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NOTA REDACŢIEI 

Publicaţia „Gândul Anonimului” a intrat în anul 
VIII de existenţă şi să 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, intraţi în acest an, al şaptelea,  se 
impune o retrospectivă a drumului parcurs în timp, a 
mijloacelor folosite, a eforturilor materiale, fizice, morale 
şi intelectuale pentru a ne da seama prin comparaţie de 
valoarea rezultatelor scontate, atâtea câte sunt. 

La o privire generală, ne apare adevăr indubitabil 
că publicaţia „Gândul Anonimului” în acest răstimp, cum 
necum a supravieţuit şi a evoluat de la simplu, ca orice 
început, la mai bine cantitativ şi calitativ, cu scriitura 
colaboratorilor, majoritatea neconsacraţi, dar care ţintesc 
consacrarea de a exprima prin scris, cum pot mai bine, 
experienţa de viaţă şi sentimentele moral volitive, printr-o 
activitate stăruitoare şi dezinteresată. 

Dovadă rezultatele palpabile redate mai jos, care 
se pare ne îndeamnă să continuăm cu aceeaşi râvnă şi 
dorinţă de a ne îmbunătăţi stilul scriiturii şi de a lărgi aria 
tematică. 

În continuare redăm sumarul bilanţ fie şi sub 
formă de inventar a celor publicate până acum, lăsând 
aprecierile pe seama cititorilor prezenţi şi viitori, după cum 
urmează: 
1) Publicaţia „Gândul Anonimului” a ajuns la nr. 34, cu un 

tiraj ultim de 300 exemplare şi un număr variabil de 
pagini. În conţinutul acestora s-a publicat proză scurtă 
şi poezie. Costurile, care sunt şi acestea o condiţie, de 
la nr. 1 – 24 au fost suportate exclusiv de membrii 
fondatori, în continuare şi de dr. Ing. Gheorghe Indre. 
Distribuţia gratuită. 

2) SALA COLOANELOR – ANTOLOGIE de proză scurtă 
şi poezie, 3 volume cu acelaşi titlu, editate succesiv în 
anii 2004, 2005 şi 2007 (250 volume, fiecare cu peste 
120 pagini. În Cuprinsul acestora, o selecţie din 
articolele trecute prin purgatoriul publicaţiei Gândul 
Anonimului, corectate şi adăogite alături de altele 
inedite, Editura BREN Bucureşti. Costurile suportate 
de membrii fondatori. Distribuite gratuit. 

3) Cărţi de autor, care şi-au găsit finalizarea şi mai ales 
editarea sub auspiciile mediului cultural promovat de 
Cenaclul „Anonimul” şi publicaţia sa „Gândul 
Anonimului”: 

 a) ”Prof. Nicolae Mazere – Un destin asumat”, 
209 pagini, 300 volume, cu o prefaţă de Dan Gâju 
(redactor şef la „Observatorul Militar”), postfaţa de 
părintele prof. Nicolae Popescu, autor col. (r) Ion 
Mazere-Luneanu. Editura BREN Bucureşti, 2007. Costul 
suportat de autor şi parţial de părintele prof. Nicolae 
Popescu şi dr. ing. Gheorghe Indre, câte 500 lei. 
Distribuite gratuit. 

b) ”MASACRUL DE LA LUNA” – septembrie 1848, 
ediţie omagială la 160 de ani de la nefericitul eveniment, 
224 pagini, 400 volume. Autori: col. (r) Ion Mazere-
Luneanu şi dr. Gelu Neamţu (Cluj), prefaţa de prof. 

universitar dr. Ioan Bolovan (Cluj). Editura PERFECT 
Bucureşti, 2008. 

 c) ”COMUNA LUNA – ISTORIE. Trăinicie şi adevăr 
pe Valea Arieşului”. Autor: col. (r) Ioan Mazere-
Luneanu, cu o elaborată prefaţă de dr. ing. Gheorghe 
Indre, un punct de vedere al părintelui prof. Nicolae 
Popescu şi o postfaţă scrisă  de prof. Dan Nicolae, 434 
pagini, format mare, 320 volume. Editura PERFECT 
Bucureşti, 2008. Costul ultimelor două cărţi (pct. b şi c) 
au fost suportate de autor (Ioan Mazere) şi sponsorii 
nominalizaţi în anexa la volum. Distribuite gratuit. 

d) În manuscris au rămas cărţile FOCUL SACRU 
(proză) şi PIRAMIDA (poezii), autor Teodor Dobre, din 
care unele fragmente au fost publicate în cele 3 antologii 
amintite. 

 Începând cu acest număr dublu trebuie să 
remarcăm progresul incontestabil în evoluţia calitativă a 
conţinutului publicaţiei noastă. Născută ca un document 
modest cu valoare preponderent culturală de stimulare a 
talentului şi interesului membrilor cenaclului pentru 
creaţia literară şi artistică Gândul Anonimului a reuşit să 
crească şi să dobândească şi o dimensiune ştiinţifică şi 
informativă ilustrată de articole de valoare cum sunt cele 
semnate în acest număr de: prof univ. Dr. Ion Scurtu 
relativ la semnificaţia zilei de 23 August, cercetător dr. 
Gelu Neamţu referitor la Transilvania la 1848, Grl.(r) dr. 
Gheorghe Văduva  privind analiza situaţiei actuale a  
armatei române, sau prezentării poeziei haiku făcută de 
col.(r) Vasile Moldovan, ori a aspectelor legate de 
reforma în domeniul vital al energiei ilustrate în articolul 
semnat de Dr. ing , Gheorghe Indre. 

Colaboratorii care au publicat în „Gândul 
Anonimului” în intervalul de timp 2003 – 2009 îi redăm 
în ordinea alfabetică: 
Andrei Constantin, student, Bercea Victor, profesor – 
preşedintele Asociaţiei Culturale pe ţară ”Avram Iancu”, 
Bucurenciu Traian, ziarist – col. (r), Baciu Livia, 
profesor Câmpia Turzii, Boariu Cornelia, elevă comuna 
Luna, Catone Mircea (postume), Ciobanu Puiu Florea 
col.(r), Creţu Gheorghe, gl. bg.(r) – ziarist, redactor al 
revistei „Rezerva Oştirii”, Dan Nicolae, profesor 
(pensionar) com. Luna – Cluj, Dobre Teodor, mmp – 
membru fondator, Dobre Marin, inginer (pensionar), 
Dobre Ramona – studentă, Dorobanţiu Adina, 
pensionară, Elisabeta Dumitru lt. col.(r), Giurgiu Aurel, 
primar com. Luna – Cluj, Gheorghe Tudora, pensionară, 
Gângă Aurelia, pensionară, Indre Gheorghe, dr. ing. – 
Director „Transelectrica” Bucureşti, Iuga Cornelia, 
învăţătoare, Iura Vasile, preot paroh în com. Luna – Cluj, 
Lechinţan Vasile, doctorand – cercetător la Arhivele 
Statului, Filiala Cluj, Mazere Patricia elevă, Miron 
Mihai, col. (r), Mihalcea Mihai, ziarist, col. (r), Mihăilă 
Alexandru, scriitor, Mazere Ion, col. (r) – membru 
fondator ( a publicat în toate numerele), col. (r) Modovan 
Vasile, scriitor, Prodan Dumitru, prof. univ. Dr. Scurtu 
Ioan aviator (r), Scutelnicu Vasile col.(r), Suciu Ioan, 
col. (r), Vatrici Mircea, col. (r), Grl.(r) dr. Vaduva 
Gheorghe  

Dintre colaboratorii activi amintiţi, au trecut în lumea 
umbrelor: 
§ Teodor Dobre – 5 aprilie 2006 
§ Suciu Ion – 30 noiembrie 2008 

Dumnezeu să-i odihneacă! 
 
 
Publicaţia „Gândul Anonimului” este apolitică, non-guvernamentală, non-profit şi se distribuie gratuit, dar se menţine activă 
prin altruismul colaboratorilor şi donatorilor, pe care îi aşteptăm cu aceeaşi plăcere şi cărora  le mulţumim anticipat. (I. 
MAZERE) 
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Col. (r) Ion Mazere -Luneanul 
 

Î N T O A R E C E R E   Î N   T I M P  
III 

- Săteanul de altădată şi acum - 
 

Despre Batu ţăran cu sătenii săi am mai 
scris. În tinereţe satisfăcuţi pe ogorul lor şi 
tradiţia ce le-o oferea satul natal. Iar când 
situaţia Ţării a devenit critică, chemaţi, au luptat 
în est şi vest cu mari sacrificii, dar n-a fost să fie 
cum au sperat - Ţara întregită în limita 
frontierelor legitime. Deoarece în octombrie 
1944, la Yalta, URSS „Zeii” atotputernici au 
convenit ca în final prada de război şi sferele de 
dominaţie să fie împărţite  după cum le-au dictat 
propriile interese. Cu alte cuvinte la Yalta s-a 
pecetluit soarta României considerată ţară 
învinsă, respectiv a sătenilor în discuţie,  şi ceea 
ce aurmat cu schimbările în colectivă, 
expropriaţi  de pământ şi roadele lui vămuite de 
autorităţile vremii  până la exasperare, oamenii 
trăind din rău în mai rău. La bătrâneţe, când nu 
mai puteau face zile muncă, părăsiţi de toţi şi 
toate, îi găsim c-au adunat pe traseul vieţii doar 
sărăcie cât au putut duce. O generaţie săteasă 
sacrificată după Al Doilea Război Mondial de o 
fatalitate istorică. 

Aşa a fost. Dar, se pare că nici în zilele 
noastre  nu am păşit pe o cale mai bună,  mai 
convingătoare, depinzând de alţi aliaţi şi alte 
metehne preluate otova, fără nici o noimă. 
Deoarece după 20 de ani de la revoluţie, toate 
facerile, prefacerile şi sprijinul U.E., F.M.I., 
N.A.T.O., B.M., până în prezent nu au dus la 
relansarea economică aşteptată şi la 
prosperitate, decât pentru o minoritate de 

pleşcari specializaţi să pescuiască în ape tulburi, 
tulburate în continuare. Nu întâmplător tineretul, 
majoritatea, în căutarea unui loc de muncă, pe 
plan local sau undeva în ţară, descurajat 
economic, a ales calea pribegiei şi exodul 
continuă din păcate. Păcatele cui ?. 

Bătrânii rămaşi singuratici, mulţi 
suferinzi, pentru care aflăm că nu mai prea sunt 
bani pentru o pensie cât de cât să-şi oblojească 
rănile trupeşti şi morale, oameni care s-au trudit 
să  aibă asigurată bătrâneţea în vremuri bune 
sau rele, privesc acum cu amărăciune cum truda 
lor de-o viaţă hăcuită de impostori se duce pe 
apa sâmbetei, marginalizaţi, ca să nu spun  
umiliţi.  

 Privatizarea obiectivelor economice în 
veresie, obligatorie pentru a accede la U.E. şi 
lansarea economiei, clamate ca un panaceu, în 
mare parte s-au dovedit un eşec, deoarece 
proprietarii noi al multor societăţi comerciale, la 
scurt timp, le-au pus pe butuci şi angajaţii pe 
liber din alte interese decât ale  cele ale 
oamenilor… 

Agricultura având loturile fărâmiţate, 
destule rămase pârloagă, peste 2 milioane Ha, şi 
sistemele de irigaţii devastate, producţia scade 
mult sub media U.E., adâncind sărăcia şi 
nemulţumirile sătenilor în proporţie mare pe 
ţară.  

Informarea populaţiei cu mersul 
economiei, pentru a-i câştiga încrederea  în 
actualele condiţii de criză acută, care nu ştim 
când şi cum se va sfârşi, se face cu prea multă 
viclenie şi  limbuţie politică violentă care 
dezbină populaţia şi se emit prea multe ţinte false 
cu cheltuieli inutile. Chiar pericolul privind 
ameninţarea  securităţii naţională luat tabu în 
opinia multora, îl constituie nu Afganistanul sau 
rachetele Iraniene or ale Coreii de Nord 
anihilate de scutul antirachetă, ci sărăcia, criza 
morală şi corupţia care adâncesc neîncrederea 
în viitor.  

Cum nu au constituit un pericol nici 
armele nucleare ale Irakului, INEXISTENTE, pe 
temeiul cărora s-a dus un război nedeclarat şi 
neacceptat de O.N.U. mai bine de cinci ani, la 
care am participat şi noi de pe poziţii a la Don 
Quijote în luptă cu morile de vânt, irosindu-se 
inutil mari valori materiale şi multe mii de vieţi 
omeneşti, din interese ascunse  care mă depăşesc 
să le pot înţelege. Ca să aflăm acum din presă că 
Irakul după 5 ani de război a rămas mai 
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destabilizat , cu teritoriul fragmentat, populaţia 
împărţită în tabere învrăjbite şi atentatele sunt 
mai violente iar  fostul prim ministru englez e 
chemat de organele de stat să dea explicaţi, de ce 
a fost necesar războiul, – Curat murdar – cum ar 
spune Nenea Iancu. Şi când te gândeşti că nu 
este un caz izolat pe ici pe colo care cere 
explicaţii, de nu măcar să rămână pentru 
posteritate ca asemenea ”lecţii” de democraţie 
predate cu arma de cei puternici, altora care 
refuză amestecul şi dictatul să nu se mai repete. 
Deoarece în realitate asemenea practici sfârşesc 
în ridicol. Cum perşii în lupta pentru supremaţie 
în zonă au sfârşit catastrofal în conflictul cu 
grecii nereuşind decât lamentabil să bată marea, 
vinovată,   de ce le-a înnecat corăbiile. Din 
antichitate până în zilele noastre au fost şi sunt, 
nenumărate exemple discutabile, în relaţiile 
social–economice şi politice pe plan intern şi 
extern care ar merita un parcurs mai puţin furiş, 
pătimaş sau brutal în raport cu sintagma 
arhicunoscută, ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face. 
Nu intrăm în detalii. La polul opus, majoritatea 
populaţiei îmbătrânită rămasă locului, neavând 
încotro, asemenea lui Batu folosit de noi ca 
simbol pentru generaţia sa sătească, ruinată 
fizic, moral şi material ,majoritatea fără a se mai 
putea reface după revoluţie, sfârşesc unul câte 
unul, trişti şi dezamăgiţi de ceea ce văd şi simt, 
unii chiar foarte trişti, după cum rezultă din 
episodul următor. 

* 
*            * 

 
După trecerea timpului dorind să-mi 

confrunt amintirile din copilărie cu realitatea 
satului în care m-am născut printre altele îmi 
amintesc de un episod dramatic, pilduitor pentru 
cele afirmate asupra căruia vom face scurte 
popasuri.  

Se făcuse ora 12°°, când intru puţin pe la 
Primărie şi la Părintele Jura care confirmă cele 
auzite. Apoi, curios, mă  îndreapt să-l întâlneasc 
cât mai repede pe Batu, unul din idolii copilăriei 
mele, pe care nu l-am ocolit niciodată. Pe cale 
întâlnesc lângă făgădău pe Nanu , Lengher şi 
Şoşoi, cu care mai schimb câteva vorbe.  Ajuns 
pe Dealul lu’Coarşă cu văgăuna în faţă spre 
ţigănime, privesc Valea Grădinoaii şi căsuţa, 
ultimul loc unde bănuie că se află retras Batu.  

Îl zăresc la poartă ca acum un an cu 
mâinile întinse lateral, nemişcat, răstignit pe 

şipcile de gard roase de vreme. De la distanţă, cât 
am privit spre el, nu schiţa nici un gest.  

Îi fac semn cu mâna. Nimic. Strig la el – 
Batule! Batule! Nimic, nemişcat ca o 
statuie.  
Mă apropii la doi paşi. E viu, treaz, dar nu 

schiţează nici un gest, doar din când în când 
clipeşte din pleoape şi suflă greu. În rest ai crede 
că e o haină veche întinsă pe gard  la soare. Cu el 
în faţă îmi dau seama că bietul ţăran, peste care 
au trecut atâtea nu sesizează prezenţa mea..  

