făgăraş (Moţ de la Viişoara Crişului) din Domneşti-
Ilfov.           
          -Am semnat şi cu pseudonimele: Marian 
Haiducu, Radu Mirt  ş.a. 
          -Am colaborat la: Contemporanul, Ateneu, 
Luceafărul, Cronica Fundaţiilor, Destine, Argeş, 
Cronica Timpului, Revista Puntea Prieteniei (China), 
la Radio China Internatonal, la Radio România. 
          -Am participat la întâmplările cunoscutelor 
Cenacluri bucureştene: „Nicolae Labiş”, „George 
Bacovia”, „Nichita Stănescu”, „Destine”, 
”Literatorul”,”Octavian Goga”, ”Mihai Eminescu”, 
”Clubul de Proză”ş.a.  
VOLUME  PUBLICATE: 
    *POEZIE: 
-OGLINDA NEVĂZUTĂ  (1993) -Ed. Destine  
(volum semnat Marian HAIDUCU); 
-CÂNTEC DIN VREMEA ECLIPSEI  (1999 ) - Ed. 
Destine; 
-OCHIUL ZIMBRULUI  (2005) - Ed. Tempus 
Dacoromana; 
-DIVINA MUZICĂ DE URAGAN  (2008) - Ed. 
Tempus Dacoromana; 
-FAGURI SĂLBATICI  (2009) - Ed. SemnE; 
-ELEGANŢII ATOMI AI FRUMOSULUI (2011) - Ed. 
SemnE;  
-LA O CEAŞCĂ DE LUNĂ (2013) – Ed. SemnE; 
-O CLIPĂ LÂNGĂ URSUL PANDA (2013)-
Ed.Destine-Carte-interviu dat lui Victor Gh.Stan;     
-LES ELEGANTS ATOMES DE LA BEAUTE –  Ed. 
Paco – ediţie bilingvă; 
-ELEGANT ATOMS OF THE BEAUTY – Ed. Paco –
ediţie bilingvă;  
-MARIA LACRIMILOR MUTE (2014) – Ed. Semne;                                    
             *ALTE  VOLUME ÎN PREGĂTIRE 
PENTRU TIPAR:  
           -SONETELE RIDICĂ OCHII - poezie  

           -PSIHOLOGIA  CREATORULUI  DE  
POEZIE -studiu 
           -RECHINI  DE  BUZUNAR- poezie 
           -LA ÎNVIEREA  CLIPELOR  APUSE - 
poezie 
           -CU ARICIUL DUPĂ AUR - proză;    
           -VISÂND  CU  POEZIA  PANDA- poezie     
           -MARATONUL DE O MIE DE ANI- proză 
Activitatea intensă şi foarte bogată înviaţa culturală 
numerose lucrări publicateîn Antologii şi volume de 
sinteză. 

 
     De vreo 12 ani, la Bucureşti apare o 
publicaţie interesantă, neliniştită, plină de viaţă, 
GÂNDUL ANONIMULUI, care, în ciuda 
titlului atât de modest-restrictiv, a devenit tot 
mai cunoscută în Capitală şi în ţară, căci unele 
piese ale condeierilor ei merg direct la inima 
cititorului. 
    Am citit mai multe numere ale acestui 
generos mesager cultural şi am descoperit cu 
bucurie câmpuri întregi de gândire şi simţire 
românească, fie în articolele cu tematică istorică, 
fie în creaţiile literare ale distinşilor colaboratori 
permanenţi, unii, creatori de notorietate în 
peisajul cultural al Bucureştilor şi nu numai.     
    O publicaţie nu poate rămâne în Istoria 
trainică a jurnalismului şi, mai ales, în conştiinţa 
oamenilor, decât dacă parcurge un drum 
semnficativ în timp şi lasă o urmă vizibilă în 
epocă, publicând constant informaţii verificate, 
opinii responsabile şi creaţii valoroase. Am 
declamat sentinţa de mai sus, cu referire directă 
la această necesară publicaţie românească 
”Gândul anonimului”, care îşi are un cuib al 
dragostei în inima Ardealului, în comuna Luna, 
a cărei istorie şi contemporaneitate este 
reflectată în paginile celor 300 de exemplare ale 
fiecărui număr. Publicaţie apolitică, non-
guvernamentală, non-profit, revista se menţine 
activă prin generozitatea colaboratorilor săi şi 
prin sprijinul moral şi daniile Parohiei Ortodoxe 
din aceeaşi comună Luna.   
    Cu mijloace materiale extrem de modeste, o 
echipă de intelectuali patrioţi: Ion Mazere, 
Gheorghe Indre, Lucian Gruia, Vasile 
Moldovan, căreia văd că li s-au alăturat şi 
colegii mei de la ”Cronica Timpului”, George 
Canache şi Gabriel Năstase, a luptat cu greutăţi 
mari, de neînchipuit, pentru ca această foaie să-
şi păstreze identitatea şi să rămână departe de 
tentaţiile politice. Aceeaşi echipă cu inimă 
voioasă de pioneri întemeietori asigură 
organizarea şi funcţionarea cenaclului  
”Anonimul” al pensionarilor militari din 
cartierul Drumul Taberei, care îşi ţine 
activitatea, undeva,  mai aproape de centrul 
Pământului, într-un spaţiu denumit misterios: 
”La Coloane”. 
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      Împreună cu alţi slujitori ai culturii, 
făuritorii Revistei, în care au publicat mulţi 
condeieri, din mai toate generaţiile de creatori, 
luptă, practic, pentru ca în spaţiul românesc să 
se producă o cultură de nivel competitiv în 
relaţie cu celelalte culturi ale lumii, o cultură 
care să fie diriguită de intelectuali veritabili, 
devotaţi comunităţii româneşti, şi nu unei 
propagande răsuflate, poleită cu minciuni şi 
nimicuri sclipitoare.  
     Gustul jurnalistic evoluează continuu, iar 
metodele de cercetare ale ziariştilor dispun de 
un instrumental tot mai rafinat şi tehnologizat. 
Toate aceste dezvoltări ne fac să ne întrebăm şi 
să întrebăm: ce aduce nou o Revistă culturală 
care ni se propune?  Jurnalismul cultural sau de 
informare ori de opinie este, precum literatura şi 
toate artele, un organism viu care se schimbă la 
chip şi fire odată cu vremurile. Astăzi, în această 
lume, parcă, tot mai dezorientată şi tumefiată de 