Slab, bolnav grav, faţa palidă, barba 
căruntă, neras de-o lună, ochii mari albaştri, 
acum decoloraţi şi tulburi. De fapt nu-i mai 
servesc decât izvor pentru lacrimi.  

Pe faţa lui cadaverică şi poziţia în care stă 
nemişcat se puteau citi durerile şi calvarul vieţii 
prin care trece acum, iar eu neştiind ce să aleg 
între bucurie şi părere de rău, că l-am întâlnit.  

Un copilaş, cam tuciuriu, ce se juca în 
apropiere mă priveşte nedumerit, suspectându-
mă în acelaşi timp, neînţelegând ce vreau de la 
Batu. Isteţ ţigănuşul, aflând că sunt din sat dar 
plecat cu mulţi ani în urmă, devine partener de 
discuţii tot mai apropiat. Se prezintă – nepotul lui  
Hopa, porecla lui bunicu, pe numele adevărat 
Berchi – ca să-i pot deduce originea.  

- Da! Da! Îmi aduc aminte de ai tăi, săteni 
de baştină – „Del tu buca mangro” el râde, ştia 
unde bat.  „Carnou, parnou, socardea jarnavea” 

La ţigăneasca mea, Hopa junior dă replica 
cu o glumă auzită de la bunic, prin unirea a două 
cuvinte româneşti ce par expresii ţigăneşti. Îmi 
place de el, face parte din neamul ”afumaţilor” 
respectaţi în sat. Pe timpuri, bunicul său 
împroprietărit cu pământ  avea car plug şi vite 
pentru jug. Acum, mai familiarizat cu mine, 
copilaşul începe să-mi explice: 

- Degeaba încercaţi să vorbiţi cu 
nenea Batu, este surd şi orb de-a binelea, are şi 
mintea sărită de la loc că nu poţi lua de bune ce 
voroveşte. Alteori, tata mi-a spus că nenea 
spunea adevăruri. Rău nu face la nimeni. De 
unde ştii? Ştiu, că mă joc mult pe aici. Moşu şi 
tata mi-au zis multe despre el. Că se trage dintr-o 
familie bună, când nenea a fost tânăr era om cu 
stare, bun, vesel, prieten cu ţiganii, nu îi ciufulea 
ca ăia lu’Diacu. 

Ascultând povestirea ţâncului, mă 
vedeam împins pe vremuri în care chiar doream 
să evadez pentru o clipă din această prăpastie a 
altor vremi împlinite prădalnic, când simţurile şi 
percepţiile mele îmi furnică stări înfiorătoare la 
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cele spuse de copilaş şi privind spre ţăranul  
Batu. 

E îngrozitor să stai în faţa unui om, 
prieten pe care îl iubeşti ca pe un frate şi l-ai 
respectat cândva ca pe un părinte, fără să te vadă. 
Să-i vorbeşti şi să nu te audă. Să vrei să-i oferi 
ceva, la care el rămâne indiferent ca poarta. 
 

TRAGEDIA 
 

Într-o zi iarna trecută, continuă Hopa ăl 
mic, săracu’ nenea bolnav cum era, că nana Ană 
s-a prăpădit de câţiva ani, s-a găsit să meargă la 
cooperativă să-şi cumpere de-ale gurii, un borcan 
de marmeladă şi nişte biscuiţi, altceva ce ? cu 
pensia lui C.A.P.-istă de 300 lei, na! Când s-a 
întors pe înserate s-a împiedicat la trecerea peste 
Vale, aici aproape de casă, lovindu-se zdravăn la 
cap unde a rămâs în neştire câteva ceasuri bune. 
Oamenii seara trec rar pe aici. Fiul lui Crampaş l-
a găsit întâmplător, aproape mort. Piciorul stâng 
era prins într-o pojghiţă de gheaţă cu care să-l 
vedeţi cum şchioapătă, faţa i-a albit ca varu, în 
sprâncene s-au prins ţurţuri mici, lacrimile au 
sleit iar ochii lui albaştri au albit. Nu vedea el 
bine nici înainte, acum nu mai vede deloc. În 
colţu’ buzelor s-a făcut un sloi, de credeai că e 
mort de-a binelea prin îngheţ, dar omul care mai 
are zile nu moare spuneau vecinele care la auzul 
celor întâmplate i-au sărit în ajutor. Merita nenea 
că şi el a făcut mult bine la oamenii necăjiţi.  

Aici să amintim că Batu printre alte 
preocupări predilecte ca rapsod în tinereţe era 
considerat şi un fel de doftoroi sătesc în 
probleme de îndreptat picioare sau mâini 
scrântite la copii şi chiar la oameni mari, la el o 
tradiţie moştenită de la unchiul său Romulus a 
lu’Ionuc 

Acum babele venite în ajutor au început 
să-l ungă cu ulei, să-l frecţioneze uşor cu oţet şi 
leşie din tot felul de ierburi, nana Uca i-a turnat 
cu „tolceru’” (pâlnie) pe gât un deţ de palincă 
fiartă de două ori, bună de trezeşte şi morţii din 
groapă. Goaşa a aţâţat focul, în casă frig ca afară. 
Toate îngrijirile şi faptul că mai avea zile au 
făcut ca inima lui mare să-şi reia ritmul normal şi 
să se învioreze puţin dar a rămas surd şi orb. 
Când s-a trezit Batu mai binişor din agonia 
vecină cu moartea, întunericul profund, îl domină 
înfricoşător, apoi plânsul surd şi dureros îi 
zguduia pieptul pronunţând rar nedumeriri: 

- Ce să fie? … Doamne!   Doamne nu mă 
lăsa!.  

El simţea dureri generale şi cele 
exercitate de cei din jur asupra sa, fără să poată 
să vadă sau să audă ceva, nu se putea dumiri ce e 
cu el. Nu înţelegea nici măcar unde se află. Atât 
de mult trauma suferită i-a dezechilibrat simţurile 
şi judecăţile. De-odată mintea i s-a tulburat brusc 
şi a izbucnit ca un vulcan în hohote de râs. Pe 
faţa lui cadaverie de până atunci au apărut semne 
de fericire. De acum Batu era altul. Aşa se 
explică de ce a pierdut complet legătura cu el 
însuşi şi mediul înconjurător, instinctiv vegetând 
alimentat de subconştient cu iluzii sau judecăţi 
din cele stocate anterior în memorie, pe care el 
nu le mai poate controla, debitându-le încâlcit şi 
anapoda. În această stare halucinantă nu 
întâmplător se declară fericit, mulţumit cu 
belşugul acumulat şi nu doreşte altă viaţă mai 
bună … 

Totodată fericeşte pe luneni pentru 
fertilitatea pământului dăruit de Sfântul, care le 
oferă atâta bogăţie. Vorbeşte singur şi precizează 
repetat că nici un sat nu are atâtea animale spre 
lauda sătenilor care dovedesc hărnicie, 
numărându-le des: 

- Stava de cai 200 - 250  cu mânjii, 
ciurda de vaci şi viţele în jur de 700 – 800 capete, 
ciurda de boi şi juncani ce nu vin seara în sat 150 
– 200, ciurda de bivoliţe 300 - 350 capete negre 
ca dracii, patru turme cu 300 – 350 oi fiecare, o 
turmă de porci.  

- El numără aşa animalele satului 
care au fost, spune Hopa ţigănuşu, în fiecare zi 
stând la poartă, când se mişcă gardul şi îi creează 
lui Batu senzaţia că vin ciurdele în sat, iar 
animale în hârjoană ating gardul, cum a făcut-o 
el să-l provoace.  

După care brusc mintea beteagă îl plimbă 
prin alte sfere: Rostoş! Rostoş! Un ţigan cam 
chefliu din cartierul său – dă-mi o ţigară, după 
care arată cu degetul – vezi cei doi juncani ce 
pasc iarbă verde prin ogradă şi cei trei porci din 
coteţ, fiecare bate la peste 150 kg (pe care numai 
el îi vede), la nunta lui Fănel pe toţi îi tai, iar 
Bîrlea ceteraşul cu banda lui să cânte o 
săptămână.  Mai stă puţin şi revine: Rostoş dă-mi 
măgarul tău, să-l aduc pe Ionaşu lui Valerie , un 
vechi amic din zile bune, de sub Coastă călare ca 
o arătare, să vadă şi el că nici un urcuş nu e fără 
coborâş.  

Plătesc să se tragă clopotele toată ziua să 
afle tot satu, că nu vreau să mai înfrunte şi Fănel 
ca mine ocara ajuns la 32 de ani burlac: Ce faci 
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Aurel, dragul mamei, ai rămas tu singur fecior 
bătrân să te însoare babele?  

Se vede că a suportat greu ocara 
respectivă din moment ce nu s-a şters din 
memoria sa dereglată nici acum. 

 
ICA 

 
Apoi deviază pe teme tinereşti  ca şi cum 

ar dialoga cu prietenul său Reteşan S. – Uită Simi 
moara şi întoarce capul spre dreapta. Merge 
strună, aluzie la Ica morarului. Moara însă cu 
cele patru pietre mânate de apă nu mai este acum, 
demolată, a rămas numai în închipuirea lui şi 
geamul casei morarului orientat spre răsărit. 
Geamul acela cu muşcate unde apărea des Ica de-
o frumuseţe răpitoare printre fetele de seama ei 
„ţărăncuţă, ţărăncuţă” şi ceva în plus o delicateţe 
feminină în floarea tinereţii. 

Vorbele lui Batu aruncate anapoda – Uite 
Simi moara şi Ica (apropo la tinereţe) mă 
provoacă să meditez asupra unui fapt ce putea 
rămâne uitat sau înafara preocupărilor de 
moment. Să se fi gândit Batu în acele momente 
nebuneşti la frumuseţea ispititoare a lui Ica atât 
de adorată de flăcăi printre care şi Simi, sau să-i 
fi văzut Batu pentru moment mintal ochii 
acesteia mari şi scânteietori, ce ascundeau iluzii 
ideatice transferate în vise amăgitoare, deturnate 
apoi în idealuri plăcute spre care tânjea şi el 
odată în mod naiv.  

Frumuseţea de care era conştientă Ica, îi 
da dreptul să intuiască multe, precum şi faptul că 
poate ajunge o fiinţă împlinită, alături de tânărul 
cu stare bună ce o sorbea din priviri şi o curta cu 
insistenţă. Icăi i se părea că norocul, cum îşi 
doreşte orice fată, este de partea ei, ca şi 
senzualitatea provocatoare satisfăcută. Seri după 
seri, cu dimineţi senine şi zile fără umbre pe 
malul iazului, mai prin bercul morii, poposind 
des alături de iubit pe iarba crudă, poate prea 
ispititoare şi fermecată de iluzii visate trăite din 
plin se considera fericită. Apoi apărea la geamul 
cu muşcate lăsându-se răsfăţată de soare, când îi 
mângâia fierbinte pieptul şi făptura, îmbobocite. 
De atâtea ori Ica satisfăcută aduna cu privirea 
ochilor săi albaştri de la geam spuma apei 
învolburate de roţile morii alunecând galeş la 
vale. O fericire trăită intens din păcate prea 
intens şi mult prea scurtă, pentru că firul ţesut cu 
atâta încredere şi speranţă pentru ea se întrerupe 
brusc. Cauza n-o cunoaştem. Ştim doar că de 
acum trăirile ei sentimentale alternează definitiv 

între extaz şi dezgust. Uneori gânduri prădalnice 
îi devastau echilibrul sufletesc, o făceau să 
strângă pervazul geamului cu putere, să-l rupă. 
Sau în momente de furie era tentată să măsoare 
adâncimea apei cu trupul ei, peste care tot mai 
frecvent îşi lăsa palmele să lunece în sus şi-n jos 
fără să ştie ce vrea. Cu trecerea timpului, Ica zile 
în şir apare mereu neliniştită la acelaşi geam să 
privească apele învolburate şi tăvălugite ce se 
scurg la vale aparent şi prin fiinţa ei, la fel de 
învolburată. Gândurile o torturează încât repetat 
se retrage spre uşă şi revine la geam, pendulând 
aşa ore întregi. Ar vrea ceva şi nu ştie ce. Ceva 
lăuntric, un amestec de natură sentimentală, 
fiziologică şi psihică când o înviorează, când o 
provoacă. În cele din urmă Ica se prăbuşeşte în 
sine, în propria ei zonă întunecată de unde când 
se înduioşează, când se aprinde. Cu capul între 
perini, ziua vede negru iar noaptea foc. 

Fata aceasta atât de fermecătoare şi atât 
de fericită cu puţin timp în urmă, caută acum 
lumina acelei stinse scântei, de care numai 
cenuşa din sufletul ei mai aminteşte de ceea ce a 
fost. Ea se afla deja în luna treia a ceea ce se va 
împlini la nouă luni. Acum dorinţa şi abţinerea, 
plăcerea şi riscul clocoteau ca într-un vulcan 
agitat pe cale de potolire şi o plasau pe marginea 
unei prăpăstii periculoase şi înfricoşătoare din 
care nu putea intui cum va scăpa. Vedenii 
sumbre produceau Icăi senzaţii stranii ce se 
prelungesc în timp cu mult mai puternic decât 
senzaţiile de fericire şi nefericire trecătoare de 
până atunci.  

Ce ţi-e şi cu frumuseţea aceasta, care, pe 
lângă faptul că e un atu pentru fata înzestrată 
poate deveni patimă. Deoarece frumuseţea se 
poate transforma prea repede în contrariul ei, 
urât, provocând instincte ce greu pot fi controlate 
la timp sau potoli fără urmări ireversibile.  

O asemenea împrejurare a ademenit-o şi 
pe Ica să guste naiv cu voluptate din cupa 
plăcerilor frivole, poate prea grăbit, fără să 
gândească atunci că peste numai câteva luni, 
abandonată de partener, cu copilul pornit, ea se 
va trezi încarcerată voluntar în propria 
închisoare. De fapt în închisoarea propriei sale 
frumuseţi seducătoare. Ica de acum marginalizată 
şi uitată ca pomul de pe care s-au cules fructele, 
se va ofili poate prea repede şi tot mai puţine 
priviri vor fi îndreptate spre floarea aceea 
delicată, apărută întâmplător pe malul însorit al 
iazului morii şi supusă vitregei valurilor vieţii. 
Floarea aceea gingaşă ce a rezistat un timp scurt, 
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foarte scurt forţelor contrarii şi ispitelor, lasă 
acum loc seminţei să-i repete caracterele. O lege 
a naturii omeneşti experimentată de Ica cum a 
simţit şi cum s-a priceput s-o facă. Numai că vezi 
la ţară moralitatea era lege, iar abaterea de la 
normele nescrise dar respectate cu sfinţenie era 
considerată  păcat de neiertat, şi se plătea scump 
cu preţul ruşinii şi al dezonoarei.  

Ce urmează în continuare pentru Ica e o 
banală amintire care nu se uită dar nici mare 
plăcere nu-i face. Resemnată se retrage definitiv 
în sine să devină în perspectivă un bun personal 
al unui eu încercat, ce nu mai are nimic de-a face 
cu sentimente iluzorii, înşelătoare, ce i-au jucat 
amarnic festa, ba chiar le detestă. 

De aceea ca orice poveste a unei fiinţe 
umane ca toate fiinţele omeneşti nu se cade s-o 
consemnezi întorcând capul cu inflexibilul gât de 
lup aruncat spre pradă sau scormonind într-o 
rană, ori arătând cu degetul în stânga sau dreapta, 
ca să te afli în treabă, nici să te pretinzi tu a fi 
judecătorul prin exces al unei clipe de fericire  pe 
seama altcuiva. Pentru că din păcate există şi o 
asemănare între visul iluzoriu al lui Ica şi o 
posibilă tentaţie şi dorinţă a noastră de-a a-i 
consuma iluzia şi tragedia născută din idilă 
măcinând vânt şi treierând frunze. Încercare  în 
care conţinutul nu e ceea ce rămâne în fapt  ci 
forţa trăirii tainice a unei clipe în care se 
sedimentează realitatea. O realitate care nu 
totdeauna este cea scontată, dar face parte din 
viaţă în complexitatea ei, pentru că  probabil 
plăcerea şi deziluzia  se pare sunt feţe opuse ale 
existenţei noastre.  

Dacă Batu când pronunţă – Simi! Simi! 
Uite moara şi Ica s-a gândit măcar în parte la cele 
amintite de noi nu pot şti. Da, nu este exclus ca 
realitatea insinuată de el  sub impulsul unei clipe 
nebuneşti, să activeze puncte de convergenţă la 
doi inşi independenţi unul de altul, a unor 
gânduri similare fără să vrea şi fără să ştie, ca în 
cazul nostru. Oricum imaginea Icăi e o posibilă 
formă de translaţie a gândurilor prin canale 
necunoscute precis între un nebun şi un altul nu 
sau mai puţin „nebun” prin ceea ce încearcă să 
dovedească independent unul de altul. 

Privesc la Batu cu ochii căscaţi nu atât 
pentru a memora starea ireversibilă în care se află 
el şi generaţia lui, cât mai ales pentru a nu pierde 
clipa aceea ce mi se oferea, ea fiind greu  de 
imaginat. Clipa aceea pentru el şi generaţia sa, 
condensa expresia  trăirii unei epoci 
înmormântate, independent de suferinţele reale 

de care nu se fac vinovaţi ei ci alţii din păcate pe 
un plan al uitării de sine. E trist chiar prea trist.  

În asemenea stare, Batu presimte mediul 
ori venirea serii după răceala şi oboseala care îl 
copleşesc. Şi, cum soarele a mai scăpătat puţin, 
numai ce-l văd cum uşurel, uşurel se pregăteşte 
să se retragă în bârlogul lui. Mai pipăie gardul, se 
cumpăneşte de câteva ori pe loc. Apoi cu o mână 
se ţine de gard iar cu cealaltă pipăie să prindă 
sfoara, pe care un binevoitor i-a legat-o cu un 
capăt  de stâlpul porţii şi celălalt de ţâţâna uşii, 
pentru a se putea ghida în limitata sa deplasare, 
prin lumea lui de fantasme ce i-a mai rămas. 
Când prinde sfoara se bucură ca un copil, se 
apleacă greblând cu degetele lui noduroase la 
baza stâlpului porţii, unde găseşte o cutie de 
conserve cam ruginită. Probabil cândva copii din 
marginea satului au folosit-o pentru purtat râme, 
nadă pentru dat la peşte. Cine ştie cum a ajuns în 
posesia ei? Satisfăcut, o pipăie pe toate părţile, 
apoi se apleacă spre vale, o umple cu apă şi 
soarbe câţiva stropi, iar cu voce slabă îngână, 
Bună! Bună!. Bine că este, mai înghite câţiva 
stropi iar restul şi-o varsă în cap. Repetă aceeaşi 
figură până se udă leoarcă. Vesel afirmă că face 
chef urând noroc unuia şi altuia dintre prieteni, 
fără să-l uite pe Ciurilă, patronul C.A.P.-ului, 
ardă-l focul iadului. Veselia afişată era un fel de 
rânjet degradant.. După acest spectacol, ud din 
cap până în picioare aşează cutia în acelaşi loc, 
dovadă că asemenea manifestări s-au mai repetat. 
Apucă cu mâna dreaptă sfoara şi fericit începe să 
cânte: „Sunt un sărac din sărăcia mare / Şi starea 
mă-ntărâtă / Că mă ţine fără nici un ban / E tristă 
viaţa mea neomenească / În hău la colectivă / Să 
trag bocind / Şi popi să prohodească … 

Fantastică privelişte, fantastic contrast. 
O bătrânică, dacă nu mă înşel era lelea 

Ană a lu' Creţu, vecină, în trecere, avea mersul 
legănat, aplecată de spate şi fără să mă cunoască 
intervine – Lăsaţi-l maică în pace , nu-i mai 
tulburaţi liniştea, că toţi putem ajunge aşa, dacă 
chiar suntem. Pământu-i rău că pe unii îi prea 
ţine iar pe alţii îi uită, părăsit aşa de toţi şi toate 
la ce să mai trăieşti. După alţi câţiva paşi, 
crezând că n-o mai aud, blesteamă – arde-v-ar 
focul iadului. Bizară situaţie. 

Câtă supărare reală exprimă în judecata ei 
lelea Ană nu ştiu, o fi având şi ea necazurile ei. 
Chiar şi aşa o admit şi o privesc cu îngăduinţă 
cum se îndepărtează, târând după ea gumarii, 
convins că ascunde în suflet destule alte ofuri 
neexprimate pe care ea le ştie. 
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Batu mai face câţiva paşi ghidat de sfoară 
îngânând acelaşi cântec – Sunt sărac … şi intră în 
casă fără să închidă uşa. Rămas singur în cel mai 
penibil punct al confruntării amintirilor din 
copilărie  mă retrag şi eu. 
 

DRUMUL SPRE CASĂ 
 

Cântecul, murmurat de Batu mi-l 
amintesc mai mult bocit,, continuă  să-mi vibreze 
trist în timpane, încât mi se pare că totul în jurul 
meu este ireal. Apoi o stare de tristeţe 
revoltătoare pune stăpânire pe mine şi doresc să 
mă îndepărtez cât mai repede de acel loc 
nefiresc, după ce am dorit atât de mult să ajung 
aici. Acum nu mai vreau  să văd în nici un fel 
scene ca la o lovitură de baghetă ce învăluie totul 
într-o noapte hipnotică, ireversibilă. Îmi displace 
orice, revoltat şi pe mine cu experienţa încercată, 
de a-mi confrunta unele amintiri din copilărie cu 
realitatea himerică actuală, fără să înţeleg multe 
cauzele ce stau la baza gravelor patimi ale 
sătenilor noştri, câtă vină le aparţine lor şi câtă 
mai ales altora chiar foarte mulţi neaveniţi care o 
duc bine, chiar foarte bine ascunşi în spatele 
partidelor, se îmbogăţesc fără scrupule şi fără 
lege, toleraţi de cei în drept. Astfel, fără să mai 
privesc înapoi, cu părul căzut pe ochi, încep să 
alerg ca un nebun să mă îndepărtez de acel loc 
fantomatic. Doream să ajung la casa părintească, 
loc mai intim, eventual mai adăpostit de haosul 
agresiv în care pendulam psihic. În casa 
părintească speram să găsesc pe cineva din 
familie să schimb alte impresii, pentru a mă 
scutura de balastul moral acumulat în apropierea 
lui Batu. În mersul spre casă, nu ştiu cum să mă 
exprim, dar sătenii întâlniţi în cale dacă-i pot 
numi aşa, par nişte umbre mişcătoare şi parcă 
evită întâlnirea cu mine. Parte din ei intră în case 
repede şi încuie uşa, ca şi cum poartă  în suflet o 
frică degenerativă, sau un instinct de conservare 
altul decât cel firesc, Dumnezeule! 

În amurgul acela mohorât apar şi nişte 
femei tot aşa grăbite, încotoşmănate bizar în 
rochii şi broboade negre, fluturate-n vânt ce par 
nişte lilieci, care mă înfricoşează mai tare. Ce 
sunt toate acestea, fiinţe omeneşti sau umbre? 
Umbrele cui?  

Prin memorie au început să-mi treacă tot 
felul de închipuiri şi judecăţi vecine cu 
dezechilibrul mintal. Uneori nu-mi venea să cred 
cele văzute în drum de la Batu spre casă să fie 
reale sau simple închipuiri sub impulsul 

psihicului exacerbat peste normal. Apoi iarăşi 
îmi apărea în memorie Batu cu ale lui fantasme.  

În acest zbucium sufletesc aveam 
impresia că vântul se înteţeşte, copacii se îndoaie 
haotic, clopotele au început să sune în dungă. 
Toate prevesteau un dezastru care de fapt se 
desfăşura acolo şi în convingerea mea mea. Cerul 
s-a întunecat, stelele au dispărut şi-un vânt aspru 
a început să vânture norii parcă pentru a mătura 
pământul de păcatele omeneşti. Nu se mai vedea 
ţipenie de om, cum or fi fost ei, numai şoapte 
alimentate de vânt şi câte o poartă scârţâind, 
mişcată de ceva. De ce? Că nu se vedea nimic în 
jur? 

Cu tot vântul neprielnic şi penumbrele ce 
mi-au creat stări dezolante în fine ajung acasă 
toropit de sudoare, corpul îmi tremura ca varga, 
iar privirea rătăcea pâlpâind ca o lampă căreia i 
s-a terminat fotoghinul (gazul). În inimă un foc 
încins ardea ca într-un cuptor. Mintea refuza să 
mai gândească sau să răspundă la întrebări ce mi-
au condus paşii până aici să-mi confrunt 
amintirile. 

Dinspre Coastă acelaşi şuierat de vânt în 
valuri, care se izbeau berbeceşte în obloanele uşii 
de la tindă, rău închise, în rest nici o mişcare. Mă 
opresc în faţa intrării. Nu intru în casă. Mai bine 
mă aşez puţin pe bătrânul prag al târnaţului să-mi 
dreg suflul, că de dormit nu prea am chef.  

Pe prag am stat, cum stătea tata odată 
când citea gazeta „FOAIA NOASTRĂ”, un 
săptămânal tipărit la Cluj la care era abonat, sau 
să mai privească spre uliţă. Eventual să mă 
întrebe şi pe mine cineva, ceva, cum el era 
întrebat adesea. – Ce mai faci Nicolae? sau, Ce 
mai spune gazeta? Iar el le răspundea cu 
blândeţe, ca un părinte copiilor. Când nu-i plăcea 
ceva răspunsul era sec – mai nimic! gesticulând 
cu mâna asemănător. 

Cum stăteam aşa să-mi mai adun minţile 
îmi amintesc că tata a plecat în veşnicie în anul 
1967 într-o zi ca aceasta revoltat şi încărcat de 
nedumeriri, cum eu astă seară simt acea strângere 
de inimă la ceea ce văd. Şi încetul cu încetul, 
racordat mai strâns cu spinarea la stâlpul 
târnaţului parcă-i simt inima cum bate discret 
lângă inima mea. El parcă mă vede, de parcă mi 
s-a părut că mă şi întreabă – Ce faci aici la oră 
târzie? Eu te ştiam departe. Ce cauţi la Luna? Ai! 
Mă descumpănesc mai tare. El aproape, îl simt 
dar nu-l văd. El plecat de mult pare viu, eu 
pierdut aproape mort. Îl aud bine parcă 
dojenindu-mă părinteşte – Că privesc apatic la 
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nişte bărbaţi necunoscuţi care aruncă cu pietre în 
nebunul de Batu, sau mi s-a părut. E normal, ce 
zici? Vădit supărat când o piatră îl loveşte drept 
în frunte pe Batu, iar sângele ce ţâşnea din rană 
se prelingea pe faţă şi haine. Acum îi simt mai 
puternic dojana, revoltat privind când spre mine 
când spre Batu, care nu schiţa nici un gest. Nu e 
bine! Eu mi-am pus mare speranţă în tine, iar tu 
asişti ca un neputincios la omul chinuit de soartă, 
dar mai ales de alţii. Apoi încărcat de mâhnire şi 
revoltă tata dispare, auzindu-i în continuare 
numai vocea sobră. – Poate o să se găsească 
altcineva să-ţi destăinuie experienţa şi credinţa 
mea. Oare ce-o fi vrut să spună, că îndepărtându-
se nu-l mai auzeam? 

Se vede că nici în casa părintească nu 
găsesc uşor alinare la starea mea psihică greu 
încercată. Deoarece aici amintindu-mi de tata cu 
felul lui de a fi şi de a judeca, alături de 
zbuciumul meu sufletesc a alimentat fără să 
vreau apariţia unui amalgam de închipuiri reale şi 
ireale, existente pritocit numai în mintea mea. 
Închipuiri care puteau lipsi dacă încercarea de a-
mi confrunta amintirile din copilărie după 

trecerea timpului nu-mi da ghes. Fără a lămuri 
precis cât e bine sau cât e rău, cele încercate.  
Poate cu timpul să mai revin asupra lor. 

Mă scutur puţin să-mi revin şi fac ochii 
mari. E târziu iar eu mă aflu tot pe pragul 
târnaţului. În timp ce privesc lung dudul de lângă 
poartă nu mai văd nimic decât o pată cenuşie ce 
se tot îndepărta. Să fie el dus? Timp în care 
gândurile mele ucise de nedumeriri cad în zbor 
ca o pasăre săgetată pe o apă de plumb încins. 
Apoi imaginile mele de o nuanţă mai aparte 
dispar brusc ca după o trezire dintr-un somn 
adânc. Dinspre S.V. se aude trenul cum bate cu 
roţile în capetele de şină, atunci nu erau sudate.  

– Se schimbă vremea spunea tata. De! 
Copile mâine nu e ca azi 

Pe cer luna apare şi dispare dintr-o 
zdreanţă de nor alergând nişte umbre neprihănite.  

La ce mă gândeam în continuare nu-mi 
mai aduc aminte decât vorbele lui tata cu vremea, 
păstrând distanţa în timp – Copile, mâine nu e ca 

azi, ţine minte.– urmează 
    

Col. (r) Ion Mazere Luneanu 
 

 

 

Jurnalistul Alexandru Mihăilă într-o conversaţie cu eroul moldovean Ilie Ilaşcu 
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                Dr.ing. Gheorghe INDRE 
 
 

EPISODUL FRATII DUNCA 
(fragment din nuvela Paznic la margined lumii) 

 
In anul 1945, după experienta dureroasă si tulburatoare a refugiului din toamna lui 1944 si, 

de fapt, dupa trairea intensa si nemijlocita a ororilor specifice starii de razboi. comuna Luna isi cauta 
cu febrilitate ritmurile de desfasurare a activitatilor potrivit schimbarilor pe care satul întreg si 
fiecare satean in parte le resimţeau transmise, din atitudinea sefilor de la uzina, din ziare si, mai ales, 
din manifestarile tot mai zgomotoase ale unor indivizi aparuti ca din pamant, lansind primitiv si cu 
mare agresivitate amenintari la adresa celor bogati si anunţand instaurarea viitoarei ordini bazata pe 
asa-zisa forta a clasei muncitoare unita cu ţaranimea. 

Schimbarea de guvern, din martie 1945, a dus la o schimbare sensibila de fond din partea 
autoritatilor din oras si chiar din unele sate, privind echitatea intre oameni si nedreptatile sociale 
generate de inegala impartire a averilor si proprietatilor. Era doar o rumoare, un zgomot de fond 
difuz care, insa, le anunta oamenilor ca se vor produce mari transformari, inducandu-le in plan 
comportamental alitudini noi, nelinisti, spaime şi framantari ce nu le avusesera inainte de razboi. 