îngăduirea unor păcate de moarte, răul 
îmbătrâneşte în rele, binele este tot mai timid, 
iar adevărul umblă cu capul spart. În acest 
climat agresiv, Noul care ni se propune este 
îndemnul să ne alăturăm cu gândul, fapta şi 
condeiul unei lupte pentru biruinţa sufletului, 
pentru salvgardarea spiritualităţii româneşti de 
ameninţarea cumplită a destrămării ei.  
   Ei bine, în aceste condiţii tot mai potrivnice, 
trebuie să lupte - şi luptă deschis - generoasa 
Revistă  GÂNDUL ANONIMULUI, căreia îi 
doresc să trăiască mulţi ani, pe măsura luminii ei 
de inimă curată. 
 
   Marian  Dumitru 
     Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti 
din România;  
      senior editor la Revista ”Cronica Timpului”. 
 
 

 
Semnal observatorul Militar 

 
 

 
 
Semnal în săptămânalul  Observatorul Militar nr.11 din 25-31 martie 2015 
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Incursiune în lumea artelor plastice 
Maestrul Matei Şerban Sandu 

Matei Şerban Sandu 
Perpetuă meditaţie asupra 

condiţiei umane 
 
În peisajul picturii româneşti contemporane – şi 
nu numai –, Matei Şerban Sandu este o 
personalitate distinctă şi bine conturată. În ciuda 
acestui fapt, el rămâne preocupat de găsirea 
celor mai adecvate forme de exprimare a 
gândurilor şi sentimentelor proprii. Emblematică 
este, în acest sens, mărturisirea făcută cu câţiva 
ani în urmă, potrivit căreia parcursul lui artistic 
este „povestea unei căutări“. O declaraţie care 
poartă pecetea creatorului autentic. 
Într-adevăr, fiecare expoziţie a lui Matei Şerban 
Sandu este o nouă etapă – mai complexă şi mai 
profundă – a căutării asumate drept crez artistic 
de un pictor cerebral, nutrit la izvorul marilor 
valori ale culturii universale. Plasate într-un Ev 
mediu luminat doar de strălucirea armurilor 
războinicilor şi de aurul brocarturilor de 
preţiozitate bizantină, acoperind, sau 
dezvăluind, femei frumoase şi enigmatice, sau în 
realitatea imediată, în lumea ternă a femeilor 
pierdute, în precaritatea din spatele cortinei 
circului şi în indiferenţa străzilor şi staţiilor de 
metrou, personajele lui – îngeri căzuţi tânjind la 
puritatea Paradisului – sunt rodul unor meditaţii 
profunde asupra naturii şi condiţiei umane. O 
omenire care – dincolo de timpul istoric sau de 
context – vorbeşte privitorului despre 
singurătate, alienare, nelinişte, lipsă de 
comunicare, agresivitate... Artistul nu are însă 
structura unui sceptic: în tablourile lui, speranţa 
întredeschide uşa, insinuându-se prin însemne 

ale purităţii şi sacrului, precum crinul, Sfântul 
Potir sau aripile bătrânului circar dezabuzat şi 
trist. Avertizând că infernul se află în noi, 
creaţia lui apare şi ca un exerciţiu de exorcizare 
a răului.     
Bazată pe un desen prestigios – artistul vine în 
pictură din zona graficii de excelenţă –, opera 
lui Matei Şerban Sandu, consecventă valorilor 
tradiţionale prin respectul pentru formă, rigoarea 
compoziţională şi acurateţea execuţiei, 
aglutinează în expresie, fără ostentaţie, tendinţe 
care au marcat istoria modernă a artei: 
romantism, prerafaelism, simbolism, Art 
Nouveau, expresionism, suprarealism... Artistul 
preia acele caracteristici care răspund 
sensibilităţii sale – atmosfera dramatică şi 
exotismul, misterul şi recursul la simboluri, 
eleganţa liniei şi decorativismul, 
antropomorfismul şi onirismul... –, iar rezultatul 
acestei alchimii savante este o pictură de un 
eclectism rafinat. 
Aflat la vârsta maturităţii creatoare, Matei 
Şerban Sandu face parte din categoria  artiştilor 
intelectuali, pentru care, aşa cum spunea 
Leonardo da Vinci, „pittura è una cosa 
mentale“. Dincolo de frumuseţea tablourilor, o 
expoziţie care îi poartă semnătura este o 
întâlnire tulburătoare cu marile întrebări care 
confruntă lumea de-acum şi din totdeauna. 
 
Dinu Moraru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                                                          
 
 
 
 

       

 

        Întoarcerea în Ierusalim 

 

 

               Domnul şi doamna 
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Incursiune în lumea artelor plastice 
            Maestrul Matei Şerban Sandu

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                      

 
Matei Şerban Sandu 
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