Pe acest fond general, destinele individuale evoluau diferit, fiecare cautand sa inteleaga ce se 
intampla si sa actioneze in consecinta, mai mult sau mai putin inspirat. Gheorghe continua sa lucreze 
la uzina, loc in care se parea ca febra acestor schimbari se resimţea mai mult ca in alta parte, 
conducerea parand ca nu-si mai respecta regulile vechi si ca in campul ei de preocupari au aparut 
obiective noi, probleme de rezolvat, inexistente pana atunci si care, paradoxal, nu aveau o motivatie 
economica foarte precisa. 
In uzina au aparut repede, ca ciupercile dupa ploaie, tot felul de agitatori, indivizi zgomotosi al caror 
discurs galagios, tuna si fulgera impotriva patronilor, indemnand la nerespectarea ordinelor acestora 

si la actiuni hotarate pentru inlaturarea lor. Unii dintre ei s-au dezvoltat atat de spectaculos incat, 
recrutati si scoliţi la Moscova, au devenit profesori universitari de stiinte exacte fara a reprezenta 
ceva serios din punct de vedere stiintific si pedagogic, dar abili si eficienti in planul jocurilor lor 

politice murdare, calitati care le-au permis ca la batranete, dupa cariere confortabile, in aproape 50 
de ani de comunism, sa devina aparent promotori ai schimbarilor, cocotati in jilturi ale puterii 

politice de unde actionau pentru prelungirea metodelor comuniste de actiune impotriva rudelor celor 
pe care ii deposedasera de averi, prin nationalizare si, impotriva urmasilor acestora, cu scopul 

personal, precis si totdeauna foarte bine definit de a se imbogati ei si tovarasii lor. 
La momentul despre care povestim insa, in 1945, erau doar niste lucratori sau ucenici, in 

general destul de lenesi si slab inzestrati, dar dornici de parvenire si usor de manipulat. 
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Gheorghe privea tot acest spectacol usor derutat si uneori amuzat, dar fara puterea de 
discemamant necesara pentru intelegerea si explicarea tuturor cauzelor care determinau aceste 
evenimente. Rugat de administratorul Matei, el a primit sa se ocupe de supravegherea sj asigurarea 
ordinii la prima manifestatie de sarbatorire a zilei de 23 august, organizata de uzina cu sprijinul 
administratiei si s-a implicat in aceasta actiune cu entuziasm si buna credinta amintindu-si de anii in 
care, jandarm fiind. primise de multe ori misiuni asemanatoare despre care ii povestise si 
administratorului, in perioada in care a locuit la el, imediat dupa venirea lui in Campia Turzii. 

Era o zi frumoasa de vară târzie; trecusera mai bine de doua săptămâni de la sarbatoarea 
religioasa a schimbarii la fata, iar la marginea orasului fusese amenajata o scena pe care se prezenta 
un spectacol cu cantece si dansuri si venisera negustorii din oras. cu tarabe la care se puteau cumpara 
mititei, carnaciori, oamenii din uzina crau destinsi, dupa ce participasera incolonati la prima defilare 
organizata de 23 august. 

La un moment dat, Gheorghe a observat un grup de participant turbulenti pusi pe harta, gata 
sa provoace scandal, el avand misiunea de a interveni si preintampina tulburarile. S-a apropiat de 
grupul respectiv, sub protectia banderolei tricolore de om de ordine pe care o avea de la uzina, si i-a 
rugat: 

- Măi, oameni buni, nu-i voie sa faceti scandal! 
Unul dintre ei, care era şeful grupului. un om voinic si puternic care avea aproape doi metri, 

s-a uitat cu rautate la Gheorghe, a carui statura (nu era mai mare de 1,65 m) precum si constitutia 
aparent firava care il recomandau ca pe un adversar lipsit de importanta, 1-a injurat si fara sa astepte 
raspuns 1-a lovit violent si neasjeptat cu palma lui uriaşa peste fata, Gheorghe cazand la pamant, 
dupa care grupul turbulentilor s-a indepartat, razand zgomotos şi umilitor, de slugile patronilor. Uşor 
ametit si şocat, Gheorghe s-a ridicat cu capul vajaind de durere, inundat de furie si ruşine, s-a 
scuturat si s-a dus la cişmeaua din apropiere sa se spele pe fata, coplesit de umilinta la care tocmai 
fusese supus, dar hotarat sa razbune aceasta umilinta neintarziat, spunandu-şi ca nu va trece aceasta 
zi fara ca el sa-i plateasca corespunzator acelui nemernic. 

Ziua a evoluat altfel, fara alte incidente; parea ca ceea ce se petrecuse a reprezentat o 
descarcare suficienta a unci anumite tensiuni acumulatc şi a dat o anumita satisfacţie amatorilor de 
spectaculos si senzational. Gheorghe era insa mahnit şi dezamagit; in el urca durerea sentimentului 
singuratatii, o anumita spaima de viitorul sau care se prefigura, inca o data, plin de pericole sj 
amenintări. Nu a avut liniste toata ziua cautand o solute onorabila care sa-i readuca linistea şi 
increderea in fortele sale, sa-i restabileasca demnitatea ranita sjisa-1 faca sa uite rasetele 
dispretuitoare ale agresorilor şi ale unora dintre cei care asistasera la scena a carei victima fusese. 
Aflase, intre timp, ca grupul celor patru neispraviti ce aveau faima de scandalagii, betivi şi plini de 
ei, era constituit din cunoscutii frati Dunca, temuti de toti cetatenii oraşului şi despre care işi amintea 
ca auzise povestindu-se adeseori si la uzina si la bufetul din Luna 

Informatia 1-a nelinisiit şi mai tare şi, concluzia framantarilor sale era ca o lipsa de reactie 
prompta din partea sa i-ar fi adus un mare deficit de imagine, cu consecinte greu de estimat pe 
termen lung, ar fi ramas in conştiinta comunitatii locale ca un
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fricos, incapabil sa se apere si usor de controlat, de stapanit datorita supuseniei oarbe 
impinsa pana la expuneri la orice pericole si acceptarea fara cracnet a oricaror umilinte. 

Astfel s-a framantat ziua intreaga, retras la locul rezervat oamenilor de ordine pe care 1-a 
parasit de cateva ori, urmarindu-i cu privirea pe zurbagii frati Dunca. Intr-un tarziu, la cateva ore 
bune dupa incidentul din cursul diminetii care parea acum uitat definitiv, Gheorghe urmarindu-i 
cu atentie pe agresorii sai, a luat o sticla cu bere, s-a apropiat aproape neobservat de grupul aflat 
acum intr-o stare destul de avansata de euforie in urma cantitatilor mari de alcool consumate si a 
satisfactiei dobandite dupa isprava din cursul diminetii, savurata ca pe o victorie aducatoare de 
respect şi admiratie pentru o parte din locuitorii urbei, şi 1-a lovit cu sete dupa cap pe eel care in 
acea dimineata îl lovise pe el, voinicul barbat pravalindu-se la pamant cu un urlet de durere. 
Intregul grup de cheflii, format din cei patru frati si familiile lor, surprins de aceasta neasteptata 
reactie s-au aplecat disperati asupra celui cazut dandu-i lui Gheorghe suficient timp sa se 
indeparteze in multime şi sa se ascunda suficient de bine, dupa un plan pe care il gandise in 
amanunt, fratii cautandu-1 cu furie si disperare in cursul acelei nopti. Din fericire, eel lovit nu a 
avut urmari foarte grave si toata vanzoleala si agitatia s-au stins odata cu lasarea serii si aparitia 
oboselii pe fetele tuturor frati Dunca, Înjurand şi amenintand, dar fiind constienti ca sunt in 
vizorul noilor autoritati de a fi tulburat desiasurarea unei festivitati cu importante semnificatii 
politice. 

Seara tarziu, Gheorghe a ajuns acasa unde a gasit-o pe Maria destul de alarmata si 
ingrijorata de relatarile facute de vecini si de povestirile nu putin exagerate care circulau pe 
marginea inlamplarilor din acea zi de vara incarcata de evenimente. Ea a inceput sa-i relateze 
sotului ei despre ce zic oamenii in legatura cu fratii Dunca, prezentati ca oameni blestemati, 
modul ardelenesc popular de a caracteriza firile agresive puse pe harta continua si generatoare de 
tulburari si vendete cu consecinte imprevizibile. 

Gheorghe a liniştit-o spunand ca sunt minciuni si cand a vazut persistenta neliniştii ei, i-a 
retezat scurt şi categoric comentariile spunandu-i manios si apasat: 

- Tu femeie, acestea nu-s treburile tale, tu nu le poti intelege şi nu trebuie sa te preocupe 
rezolvarea lor. Tu sa ai grija de casa si de copii ca raspunderile si problemele mele eu nu ţi le dau 
spre rezolvare tie. 

Aveau de acum si pe a doua fetita Maria, un copil cuminte si frumos pe care atunci cand o 
privea sau cand se plimba prin casa cu ea in brate, infaşata intotdeauna in scutece curate şi 
imbrobodita cu baticut, Gheorghe simtea cum cresc in el puterile şi energiile necesare mersului 
mai departe. La fel de puternic şi motivat se simtea şi mangaind-o pe Florica, sau plimbandu-se 
prin curtea casei cu Sofia de manuta. Dragostea lui aproape religioasa fata de copii reprezenta o 
pavaza pe care n-o puteau distruge toate rautatile lumii, daramite marunta şi neinsemnata ratacire 
a unor indivizi simpli si nevinovati in simplitatea lor primitiva şi violenta cum erau "faimoşii" 
frati Dunca. 

Era insa conştient de iminenta pericolului dar ştia in acelaşi timp ca demnitatea lui fusese 
restabilita, lumea incepuse sa-1 priveasca deja cu alti ochi, ca pe un barbat tanar, puternic si 
hotarat cu care nu este bine sa incerci sa intri in conflict, mai ales intr-unul gratuit cum a fost cel 
provocat de fratii Dunca. Gheorghe stia ca va mai avea de trecut un 

moment greu si hotarator pentru limpezirea relatiei lui cu aceşti oameni, momentul primei 
lor intrevederi, primei ocazii cand urmau sa se intalneasca fata in fata şi cand ştia ca va trebui sa 
le sustina cu curaj şi darzenie privirile agresive şi duşmanoase şi sa-i convinga ca atitudinea 
agresiva impotriva lui nu poate fi considerata o simpla joaca lipsita de riscuri. Nu ştia cand va fi 
aceasta clipa, care vor fi datele concrete ale imprejurarii in care se vor revedea. Cert este insa 
faptul ca nici el, nici ei, nu au reclamat incidentele consemnate autoritatilor şi ca fiecare din parti 
era conştienta de vinovatia proprie pentru a nu se aventura intr-o actiune la judecatorie, 
costisitoare şi material şi moral şi nejustificata de consecintele incidentelor asupra fiecarei parti. 

Mulţi ani mai tarziu, Gheorghe povestea ca prima sa revedere cu acei oameni, carora nu 
le-a purtat nici macar ranchiura sau pica, s-a produs cateva zile mai tarziu cand intr-o dimineata 
mergea pe jos la Campia Turzii la o lucrare cu sculele sale de dulgher. tesla, barda, fierastrăul, un 
topor şi doua dalti de lucru, creionul de dulgher şi un vinclu metalic. In drumul sau in Sancrai, 
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cartierul sudic al oraşului situat de o parte şi de alta a şoselei, la marginea dinspre Luna, 
Gheorghe a trecut prin fata casei familiei Dunca, singur fiind, nu fara emotii şi nu fara un anumit 
sentiment de spaima generat de apropierea amenintarii unei primejdii aproape inevitabile. L-au 
observat doua femei ce stateau de vorba la poarta şi care au strigat spre curte la unul din barbatii 
lor “loane, uite ca trece criminalul ala de la Luna”. 

Gheorghe cu pasul sigur şi uşor accelerat dar stapanindu-şi expresia fetei astfel incat sa 
nu-şi tradeze agitatia interioara, şi-a apropiat insesizabil bratul pe care avea tesla mai aproape de 
corp ca pentru a verifica certitudinea ca-n cazul unui posibil atac are cu ce se apara, a pasit in 
continuare hotarat in acelasi ritm, deşi in poarta aparusera trei din cei patru frati intre care şi cel 
lovit care rânjeau amenintator şi au proferat cateva insulte şi violente de limbaj nebagate in 
seama de Gheorghe, fără a avea insa nici unul curajul de a-1 intampina pentru o eventuala 
socoteala sau reglare de conturi. In ciuda insultelor lor, Gheorghe a dat din cap in semn de binete 
pentru ca mai aparusera şi alti vecini pe la porti şi si-a continuat impasibil drumul, imun la 
insultele lor verbale. 

Era insa de acum convins ca poate considera episodul definitiv solutionat şi ingropat, 
adversarii lui vremelnici intelegand ca şi din punctul lor de vedere acest om trebuie respectat si 
ca nu este intelept sa-ti faci din el un dusinan cu atat mai mult cu cat zburdalniciile şi accesele lor 
de violenta erau gratuite si se bazau pe forţa lor colectiva de grup, nu pe puternice individualitati 
cu judecati clare şi actiuni bine justificate din punct de vedere logic si omenesc. 

 
Dr.ing. Gheorghe Indre 

        Târgovişte, 28 martie 1999 
 
 

 
 

               
           
          Vasile MOLDOVAN 
 
 

TRIUNGHIUL  POEMULUI  HAIKU:     
Brouxelles-Tokyo-Bucureşti       

Sau 
 Doi poeţi de haiku:   HermanVan Rompui şi 

Eduard Ţară 
 

    Pe actualul preşedinte al Uniunii Europene, 
Herman Van Rompui, noi poeţii români de haiku îl 
ştiam din vremea când era premier al Belgiei. 
Poemele sale apăreau în flamandă şi engleză în 
paginile revistelor de profil. Deşi trecute prin dublu 

filtru, unele îşi păstrează prospeţimea şi în cea de a 
treia limbă, româna, precum cele care urmează: 

 
    Trei valuri se rotesc                                               

Pescăruş într-un picior în jurul portului-                                                     
privind stăruitor marea-casă pentru tustrele                                                
frigul nu răneşte 

    Întratât de pasionat era de poezia de 
inspiraşie niponă ex-premierul belgian încât uneori 
semna Herman Haiku. Îşi făcuse din pasiune un 
nume. 

     Credeam că va renunţa la poezie odată cu 
venirea la preşedinţia Uniunii Europene. Nu a fost să 
fie. A continuat să scrie şi să publice haiku. La 15 
aprilie curent a publicat o carte intitulată simplu, 
poate prea simplu, “Haiku”. Lucrarea a apărut într-un 
tiraj  iniţial de 2500 de exemplare şi cuprinde doar 45 
de poeme haiku, scrise în ultimii şase ani  în limba 
nativă a poetului demnitar, flamanda şi sunt traduse în 
patru limbi: franceză, engleză, germană şi latină. În 
prefaţa volumului autorul consideră că haiku-ul este o 
formă poetică ideală: “Simplitatea, firescul său îi 
invită deopotrivă pe poet şi pe cititori să se relaxeze 
pentru un timp şi să ia distanţă faţa de zarva şi 
zbuciumul de fiecare zi.” El i-a declarat lui Petar 
Walker de la ziarul britanic „The Guardian” că poezia 
a făcut din el un politician mai bun, deoarece “Un 
poet de haiku nu poate fi în politică extravagant, nici 
supervanitos, nici extremist.” 
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     La două săptămâni de la lansarea cărţii  de 
haiku, Herman Van Rompui a vizitat Tokyo.Una din 
misiunile sale a fost strâns legată de poezia haiku. 
Încheind conferinţa de presă pe tema crizei financiare 
din Grecia, la care a luat parte alături de premierul 
nipon, Yukio Hatoyama, demnitarul European a ţinut 
să citească un haiku propriu.   În aceeaşi zi, 29 aprilie, 
în prezenţa preşedintelui UE, ministrul   nipon al 
Afacerilor Externe, Jiro Takamoto a anunţat 
câştigătorul marelui premiu, al Concursului de haiku 
în limba engleză, pe tema realaţiilor dintre Japonia şi 
Uniunea Europeană. Premiul constă într-o vizită de 
câteva zile în Matsuyama, locul unde a trăit unul din 
cei patru “evanghelişti”ai haiku-ului, Masaoka Shiki, 
creatorul , de fapt , al haiku-ului modern. La concurs 
au participat 523 de poeţi din Japonia şi ţările Uniunii 
Europene. Fericitul câştigător este românul Eduard 
Ţară, membru marcant al Societăţii Române de 
Haiku, cu sediul în Bucureşti. Iată poemul premiat: 
  Unfolding a map,                                                
Desfăcând harta, the cherry petals connect                                      
petale de cireş între Europe and Japan                                                  
noi şi Japonia 

     În alegerea făcută hotărâtor a fost,pe lângă 
valoarea estetică, mesajul de pace al poemului. Parcă 
ar fi fost scris de un militar, aflat nu pe câmpul de 
luptă, ci într-o aplicaţie pe timp de pace. Florile de 
cireş sunt, în Japonia, ca şi în Europa simbol al 
gingăşiei şi al dorinţei de pace a omului. Presărate de 
vânt pe harta militară petalele de cireş dau speranţa 

unei păci de durată între cele două entităţi geografice, 
aflate la nouă fuse orare una de alta.  Poetul român 
laureat cu cea mai înaltă distincţie în domeniul 
poeziei haiku, nu e militar de carieră, ci profesor de 
matematică. Dar stagiul militar efectuat cu ani în 
urmă, presupun, l-au ajutat să implanteze perfect un 
element militar, harta, în atmosfera de înălţătoare 
poezie pe care a creat-o. 

     Este cel de al 70-lea premiu pe care poetul 
roman, cu un nume atât de sugestiv, îl câştigă la 
concursurile internaţionale de profil, la care se adaugă 
un număr de premii obţinute la concursurile de tanka, 
poezia naţională a Japoniei De departe deţine cel mai 
bogat palmares în domeniu, nu doar din ţară ci din 
lume. În luna mai el a fost invitat în Italia,  alături de 
alţi haijini de valoare, la o tabără de creaţie situată în 
Insula Elba. Eduard Ţară e profesor doctorand la o 
şcoală din judeţul Iaşi dar înainte de toate e un poet 
adevărat, cunoscut şi apreciat mai mult peste hotare 
decât în propria ţară. 

  
      Vasile Moldovan 

 
     
 
    
 

 

 
 
 

 
 

                     Alexandru MIHĂILĂ 
 

SĂRUTĂ-MĂ  SINGURĂTATE 
Fragment 

 
- Promite-mi că o să mă duci la Înviere. 
- Îţi făgăduiesc. 
-  Uite, uneori  mă tot întreb de ce ai venit în 
Yugoslavia. 
- Ca să scriu reportaje! 
- Şi de ce eşti atât de serios? Sau nu, îmi pari  atât 
de trist…A fost cineva  în viaţa ta şi nu mai este? 
Ai şi tu o poveste, nu-i aşa? 

- Ştiu doar povestea unui prinţ nebun… 
- Are legătură cu tine? 
-  Poate. 
 - Crezi că adorm doar cu poveşti? 
- Nu vorbi prostii.  
- Ei, spune-mi: cum e cu prinţul nebun? Dar să 
începi cu a fost odată ca niciodată. 
 - A fost, odată ca niciodată, un prinţ, trăitor 
acum aproape o mie de ani la Blaye, în ţinutul 
Acvitania. 
- E departe de noi? 
- Destul de departe. Şi nu mă mai întrerupe!  
- Nu te mai întrerup. 
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-  Ca orice senior, se îndeletnicea la castel cu 
intrigile, vânătoarea şi organizarea turnirurilor. 
Viaţa lui era o lungă plictiseală, căci orizontul, în 
apele căruia îşi scălda privirea zile în şir, 
rămânea străin şi nepăsător, ca o taină ferecată cu 
peceţi sinilii. 
- De ce cu peceţi sinilii? 
-Asta îmi vine acum în minte. Şi ţine-ţi gura 
închisă! 
-Gata, am amuţit! 
- Ar fi putut vieţui aşa mult timp, dacă, uneori, în 
nopţile înstelate, n-ar fi simţit  un dor 
necunoscut, o chemare mută, dulce şi dureroasă, 
spre ceva ce nu avea nume şi înfăţişare, dar care-i 
invadase fiinţa. Deşi  se închina şi se ruga zilnic 
la Dumnezeu, căutându-şi împăcarea sufletească 
în faţa altarului, acel dor straniu continua să-i 
străpungă inima, tulburându-i visele. Într-o zi, a 
primit la castel câţiva  pelerini  întorşi din 
Antiohia. Erau bărbaţi gravi, oşteni aspri, 
istorisind întâmplări ciudate din luptele pline de 
vitejie purtate cu sarazinii. Prinţul a dat un ospăţ 
şi-i asculta gânditor, privind zidurile reci  de 
piatră. Era mut ca umbrele care alergau după 
făclii. Nobilii cruciaţi s-au închinat cu faţa spre 
răsărit, apoi s-au apucat să deşerte cupele cu vin 
aduse de slujitori. În spatele lor, scutierii vegheau 
ca să le împlinească orice voie. Târziu, când 
limbile li s-au mai dezlegat şi ochii li s-au 
umezit, cuprinşi de înduioşare, au povestit pe 
nerăsuflate despre frumuseţea fără seamăn a  
unei femei, contesa de Tripoli, Melisende. Pe loc, 
prinţul şi-a simţit sufletul  însetat după acea 
fantasmă, căreia pelerinii îi dădeau chip îngeresc 
şi-i aduceau laude şi binecuvântări. Vru să-şi 
stingă setea cu vin, dar descoperi că în  cupă avea 
un pumn de stele. Peste noapte, se înălţă pe o 
scăriţă de lumină, ajungând pe un tărâm de basm, 
în care fiecare floare îi şoptea numele contesei de 
Tripoli. În zilele care urmară, sufletul său s-a 
prefăcut într-un cântec fermecat, la auzul căruia 
păsările se împodobeau cu pene de aur şi-l 
priveau cu  ochi de margăritar. Ani în şir, după 
aceea, prinţul  s-a zvârcolit  ca-ntr-o groapă plină 
cu jăratec;  inima i-o luase razna, căci de câte ori 
îi deschidea uşa, se întânea instantaneu cu 
contesa visurilor sale. Zdrobit de dor, se apucă de 
scris, inchinându-i femeii necunoscute sute de 
versuri! Mii! 
- Erau frumoase poeziile? 
-Dumnezeieşti! 
-  Spune-mi una... 

- Câteva versuri, doar:  Mas tot sia cum a Dieu 
platz!/Ja mais d’amor no’ m jauziray/ si no’ m 
jau d’est’ amor de lonh.. 
- Ce înseamnă? 
- Că nu va putea fi fericit fără iubirea de 
departe.... 
- Era cu adevărat nebun! 
- Iubea! 
- Mă laşi? Trebuia s-o iubească omeneşte, nu 
îngereşte! 
 - Cântecele sale se ridicau spre cer, purtate în 
zbor de îngeri până la tronul lui Dumnezeu. 
Acum, nu-l mai încântau nici  serbările de la 
castel, nici vânătoarea cu şoimii, şi nici glasul 
trubadurilor, căci nu se putea simţi  fericit decât 
abandonându-şi fiinţa, cu bucurie şi tristeţe, 
totodată, iubirii de departe. Şi dorul, şi chemarea 
stranie, şi setea sa nedomolită purtau un nume: 
Melisende! Fusese dintotdeauna în el şi, totuşi, 
era atât de departe. 
Când a înţeles că nu va mai putea îndura mult 
timp povara  patimii sale mistuitoare, prinţul s-a 
făcut cruciat şi, îmbarcându-se pe o corabie, a 
luat calea apelor spre Tripoli. 
- Aşteptam să aud asta...Trebuia să se care de la 
început. 
-  De dimineaţa până seara târziu, stătea pe 
puntea corăbiei cu ochii lipiţi de zorii orizontului, 
şoptindu-şi versurile de iubire. Marea îl asculta 
îmblânzită şi-i ducea cânturile, pe creste 
înspumate, tot mai departe, tot mai departe, până 
la mal. O molimă necruţătoare îi slăbise şi îi 
împuţinase trupul, astfel încât, când au ajuns la 
ţărm, corăbierii au fost nevoiţi să-l care pe braţe 
până la un han. Din el nu mai  rămăsese decât 
lumina iubirii! Strălucea! Marinarii, cunoscându-
i înduioşătoarea poveste, i-au dat de ştire 
contesei.  Şi ea a venit. O lumină a întâlnit altă 
lumină. Prinţul n-a putut rosti niciun cuvânt; o 
privea şi era beat de fericire. O privea mut, 
scăldat în lacrimi de duioşie şi, atunci, deodată, 
catapeteasma cerului s-a surpat  vestind moartea! 
Astfel s-a sfârşit prinţul poet în braţele ei. 
Cutremurată în faţa acestei uriaşe iubiri, contesa 
s-a închis pentru tot restul vieţii sale într-o 
mănăstire. 
- Nebun, fără discuţie!  Ai putea iubi în acest fel? 
Aşa, ciudat, înălţător, ca prinţul trubadur? 
 -Am iubit în acest fel. Numai în acest fel. 
-Iartă-mă,dar eşti şi tu puţin tra,la,la! În povestea 
ta de iubire, ea ce era? 
-  Ştiu doar că n-o voi uita niciodată. 
- E aiurea; eu te întreb una, tu îmi răspunzi alta. 
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  Mi-a plăcut să cred că, în povestea mea de 
iubire, ea era o micuţă prinţesă. 
- Şi care e povestea? 
 - Aşa, dintr-o dată? 
 - Dacă ai putea fără introducere, cuprins şi 
încheiere... 
- Povestea mea este povestea sângelui 
meu…Aprigi şi pătimaşi, strămoşii mi-au lăsat 
odată cu un înalt simţ al onoarei şi sângele lor 
iute, răzbunător, amestecat cu iubire, ură şi 
venin.Târziu am înţeles că blestemul care m-a 
lovit mă căutase în generaţiile de dinaintea mea, 
abătându-se asupra altor vuzeşti, a căror istorie a 
ajuns până la mine. 
- Doar nu te crezi atins de blestem… 
- Ba bine că nu;unul dintre strămoşii mei, 
serdarul Dimitrie Vuza, ajuns polcovnic, şi-a ucis 
iubita necredincioasă, nebun de ură şi de gelozie. 
- Polcovnic? Când se întâmpla asta? 
-  Au trecut vreo două sute de ani de atunci... 
Strămoşul ăsta al meu, Dimitrie Vuza, era 
polcovnic în armata generalului rus Rumeanţev, 
cel care-i învinsese pe turci la Chilia. De acolo, 
din acel loc, a început totul. S-a întâmplat că el să 
se afle în dragoste cu o grecoaică tânără şi 
frumoasă ca o zână. Şi, în ceasul în care a 
descoperit că ea îl înşela cu un armean, s-a 
repezit la casa ibovnicei şi a ucis-o. I-a măcelărit 
pe amândoi. Înainte de a-şi da sufletul, fata l-a 
blestemat, trimiţând un blestem de dragoste, 

singurătate şi moarte peste tot neamul vuzeştilor. 
Roaba ţigancă, aflată în casă, a început să strige 
cuvinte neînţelese şi, smulgându-şi părul din cap, 
acolo pe loc a făcut farmecele, întărind 
blestemul. 
- Astea sunt basme. Cum poţi să crezi în 
asemenea prostii? 
- Nu vorbi aşa; de la acea crimă cumplită, a 
rămas în popor şi un cântec: “Cântecul lui Vuza 
cel Mare.” Ucigaşul s-a căit amarnic, n-a mai 
găsit nici măcar un singur ceas de linişte în toată 
viaţa lui, dar a fost zădarnic, pentru că blestemul 
începuse să lucreze deja asupra vuzeştilor. Şi, 
uite aşa, într-un târziu, a ajuns şi la mine. I-am 
simţit din plin arsura diavolească. 
- Nu pot să cred că e adevărat; trebuie să-mi 
povesteşti! 
- Tot cu a fost odată ca niciodată? Crede-mă, 
Rozy, nu acestea sunt poveştile pe care ţi-ai dori 
să le auzi… 
-  Şi, dacă te rog eu? Dacă insist? Uite, insist. 
- Probabil că n-o să te pot refuza. 
-  Şi ce mai aştepţi? Cum a ajuns blestemul la 
tine? Parcă tot nu-mi vine să cred... 
 - Sunt mai multe povestiri. Cu care să încep? Cu 
cea a vornicul Todiraşcu Vuza? 
- Spune-mi-le pe toate. 
 
       Alexandru MIHĂILĂ

 
 
 

Opinii 
 

 

       
 
     Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 

 

 
VREMURI DE COŞMAR! 

 
Vremurile astea de coşmar sunt un 

coşmar pentru toată lumea truditoare. 
Cineva, (din păcate, era chiar un prim 
ministru foarte demn, cu onoare şi 
personalitate) spunea, cu câţiva ani în 
urmă, că nu contează azi munca, ci 
capitalul, întrucât, dacă nu ai capital, nu 
poţi genera locuri de muncă. Avea 
dreptate, desigur. Dar raţionamentul său 
era şi este valabil pentru o societate 
bolnavă, partajată, în care capitalul şi 
munca sunt ca în „Capitalul” lui Marx, 
rupte şi neînfrăţite, una dintre părţi creând 
plusvaloarea iar cealaltă însuşindu-şi-o, 
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toată lumea fiind astfel  bine-mersi. Numai 
că sistemul se dovedeşte a fi vulnerabil şi 
haotic. Sistemul financiar al lumii, 
nereformat niciodată şi doar cocoţat în 
vârful lumii, are evoluţii haotice, deci 
imprevizibile şi greu de controlat şi de 
gestionat, întrucât este extrem de sensibil 
la variaţia condiţiilor. De aceea, el 
generează cutremure financiare uriaşe, 
care zguduie din temelii economia, 
distruge ţări, firme şi vieţi, produce uriaşe 
conflicte şi chiar războaie.  

Puţin le pasă însă politicienilor 
români de  asta. Şi ei sunt cocoţaţi, la 
rândul lor, cu ajutorul celor care-i votează, 
tot acolo, în piscul ţării pe care o păstoresc 
şi, bineînţeles, nu le pasă dacă oile sunt 
mâncate de lupi. De aceea există lupi şi de 
aceea există oi. Lupii nu mănâncă păstorii, 
ci doar oile. 

Cam aşa ceva cred, după cum se vede, 
politicienii din ţara noastră. Dumnezeu ştie 
cum au ajuns politicieni! Chirurg nu poţi 
să ajungi decât dacă faci şcoală, ai talent, 
ştii şi poţi să „repari” cu bisturiul, cu 
inteligenţa şi cu responsabilitatea viaţa 
unui om. Profesor universitar nu ajungi 
decât dacă treci prin toate treptele 
ierarhiei şi eşti capabil să-i înveţi ceva pe 
studenţi. General nu ajungi – şi n-ar trebui 
să ajungi – decât dacă treci prin toată 
ierarhia militară până la treapta acestui 
grad de demnitar militar şi dacă ai 
cunoştinţe, deprinderi, priceperi, abilităţi 
şi competenţe strategice. Aşa ar trebui să 
fie, desigur… Dar una este ar trebui şi cu 
totul altceva ceea ce se întâmplă în 
realitate…  
 
Cuvinte-cheie: politicieni, armată, militari,  
 
1. Realitate ieşită din logica realului  
 
Realitatea României de azi n-are nicio 

legătură cu cea la care au visat oamenii politici şi 
românii atunci, demult, în 1877, în 1917, în 
1940, în 1989, şi pentru care Armata României a 
făcut sacrificiul suprem pe toate câmpurile de 
bătaie ale războaielor mondiale, ale războaielor 
păcii, dictaturilor şi democraţiilor noastre de tot 
felul, foarte originale sau foarte împrumutate de 
pe la alţii, în părţile convenabile pentru 
protipendadă. Realitatea de azi este o corcitură 

între dictatura incompetenţei, incompetenţa 
dictaturii, cinismul pungaşilor de averi, de voturi 
şi de iluzii, credulilor, indiferenţilor, proştilor 
fuduli, fudulilor proşti şi restului. Adică 
fricoşilor, oportuniştilor, egoiştilor, moluştelor 
bipede, ţânţarilor omniferi şi insipizilor.  

Cei mai mulţi dintre militarii români n-au 
nicio legătură cu cocina asta murdară de făcut 
averi, de furat naţiunea şi de înrobire a ţării. La 
treaba asta se pricep totdeauna, în şi prin toate 
timpurile, doar marii şmecheri ai naţiei, 
intelighenţia perversă, profitorii, cămătarii şi 
impostorii. Ceilalţi, grosul, doar suportă. Şi trac. 
Dumnezeu cu mila… Toţi potentaţii naţiei au 
nevoie de o masă amorfă pe care s-o manevreze, 
de o mulţime bună de îndurat mizeria şi umilinţa, 
de o prostime proastă sau prostită îndeajuns ca să 
fie proastă-proastă şi de o mare masă care se 
mulţumeşte cu cinci lei, cu un ciur de mălai, un 
kil de vin şi un tricou pentru a vota pe cine i se 
spune. Pentru că, oricum, oamenii, chiar şi cei cât 
de cât instruiţi, habar n-au care politician este 
bun şi care nu-i bun, cine poate scoate ţara din 
rahat şi cine o poate băga la loc, câţi potentaţi şi 
câţi politicieni de treabă sau de vocaţie trebuie să 
fie în Parlamentul României, câte camere să aibă 
Parlamentul şi cu ce se ocupă o astfel de 
instituţie care, în opinia lor de oameni care nu 
ştiu nimic nici despre lumea în care trăiesc nici 
despre cea în care nu trăiesc, ar putea, foarte bine 
să şi lipsească. Masa asta uriaşă de români 
rămaşi în Evul Mediu are nevoie de un tătuc, la 
care să întindă mâna şi la care să se închine. 
Pentru că, probabil cred ei, până la Dumnezeu, ai 
nevoie de sfinţi pământeni… Nu de ţară! Ţara 
este o noţiune fără acoperire. Iar mai noii noştri 
dascăli politici, care au învăţat pe unde au învăţat 
toţi cei de teapa lor, îi consideră pe cei care se 
gândesc la ţară nişte nostalgici, învechiţi, 
depăşiţi, naţionalişti, inactuali şi barbari… Dar, 
la urma urmei, vorbind de cei din marea masă, 
cui îi mai pasă de ţară când n-are omul un colţ de 
pâine să-l pună pe masă la copii!?  

Cam acesta ar fi tabloul general construit în 
două decenii de democraţie post-comunistă, 
încropită mai ales din potentaţi frustraţi şi 
complexaţi şi din foarte puţin i politicieni de 
vocaţia şi de caracter care, cu greu pot avea un 
cuvânt care să fie ascultat.  

Evident, militarii români n-au ce să caute 
aici. Ei sunt foarte departe de noua elită 
simandicoasă, arogantă, parvenită, bogată cât 
cuprinde şi pusă pe jaf cât nu cuprinde. Umblă şi 
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ei, militarii, prin străinătate, dar în teatrele de 
operaţii din Africa, din Balcani, din Orientul 
Mijlociu şi din Asia, acolo unde se moare, unde 
glonţul sau DEI-urile te pândesc la fiecare pas, 
unde se generează mereu conflicte şi tensiuni 
care pot aprinde cu destulă uşurinţă fitilul unei 
uriaşe bombe ce poate distruge din temelii lumea. 
Astăzi, este de-ajuns o singură scânteie pentru ca 
lumea să ia foc, iar incendiul să nu mai poate fi 
stins. Pentru că ar putea fi un incendiu terorist, 
nuclear, planetar…  

Prea multe tensiuni s-au acumulat! Prea 
multe arme! Douăsprezece de mii de capete 
nucleare active aşteaptă doar o apăsare pe 
butonul roşu… Prea multe interese se bat şi se 
zbat în zăvoarele lumii! Şi prea mulţi profitori 
folosesc incertitudinile pentru a-şi umple 
buzunarele! Dar aşa este lumea asta făcută! Unii 
să nu mai poată de bine, alţii de rău! 

Armatele au primit misiunea să vegheze ca 
o astfel de scânteie să nu se producă… Şi nu le 
este deloc uşor… Pentru că, în afară de o astfel 
de misiune care devine universală şi le scoate 
cumva din rostul lor tradiţional (acela de a apăra 
şi proteja, prin mijloace militare, naţiunea, 
înţeleasă ca totalitate coerentă a indivizilor şi 
comunităţilor care formează o ţară),  ele trebuie 
să aibă în vedere şi războiul clasic, acela de 
armată contra armată, precum şi războaiele 
disimetrice, bazate pe legea forţei, şi cele 
asimetrice care n-au nicio lege. În misiunile de 
gestionare a conflictualităţii lumii, toate armatele 
sunt aliate. Dar posibilitatea ca, în anumite 
condiţii, unele dintre ele să devină chiar inamice 
nu poate fi exclusă cu desăvârşire.   

Militarii români gândesc mereu la aceste 
lucruri, la misiunile lor, la problemele cu care se 
confruntă şi nu la jocurile murdare şi periculoase 
din bătălia pentru puterea politică, la jocurile de 
culise, la şantajele de care sunt unii capabili, la 
precaritatea deciziilor care se iau, la 
analfabetismul strategic al celor care iau decizii 
cu implicaţii strategice etc. Poate or fi şi unii 
dintre militari care s-au gândit că le stă bine cu 
un grad de general pe umăr sau cu o stea de 
general în plus, şi, drept răspuns de mulţumire, 
au plecat capul şi s-au făcut că nu văd, că nu 
înţeleg, că nu e treaba lor, că aşa vor alţii să fie 
ţara aceasta – distrusă, umilită, adusă în sapă de 
lemn – şi că voinţa noastră, a românilor, este prea 
mică şi prea nesusţinută pentru a îndrăzni să 
ridicăm privirea din pământul în care zac oasele 
înaintaşilor… Or fi, eu nu-i ştiu şi nu vreau să-i 

ştiu. Dacă sunt, ar trebui să le fie ruşine! 
Chestiune de caracter.  

Militarii români nu aparţin politicienilor 
României, ci Armatei României, iar Armata 
României aparţine poporului român. 
Comandantul armatei este Preşedintele 
României, „tutorele” ei legal şi legitim este 
Parlamentul României, iar şeful ei direct este 
Guvernul României. Aceşti şefi supremi şi, în 
numele poporului, manageri (administratori) ai 
Armatei României ar trebui să aibă grijă de 
această instituţie de risc extrem, de viaţă şi de 
moarte, să-i asigure toate condiţiile necesare şi, 
desigur, posibile pentru a se instrui şi pentru a-şi 
îndeplini misiunile. Armata este, deopotrivă, 
ultima creastă, adică ultima rezistenţă în cazul 
unei agresiuni (prima şi cea mai consistentă 
rezistenţă fiind Cultura, adică sistemele de valori 
ale naţiunii, educaţia şi pregătirea oamenilor 
pentru a trăi în România,potenţialul economic, 
social, ştiinţific şi informaţional) şi vârful de 
lance în punerea în operă a unei decizii politice 
prin mijloace militare. Orice român – de la 
copilul de clasa a IV-a la savant, de la omul de pe 
stradă la Preşedintele ţării – ştie acest lucru şi 
crede că o astfel de regulă care funcţionează de 
mii de ani este şi respectată.  

Ce fac însă capii politici de azi (ca şi cei de 
ieri, de alaltăieri şi chiar de totdeauna) ai 
instituţiei militare? Fac exact ce le trece lor prin 
cap. Adică nimic. Sau, dimpotrivă, fac exact ce 
n-ar trebuie sub nicio formă şi cu nici un preţ să 
facă. Distrug. Nu le este, desigur, de-ajuns faptul 
că, într-o formă sau alta, politizează şi această 
instituţie după interesul lor foarte mărunt şi lipsit 
complet de orice conexiune cu interesul ţării. 
Pentru simplul motiv că un astfel de interes al 
ţării este confundat cu interesul lor sau al 
grupusculului lor.   

Politizarea armatei n-ar fi chiar o 
catastrofă. A mai fost, cândva, aşa ceva. O ştim 
cu toţii. Ar trebui doar să o şi oficializeze. Mai 
mult, în Armata Germană, spre exemplu, militarii 
pot face parte din partide politice, pot fi aleşi în 
Parlament, pot candida pentru funcţia de 
parlamentar, de primar şi pentru alte funcţii 
politice publice. Bineînţeles, dincolo de incinta 
unităţii. Nouă ne este frică de aşa ceva. Nu vrem 
să implicăm armata – instituţie de caracter şi de 
onoare – în mizeria politicii româneşti! Nemţii 
nu se tem însă de armata lor şi nici nu vor să facă 
din ea o mare mută şi surdă, s-o ţină departe de 
viaţa politică a Germaniei, nu se tem de 
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partizanatul politic al armatei, pentru că armata, 
ca instituţie, nu este partizană din punct de 
vedere politic, şi nu-şi fac probleme în legătură 
cu rolul acestei instituţii. Ei nu acuză armata 
pentru greşelile sau deciziile politicienilor, ci au 
grijă de instituţia militară ca de ochii din cap.  

Toate ţările civilizate au foarte mare grijă 
de această instituţie, fără să o trateze vreodată ca 
pe o instituţie periculoasă sau inutilă, ca pe o 
entitate de rang inferior sau ca făcând parte dintr-
o altă epocă istorică şi nici ca pe un atu în bătălia 
pentru puterea politică. În Franţa, armata este o 
instituţie de elită, în Statele Unite, bugetul 
apărării reprezintă peste 4 % din PIB, în Elveţia, 
armata dispune nu doar de cele mai moderne 
mijloace, ci şi de un concept strategic căruia i se 
acordă o importanţă uriaşă, deşi ţara aceasta n-a 
mai avut războaie de cinci secole şi este protejată 
de toată lumea… 

Ce se întâmplă însă în România? 
În România, în ceea ce priveşte instituţia 

militară, funcţionează, din toate timpurile, o 
condamnabilă lege nescrisă a nepăsării politice, a 
indiferenţei politice şi a oportunismului politic 
mizerabil, a indiferenţei şi dispreţului politic şi, 
deopotrivă, a oportunităţilor perverse. Un 
jurnalist român, de vârstă respectabilă, prezent 
mai tot timpul pe ecranele televizoarelor, făcea o 
remarcă prin care arăta cam ce gândesc capetele 
înguste, dar arogante şi cu pretenţii geniale ale 
unor politicieni din România. Jurnalistul 
respectiv spunea că, de fapt, n-ar trebui să se 
acorde prea mare importanţă militarilor acestei 
instituţii, mai ales generalilor, nici în ceea ce 
priveşte salariile, nici pensiile, întrucât nu sunt 
relevante meritele lor, pentru că nu au mai fost de 
multă vreme războaie. Aşa că, în viziunea 
jurnalistului respectiv şi a unora dintre cei care se 
ruşinează cu cazonismul desuet al armatei, nu e 
deloc oportun şi util să se acorde acestei instituţii 
un interes special. E o instituţie ca oricare alta şi 
atât. Şi brusc politichia românească a coborât 
bugetul apărării la 1,3%! Logic, nu? Putem face 
apel şi la clasicul silogism al Stagiritului, aşa 
cum probabil, au făcut din toate timpurile şi fac 
şi astăzi unele dintre capetele politice ale acestei 
naţii. Premisa majoră: Rostul armatelor este să 
facă războaie. Premisa minoră: Războaiele sunt 
din ce în ce mai puţine şi chiar e posibil să 
dispară. Concluzia: Deci, armatele trebuie să fie 
din ce în ce mai reduse şi chiar să dispară.  

Întregul raţionament este însă fals. Pentru 
că premisele sunt false. Un silogism mai realist 

ar trebui construit astfel: Premisa majoră: Lumea 
este conflictuală. Starea ei permanentă este 
conflictul, inclusiv războiul. Rostul major al 
armatelor este acela de a asigura în permanenţă 
securitatea militară a ţării, adică de a proteja 
naţiunea (statul) prin mijloace militare, în caz de 
război sau în situaţii limită şi de risc extrem care 
necesită o astfel de protecţie şi apărare. Premisa 
minoră: O astfel de protecţie militară o pot 
asigura numai armatele bine organizate, bine 
pregătite şi bine înzestrate. Concluzia: Un stat 
trebuie să aibă în permanenţă o armată bine 
organizată, bine pregătită şi bine înzestrată.  

Din aceste raţionamente pot fi deduse şi 
altele, cu condiţia ca şi celelalte principii ale 
logicii să fie respectate. Desigur, nu totdeauna 
ceea ce este logic este şi adevărat. Dar dacă 
premisele sunt adevărate, concluzia nu poate fi 
falsă. Omul de rând poate chiar crede ce-i spun 
acei politicieni foarte abili, care se folosesc, în 
discursul lor, de cea mai perfectă entimemă şi de 
cea mai profundă epicheremă sau de cel mai 
convingător raţionament inductiv din lume. Dacă 
nu sunt războaie şi ţara are probleme de 
securitate economică şi financiară – pentru că ei, 
politicienii, au distrus, înstrăinat sau neglijat 
toate întreprinderile României, toată agricultura 
şi toată viaţa noastră economică, cu gândul că se 
vor ocupa alţii, mai buni administratori ca ei, de 
ea –, atunci la ce bun să ne permitem luxul 
întreţinerii unei armate, pe deasupra, şi 
profesioniste!? Ne apără NATO şi UE, dacă e 
ceva, au ei grijă de noi – cum au avut alţii mereu 
în istorie –, că doar nu suntem singuri şi 
neajutoraţi sub soare… Noi, românii de rând, nu 
trebuie să facem altceva decât să-i votăm pe ei, 
pe genialii politicieni ai României Prosterne, să 
ascultăm orbeşte de ei, să facem ce ni se spune şi 
să gândim cum vor ei, aceşti potentaţi gălăgioşi 
şi tupeişti, care sunt deja umblaţi prin lume, altfel 
decât cei ce se duc la culeşi de căpşuni în Spania 
sau la munci necalificate în Italia. Ei, foarte 
umblaţii politicieni îmbuibaţi ai unei Românii 
aduse în sapă de lemn, învaţă nu doar „la gât 
cravata cum se leagă nodul”, ci şi cum trebuie să 
aiureşti minţile oamenilor cu jucărele care să-i 
ţină în robie şi să le dea iluzia că sunt liberi, 
democraţi şi stăpâni ai lumii. Să le dai iluzia că, 
în ţara lor, ei sunt adevăraţii decidenţi. Pentru 
simplul fapt că au libertatea să înjure cum vor ei, 
când vor ei şi pe cine vor ei – generali, 
magistraţi, cercetători, profesorii etc. –, să le dea 
în cap pe stradă şi să-i considere, precum o 
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sugerează tocmai primul ministru al României, 
ca privilegiaţi şi nesimţiţi care trebuie aduşi în 
rând, adică în sapă de lemn, cu toată lumea 
muritoare de foame, precum a  fost adusă ţara 
sărmanilor. Şi pacostele astea de pensionari! 
Care nu mor dracului odată, pentru a scăpa 
guvernul şi toată lumea asta nouă de ei… Nimeni 
nu mai ţine seama de faptul că toţi pensionarii – 
chiar şi cei care nu au contribui direct, cu bani, la 
fondul de pensii – şi-au construit pensia în timpul 
unor decenii de muncă grea, încordată, prin 
sacrificii imense, iar statul n-ar trebui să facă 
altceva decât să se comporte măcar ca o bancă 
unde aceşti oameni şi-au depus economiile 
pentru ca să le aibă la bătrâneţe, dar nu după voia 
lor, ci după cum a stabilit statul. Şi militarii – 
care dispun de o pensie ocupaţională, adică de 
serviciu – au contribuit cu vârf şi îndesat la 
pensia pe care trebuie să o primească după patru-
cinci decenii de slujire neîntreruptă, douăzeci şi 
patru de ore din douăzeci şi patru, la oştire, în 
nişte condiţii în care nici câinii n-ar trebui să 
trăiască. Solda lor mizerabilă – cam de 2-3 ori 
mai mică decât solda primită de militarii altor 
armate – conţinea în ea şi dreptul la pensie. Mai 
mult, încă din timpul comunismului, cadrele 
militare au fost nevoite să achite şi o contribuţie 
pentru aşa-zisa pensie suplimentară, care se 
adăuga, la finele carierei, la pensia de serviciu… 
Ca să nu mai vorbim de numeroasele obiective 
economice la realizarea cărora armata a 
contribuit în modul cel mai substanţial, fără ca 
militarii să fi fost vreodată remuneraţi şi pentru 
munca prestată în folosul economiei…  

…Nu mă gândeam, atunci, în decembrie 
1989, când eram în stradă împreună cu toţi acei 
oameni entuziaşti care nu doreau altceva decât 
libertatea fiinţei, a cuvântului, a vieţii, a 
economiei, a informaţiei, că, în numai două 
decenii, o nouă castă arogantă de noi îmbuibaţi 
din avuţia ţării va pune stăpânire pe tot ce s-a 
clădit în ţara asta, va distruge tot, va acumula 
averi incomensurabile şi, la greu, adică în situaţii 
de criză, îl va pune tot pe bietul salariat, pe omul 
care-şi numără mărunţişul pentru a-şi cumpăra o 
bucată pâine, să plătească incompetenţa, 
jigodismul, nepriceperea, hoţia, lăcomia celor 
care au jefuit toate unităţile economice ale ţării, 
tot ce s-a durat prin zeci de ani şi cu eforturi 
uriaşe. Oamenii aceştia clamează astăzi sloganuri 
împotriva Armatei României, a generalilor ei, 
taie bugete, salarii, instituie curbe de sacrificii şi, 
ce-i mai rău şi mai rău, infiltrează în toate 

structurile statului pe care vor să-l modernizeze 
un clientelism politic de cea mai joasă speţă, dar 
de cea mai teribilă aroganţă. 

 
2. Adevăratul inamic al Armatei 

României, azi 
 
De când există ţara aceasta, oamenii au fost 

nevoiţi să se organizeze şi din punct de vedere 
militar pentru a-şi apăra fiinţa. Niciodată n-a fost 
altfel. Şi nici acum nu este. S-au modificat doar 
împrejurările. Problema este aceeaşi. Numai că, 
acum, spre deosebite de ieri, ţara nu se mai apără 
construind fortificaţii la frontieră, ci participând 
activ şi efectiv la procesul de gestionare a 
crizelor şi conflictelor, întrucât, potrivit teoriei 
haosului, un conflict de foarte mică amploare şi 
de joasă intensitate ar putea genera, în anumite 
condiţii, un război de mare intensitate şi chiar de 
mare amploare… 

Armata României nu se confruntă, la ora 
actuală, cu un inamic bine înarmat, feroce, care 
ameninţă ţara dinspre toate orizonturile, ca în 
preajma celui de-Al Doilea Război Mondial, 
deşi, la modul cum se derulează ai 
conflictualitatea lumii, probabil, că nu este prea 
departe nici o astfel de vreme. Deteriorarea gravă 
a economiei, a patrimoniului, a resurselor, a 
culturii, recrudescenţa unor numeroase provocări, 
sfidări, pericole şi ameninţări de tot felul, 
inclusiv nucleare, teroriste, energetice, 
informaţionale, la adresa lumii întregi, deci şi a 
României, ca entitate, a ordinii şi securităţii 
publice, sociale şi societale au vulnerabilizat la 
maximum ţara şi pot genera şi o astfel de 
escaladare.  

Din păcate, Armata României este agresată 
chiar de proprii ei conducători politici, ca şi cum 
aceştia ar dori să se răzbune pe această instituţie, 
s-o umilească, s-o degradeze şi s-o distrugă. Ca şi 
cum ar fi inamicii ei cei mai feroce şi, în acelaşi 
timp, cei mai parşivi. Ca şi cum armata n-ar fi 
instrumentul lor de forţă, puterea lor armată, 
singura instituţie care poate şi trebuie să asigure 
apărarea ţării prin mijloace militare, în cadrul 
Alianţei Nord-Atlantice şi în cel deschis de 
politica europeană de securitate şi apărare. Sau 
înafara acestora, în situaţia în care aceste 
organisme nu vor mai exista, pentru că nicio 
Alianţă nu durează o veşnicie, pe când o ţară 
durează cât va dura această lume, dacă vrea să fie 
o ţară şi să conteze ca ţară în această lume… 
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Din 1990 încoace, împotriva Armatei 
României s-au desfăşurat un număr foarte marte 
de agresiuni, dintre care aş aminti doar câteva:  

- desfăşurarea, din 21 decembrie 1989 până 
la împuşcarea lui Ceauşescu, a unei diversiuni 
radioelectronice de proporţii uriaşe (este vorba de 
mii de ţinte aeriene), prin care se simula o 
operaţie aeriană de mari proporţii şi se sugera o 
agresiune cu baze interne şi extreme, urmărindu-
se angajarea armatei, crearea confuziei, 
dezinformarea, producerea de incidente grave (o 
unitate să deschidă focul împotriva altei unităţi 
etc.);  

- culpabilizarea ulterioară a militarilor 
pentru evenimentele din decembrie 1989, când, 
de fapt, armata nu a făcut altceva decât să 
protejeze obiectivele strategice şi să creeze 
condiţii pentru a se intra în normalitatea politică 
şi strategică, fiind singura instituţie care, în acele 
condiţii grele, a rămas verticală, lucidă şi de 
caracter; 

- acordarea, începând cu 1990, fără nici un 
fel de discernământ şi de justificare, a gradului 
de general unor ofiţeri care nu numai că nu aveau 
nici un fel de pregătire militară şi de competenţă 
strategică, dar nu dispuneau nici de cele mai 
elementare merite care să justifice astfel de 
avansări; 

- introducerea masivă, pe funcţii 
importante, a unor politicieni sau clienţi politici, 
fără nici un fel de legătură cu instituţia militară, 
care au afectat grav verticalitatea şi onoarea 
armatei. 

Transformarea gradului de general într-o 
halviţă politică acordată unor oameni loiali sau 
oricăror altora propuşi pentru o astfel de avansare 
constituie, fără îndoială, cea mai gravă agresiune 
care poate fi exercitată asupra unei armate, 
întrucât afectează nivelul strategic. Gradul de 
general este valoarea supremă a unei armate – 
generalul este strategul (strategos – general) –, 
iar nivelul politic (care este nivel decident) 
trebuie să protejeze şi să respecte acest grad. În 
Armata Franceză, spre exemplu, gradul de 
general este echivalent cu cel de demnitar. 
Acordarea gradului de general, chiar dacă este un 
drept al Preşedintelui României, ar trebui să 
urmeze un proces riguros şi destul de dificil. 
Gradul de general cere o trecere la un nivel de 
competenţă strategică. Şi chiar dacă, spre 
exemplu, brigada nu este, potrivit unor viziuni, 
un eşalon strategic, ci unul tactic – brigada este o 
mare unitate de luptă –, modul ei de angajare, 

competenţa de management şi rolul ei în război 
ca şi în operaţiile de gestionare a crizelor şi 
conflictelor (menţinere a păcii, impunere a păcii 
etc.) necesită competenţă strategică din partea 
comandantului ei. De aceea, inclusiv primul grad 
din corpul generalilor, cel de general de brigadă, 
este un grad care presupune pregătire strategică 
şi competenţă strategică. 

Cu alte cuvinte, gradul de general ar trebui 
să se acorde numai militarilor în activitate, în 
urma unor rezultate strălucite şi dobândirii, prin 
sistemul de pregătire profesională, prin 
experienţă şi calităţi manageriale remarcabile, 
prin cultură strategică şi inteligenţă creativă 
probată şi evaluată, a competenței strategice.  

Fel de fel de oameni – veterani de război, 
politicieni care aveau un grad militar în rezervă 
sau în retragere, subofiţerio şi chiar oameni care 
nu au absolut nicio legătură cu armata şi cu 
nivelul ei strategic – au fost propuşi pe liste şi 
avansaţi fără nici un fel de problemă la gradul de 
general. Ne pronunţăm categoric împotriva unei 
astfel de practici care distruge pur şi simplu 
nivelul strategic şi introduce în sistem oameni 
care nu au nicio legătură cu acest nivel, cu 
onoarea şi demnitatea armatei şi, mai ales, cu 
uriaşa responsabilitate a nivelului strategic.  

Astfel de avansaţi corup nivelul strategic, îl 
aservesc şi, în cele din urmă, îl distrug. Desigur, 
s-ar putea obiecta că avansările la gradul de 
general nu vizează direct armata activă, ci se 
acordă unor oamenii care, la vremea respectivă, 
ar fi meritat să fie avansaţi la acest grad, dar nu 
au fost. Dimpotrivă, funcţiile de general din 
armată au fost reduse la minim (există, spre 
exemplu, o singură funcţie de general cu patru 
stele!), iar în alte structuri, care par a fi mai utile 
momentului, acestea s-au multiplicat… Dar să nu 
ne uităm în ograda vecinului…   

Ce au administratorii politicieni aleşi prin 
vot de poporul român cu Armata Ţării? Cine a 
făcut, a dezbătut, a votat şi a promulgat legile de 
reformă, de salarizare, de pensionare şi de 
angajare a militarilor şi pensionarilor Armatei 
României? Cine a redus armata de la 300.000 de 
oameni la 75.000 de militari? Cine a stabilit 
cuantumul pensiilor şi salariilor? Pe ce lume şi în 
ce ţară au trăit, în toţi aceşti ani de legiuiri şi 
nelegiuiri, cei care sunt astăzi la putere şi aruncă 
vorbe grele la adresa unor oameni care au slujit şi 
slujesc în mod strălucit Armata României? 
Desigur, pot să spună că ei au fost în opoziţie, n-
au fost de acord cu aceste legi şi, venind la 
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putere, vor face altele care le convin lor. Legea 
nu mai e deci lege, ci doar un instrument al 
puterii politice pe care-l schimbi aşa cum ai tu 
cheful sau interesul… În numele unor idealuri 
care nu există. Ce va urma? 

 
În momentul în care, în Bucureşti, în plin 

centru, s-a tras primul glonţ de război în plină 
stradă – chiar dacă el s-a tras în sus, pentru 
descurajare –, normalitatea s-a spulberat şi una 
dintre cele mai grave crize din istoria României 
s-a declanşat. Iar vina nu aparţine armatei, ci 
decidentului politic. Dimpotrivă, Armata 
Română s-a comportat eroic atunci, în decembrie 
1989, într-o situaţie de maximă incertitudine 
pentru care nu a fost niciodată pregătită să o 
gestioneze. La vremea potrivită, adică după ce a 
asigurat toate condiţiile posibile pentru ca noua 
putere politică, legitimată de Revoluţie să-şi facă 
treaba, s-a întors în cazărmi, şi-a intensificat 
eforturile pentru îndeplinirea condiţiilor necesare 
integrării în NATO şi s-a supus fără crâcnire 
tuturor reformelor şi transformărilor prin care, cu 
sau fără voia ei, a trecut. Concomitent cu 
reducerea drastică a efectivelor, cu efectuarea 
restructurărilor succesive şi cu trecerea la 
profesionalizare, armata trebuia să beneficieze de 
punerea în aplicare a unor programe de înzestrare 
corespunzătoare… Decidentul politic a stopat, 
practic, toate iniţiativele, toate programele şi 
toate strategiile de înzestrare. Desigur, pe motiv 
că nu sunt bani, iar războiul nu bate la uşă… 
Între timp, băncile româneşti au fost distruse, 
economia românească – aşa cum era şi cât era – a 
fost spulberată sau vândută pe nimic, conturile 
din ţară şi, mai ales din străinătate ale unor 
profitori ai momentului au crescut, ţara s-a 
umplut de vile somptuoase ale demnitarilor şi 
altor personalităţi de anvergură europeană şi 
mondială, ţiganii au devenit rromi, pentru ca 
numele lor să fie mai uşor conexat şi asociat cu 
cel al ţării care poartă numele Romei, cu cel al 
clanurilor care se bat cu săbii şi cu pistoale în 
centrele unora din oraşele României, de parcă 
ţara ar fi un sat fără câini şi fără oameni, 
învăţământul este bulversat, cercetarea ştiinţifică 
făcută varză, producţia de petrol a scăzut de la 14 
milioane de tone, cât era în 1976, la 5 milioane 
de tone, marile întreprinderi româneşti au 
dispărut, agricultura s-a întors la condiţia de 
subzistenţă măruntă sau a făcut pământurile 
pârloagă, satele s-au prăpădit, sufletele s-au 
înveninat, crimele s-au înmulţit, reţelele de 

traficanţi de droguri au proliferat, oamenii s-au 
scârbit sau s-au înrăit… Nu se mai suportă, sar 
unii la gâtul altora sau se ascund speriaţi pe unde 
pot, de regulă pe sub propria lor piele, devenită 
imună la toate. Şi imundă… 

 
3. Un precedent paradoxal, cu consecinţe 

imprevizibile 
 
Ar trebui ca eu, pensionar militar, să nu-mi 

bat capul cu toate astea. Nu este treaba mea. Mai 
exact, n-ar trebui să fie. Dar cum să nu fie când 
de ani de zile, înafara unor campanii electorale 
interminabile, unor bălăcăreli ca la uşa cortului, 
unor minciuni fără ruşine şi al unei impotenţe 
economice şi manageriale strigătoare la cer nu 
vezi nimic şi nu înţelegi nimic. Televiziunile fac 
rating, fel de fel de oameni îşi dau cu părerea, 
Puterii arogante nu-i pasă, iar între timp totul se 
prăbuşeşte. Salariile bugetarilor scad cu un sfert, 
pensiile, impozitate deja, se reduc cu 15 %, 
poporul plăteşte! Eu sunt doar un soldat care se 
supune legilor şi regulamentelor armatei şi nu cer 
nimic în afară de ceea ce mi se oferă prin lege, 
prin cutumă, prin ordinele şi dispoziţiunile 
ierarhice.  

Dacă onor Preşedintele României, onor 
Parlamentul ţării, onor Guvernul consideră că 
solda mea este prea mare, n-are decât s-o reducă 
la cât crede el de cuviinţă. Niciodată, niciunul din 
guvernele României nu a negociat solda cu mine. 
El a scris şi eu am semnat. Dacă pensia mea este 
prea mare, sau, la acordarea ei nu s-a respectat 
întocmai legea, n-are decât să facă ajustările şi 
corecturile necesare, aşa cum se procedează în 
întreaga lume civilizată. Dar să nu-mi ridice mie, 
soldatului pregătit să învingă sau să moară pentru 
viaţa naţiunii, toată ţara în cap că am o soldă prea 
mare sau o pensie nesimţită, când el Statul, a 
hotărât şi a scris prin lege, fără să mă întrebe pe 
mine, fără să mă consulte, fără să negocieze 
niciodată cu mine cât să fie această soldă şi cât să 
fie această pensie. Ţine de competenţa acestor 
onorabile instituţii democratice sau de care or fi, 
nu de vox populi, de care n-au auzit demult sau 
de care aud doar atunci când le convine unora 
sau unde le convine altora. 

Când am venit în Armată, statul a făcut cu 
mine un contract standard, nenegociabil, 
obligându-se să-mi dea echipament, soldă, 
medicamente şi o pensie (când va veni vremea), 
asistenţă medicală gratuită, iar eu să pun în slujba 
ţării viaţa mea, să fiu în orice moment gata să 
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pun în aplicare, prin mijloace militare, 
indiscutabil şi imediat, o decizie politică legală şi 
legitimă cu privire la apărarea ţării. Eu am fost 
pregătit şi instruit să fiu învingător într-un război 
sau să-mi dau viaţa pentru ţară, dar să nu fac 
niciodată un pas înapoi în faţa inamnicului. Şi 
aşa am trăit toată viaţa. Apoi onor Statul s-a 
debarasat încet, încet de angajamentul său, a uitat 
că în Legea 80 scrie asistenţă şi medicamente 
gratuite, mi-a impozitat pensia şi, pe deasupra, 
prin vocea unui prim-ministru căzut din Lună, m-
a făcut şi posesor a unei pensii nesimţite, deci 
nesimţit. Ştie că n-o să-l dau în judecată, că n-o 
să fac nimic, iar el, împreună cu toţi cei care au 
condiţionat dezastrul economic al ţării, abia 
aşteaptă să trec pe lumea cealaltă, pentru a face 
economie la bugetul de stat… Cu alte cuvinte, 
statul căruia îi aparţin şi ale cărui ordin le execut 
întocmai şi la timp a devenit inamicul meu 
numărul unu, cu care  nu mă pot lupta pentru că 
este şeful meu… 

Pe unele forum-uri, unii au scris negru pe 
alb că n-o să fie bine în ţara aceasta până nu mor 
toţi cei care au peste 50 de ani, în timp ce, pe o 
trecere de pietoni, în oraşul în care există unul 
dintre cele mai bune licee din ţară, liceul meu, 
„Fraţii Buzeşti”, un tânăr de 21 de ani loveşte cu 
pumnii un bătrân de vârsta bunicului său şi îl lasă 
acolo mort. Pe motiv că nu a trecut mai repede. 
Bătrânul ţinea de mână o fetiţă, nepoţica lui… 
Nimeni nu a sesizat faptul că un tânăr a lovit un 
bătrân, ceea ce este foarte grav, ci doar faptul că 
l-a omorât. La fel de gravă este şi mentalitatea 
celui care a scris pe blog că nu va fi bine în ţara 
aceasta până nu mor bătrânii, pe motiv că ăştia ar 
fi fost comunişti… Dar tot cam aşa se gândeşte şi 
prin alte părţi pe unde se hotărăşte soarta 
României Neputincioase, a României Distruse, a 
României Sărmane. Sau cel puţin aşa gândim noi 
că s-ar gândi prin acele cancelarii. Dă, Doamne, 
să greşesc! Dar nu greşesc în legătură cu modul 
în care primul ministru al ţării tratează generalii 
şi pensionarii militari. Dacă avea nevoie de noi, 
de sacrificiul nostru, trebuie să ne ceară cinstit să 
acceptăm ca, pe o durată limitată, să cedăm 
jumătate din soldă sau din pensie pentru a sprijini 
ieşirea din criză. Şi cei mai mulţi dintre noi ar fi 
făcut-o fără nici un fel de obiecţie, chiar dacă 
unii ar fi murit de foame! Sau să fi procedat 
măcar aşa cum a procedat Stalin cu invalizii de 
război care cereau mâncare şi drepturi. I-a trimis 
pe toţi în Extremul Orient să-şi îngrijească rănile 
şi să primească acolo un blid de mâncare. 

Jumătate dintre ei au murit pe drum, iar cei mai 
mulţi din cei care au ajuns acolo, unde nu îi 
aştepta nimic, nu s-au mai întors niciodată… 
Bravos Naţiune! Halal să-ţi fie! Cum ar fi spus 
marele Caragiale în alte vremuri fandosite. 

Românii au fost oameni ca toţi ceilalţi. Nu 
mai ştiu dacă mai sunt şi astăzi. Dar să 
presupunem că sunt. Nu sunt nici mai buni, nici 
mai răi, nici mai răbdători, nici mai nerăbdători 
ca alţii. Românii sunt un popor sedentar. Şi ei fac 
parte din categoria acelor popoare sedentare care 
au câştigat, aşa cum afirmă Gerard Chaliand în 
monumentala sa lucrare Anthologie mondiale de 
la strategie,  confruntarea cu popoarele 
migratoare războinice, suferind însă şi ei, ca toţi 
sedentarii, influenţa acestora, mai exact, efectul 
de asimilare. N-au învăţat însă de la aceştia 
disciplina şi respectul faţă de semenul lor, ci,în 
parte, şi-au păstrat doar ura şi invidia faţă de 
celălalt, care are ograda alături… Şi, pe vremea 
copilăriri mele, ţaţele din satul meu se certau 
peste gard cât era ziulica de mare. Îşi strigau tot 
ce le venea la gură, iar a doua zi se împăcau sau 
o luau de la capăt. Unele nu mai vorbeau între ele 
ani buni sau chiar toată viaţa… 

Militarii români fac parte din poporul 
român şi, la rândul lor, nu sunt nici ei nici mai 
buni, nici mai răi ca părinţii, fraţii, rudele şi 
vecinii lor, ca mediul politic, social, economic şi 
informaţional în care îşi duc viaţa. Singurul lucru 
care-i deosebește de aceştia este că aproape toţi 
au învăţat şi ştiu să fie buni camarazi, că sunt în 
stare să îşi dau viaţa unii pentru alţii şi, 
împreună, formează o entitate de mare forţă şi de 
o moralitate ireproşabilă, probată, de-a lungul 
istoriei, în toate războaiele la care a participat 
Armata Românie şi confirmată şi azi în teatrele 
de operaţii ale lumii. Militarii români sunt printre 
cei mai buni din lume.  

Profesia de militar este tot o profesie. 
Profesiile nu se compară între ele, pentru că nu se 
substituie între ele, pentru că profesiile sunt doar 
complementare şi nu concurente. Nu se face un 
tabel cu calităţile şi competenţele medicului şi un 
altul cu calităţile şi competenţele ofiţerului 
pentru a le compara între ele şi a spune care 
dintre cele două profesii este mai importantă sau 
mai valoroasă. Ar fi absurd. Nicăieri în lume nu 
se face aşa ceva. Pentru că fiecare profesie este 
unică în felul ei, iar arealul ei, în ansamblul vieţii 
şi securităţii oamenilor şi comunităţilor, îşi are un 
rol absolut necesar şi foarte distinct, de 
neînlocuit. Profesia de militar este, desigur, una 
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de risc extrem. Dar şi cea de medic este una la fel 
de riscantă, mai ales când este vorba de salvarea 
oamenilor în timpul unor războaie, calamităţi şi 
dezastre.  

Ce au făcut însă unii dintre politicienii 
României, aflaţi, în timp ce noi scriem aceste 
rânduri, la guvernare, împreună cu primul lor 
ministru? Au calificat, într-o formă sau alta, prin 
cuvinte mai mult sau mai puţin chibzuite, 
militarii români, îndeosebi generalii şi 
pensionarii militari, ca şi alte categorii de 
bugetari şi pensionari, ca fiind beneficiari ai unor 
salarii de lux şi ai unor pensii nesimţite, în timp 
ce majoritatea salariaţilor şi pensionarilor trăiesc 
din pensii şi salarii foarte mici. În concepţia 
primului ministru al României, acesta este un 
dezmăţ căruia trebuie să i se pună capăt. În acest 
timp, numărul ministerelor pe care el le conduce 
a crescut, la fel ca şi cel al secretarilor de stat şi 
consilierilor de tot felul. Mă rog, acestea sunt 
chestiuni de bucătărie guvernamentală, şi nu e 
bine să le discutăm decât punctual.  

Revoltător este că, prin astfel de afirmaţii 
nejustificate, fără un suport real, fără calcule şi 
evaluări precise, primul ministru al ţării a creat 
unul dintre cele mai abjecte precedente din 
istoria României, ridicând populaţia necăjită a 
ţării împotriva generalilor Armatei României şi a 
pensionarilor militari care, în opinia acestui 
demnitar inconştient, beneficiază de privilegii pe 
care nu le merită.  

Când situaţia a fost analizată la bani 
mărunţi, s-a dovedit că onor prim ministru nu 
prea ştia ce spune, dar răul fusese deja făcut. Este 
ca şi cum eu m-aş supăra pe mâna dreaptă şi aş 
acuza-o în văzul lumii, că are o mănuşă mai 
călduroasă decât mâna stânga, afirmând sus şi 
tare că mâna dreaptă este nesimţită, în timp ce 
mâna stângă este o victimă a neruşinării mâinii 
drepte, ca şi cum nu amândouă mâinile ar fi ale 
mele şi comandate de creierul meu…  

 
Concluzie sinistră 
 
Aceşti domni, ajunşi, aşa cum au ajuns, pe 

locurile pe care odinioară au fost Carol I, 
Ferdinand, Brătianu şi alte mari personalităţi care 
au făcut România de astăzi, inclusiv cu jertfa 
militarilor români care s-au acoperit totdeauna de 
glorie, de onoare şi de demnitate pe câmpurile de 
bătaie ale neamului, ar trebui să ştie şi să nu uite 
un adevăr pe care orice politician cu scaun la cap 
îl ştie: Istoria oamenilor a dovedit că, pentru a 
trăi în siguranţă şi în securitate, un stat trebuie să-
şi pregătească sute de ani o armată pe care, atunci 
când vine vremea, o foloseşte un an, o 
săptămână, o zi sau doar cinci minute. Dar, este 
foarte posibil ca, dacă, în acel moment, n-o are, 
să dispară pentru totdeauna ca neam şi ca stat de 
pe faţa pământului.  
 
                Gheorghe Văduva

 
 
 
 

REZULTATELE REFORMEI                                                                     
După 20 de ani 

 
                       Motto:  

”Şi-a venit un Negustor  
                   Plin de bani, cu vâlvă mare,”                                                                                                

George Coşbuc- Cântec 
 

Reformarea economiei şi societăţii 
româneşti după 1989 reprezintă un proces 
spectaculos de dimensiune istorică în care 
mulţimea de transformări gradul loc de întindere, 
şi mai ales profunzimea acestora au generat 
transformări ireversibile în vieţile trăitorilor din 
România. 

În primul rând reformatorii care au iniţiat 
aceste schimbări radicale şi de mare anvergură, 
au îmbătrânit, din nişte tineri entuziaşti, plini de 

vise şi idealuri mai mult sau mai puţin clar 
definite, s-au transformat în oameni în vârstă cu 
părul încărunţit, cu entuziasmele şi aspiraţiile 
strunite şi redimensionate de forţa înţelepciunii 
care prezentă  la început ca un bob, a germinat şi 
a crescut în inimile şi vieţile lor devenind o fiinţă 
matură cu nevoia de a proteja şi feri de greşeli şi 
ispite pe cel care o posedă, pentru dezvoltarea ei, 
ea însăşi hrănindu-se selectiv din trupul realităţii 
şi din darurile modelelor  despre realitate şi 
despre adevărul acestora. 

Pentru sectorul energiei şi în mod deosebit 
al energiei electrice prin reformele promovate, 
mai mult sau mai puţin sistematic, cu mai multă 
sau mai puţină rigoare, cu mai multă sau mai 
puţină metodă, s-a adăugat dimensiunilor 
inginereşti, tehnice, economice şi juridice a 
activităţilor, o dimensiune nouă cea comercială, 
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în forma specifică economiei de piaţă în care 
comerţul acest motor al dezvoltării umane, al 
dezvoltării legăturilor dintre teritorii, popoare şi 
entităţi, al dezvoltării, marilor drumuri de apă, de 
uscat „cum a fost drumul mătăsii” iar mai târziu 
a marilor drumuri prin aer, al dezvoltării 
comunicării şi al transferului de experienţă, 
cunoştinţe şi valoare, acest important domeniu şi 
rezultat al evoluţiei omeneşti, comerţul prin forţa 
şi mijloacele sale specifice, a pus definitiv 
stăpânire pe industria energetică, a preluat cu alte 
cuvinte comanda, marginalizând şi subordonând 
intereselor sale atât dimensiunea şi aspectele de 
ordin tehnic ingineresc, cât şi dimensiunea 
economică, remodelând şi modificând radical 
dimensiunea şi regulile de proiectare, exploatare, 
întreţinere, dezvoltare şi planificare a sistemelor 
şi subsistemelor din industria energetică 
contemporană. 

Dintre toate zeităţile lumii antice, care a 
fost prima  încercare omenească de a defini 
protectori în lumea supranaturală a zeilor pentru 
fiecare domeniu de activitate omenească 
semnificativă, pentru fiecare nevoie sau  zonă de 
interes major a existenţei pământeşti a omului, 
atât în planul reprezentărilor materiale, ”în lumea 
lucrurilor” cum spunea marele filozof Aristotel 
cât şi planul reprezentărilor mentale şi spirituale 
” lumea ideilor” descoperită de acelaşi mare 
filozof şi gânditor al Greciei antice, s-a impus ca 
lider şi forţă reglatoare esenţială a lumii 
oamenilor, o zeitate de rangul doi, modestă cu rol 
de mesager, de transmitere  a dorinţelor şi 
poruncilor  zeilor, cu rol de comunicator şi 
răspânditor de cunoaştere şi lumină, dar şi cu rol 
de protector al negustorilor şi al comerţului care 
era îndeletnicirea lor, Hermes în mitologia greacă 
şi  Mercur, la romani, care aşa cum am spus  
patrona şi  comerţul şi activităţile de schimb de 
bunuri şi valori între oameni. 

Această trimitere simbolică poate părea 
hazardată în contextul discuţiei noastre dar ea 
vrea să sublinieze, că nu zeii făuritori ca 
Hefaistos, nu zeii artişti visători ca Apolo şi nu  
zeităţile dragostei şi frumuseţii ca Afrodita sau 
Venus, ai războiului ca Atena, şi Marte, şi nu 
Hera nici însuşi Zeus Olimpianul care 
reprezentau  simbolul puterii politice şi de 
decizie, nu ei au ieşit învingători ci mult mai 
modestul şi mai puţin însemnatul, în aparenţă, 
protector al comerţului e cel care în prezent 
stăpâneşte lumea, dorinţele şi patimile oamenilor. 

Adăugarea dimensiunii comerciale, 
industriei energetice a adus un termen şi o lume 
nouă termenul de piaţă şi lumea actorilor ce 
populează piaţa, lumea celor care străbat 
pământul în lung şi lat pentru a vinde şi a 
cumpăra, a celor care sunt pregătiţi să vândă şi să 
cumpere orice să-şi vândă în extremis sufletul ca 
Faust dacă târgul (negocierea) i se pare 
avantajos(ă), sau să-şi vândă crezurile şi 
idealurile, speranţele de mai bine şi de înnoire şi 
chiar şi  pe cel despre care a crezut că ar putea să 
le traducă în fapt  cum ne spune Evanghelia că a 
făcut tragicul  Iuda Iscarioteanul cu ISUS.  

Astăzi cel puţin în energetica românească 
se vorbeşte tot mai mult despre piaţă, contracte, 
negociere, preţuri şi tot mai puţin şi mai tangent 
despre instalaţii, echipamente, fenomene fizice, 
activităţi productive. 

Se confundă adeseori industria de 
electricitate cu piaţa de electricitate, industria cu 
procesele ei complicate cu mulţimea de nevoi de 
inovare şi adaptare, cu problemele ei specifice 
este împinsă în planul al doilea al preocupărilor 
şi limbajului este cu alte cuvinte marginalizată 
cum era Cenuşăreasa în competiţie cu rivalele ei 
leneşe strălucitoare şi clevetitoare lipsite de 
substanţă. 

Piaţa a devenit vedeta preocupărilor, ea 
este pe buzele politicienilor şi oamenilor de 
decizie chemaţi să garanteze viitorul şi 
durabilitatea acestei industrii, în mintea şi în 
crezul multora dintre aceşti decidenţi atotştiutori, 
sistemul energetic este condus şi stăpânit nu de 
dispecer ci de bursa de electricitate, circulaţiile 
de putere se fac nu după legile fizicii şi 
Teoremele Kirchorff ci după dictatul şi 
suveranitatea contractelor încheiate de negustori, 
experţii serioşi şi calificaţi capabili să înţeleagă şi 
stăpânească fenomenele fizice de natură 
mecanică, termică , termodinamică, electrică, 
chimică, etc., devin  tot mai puţini observabili şi 
de luat în seamă, în linia întâi purtători de izbânzi  
care se consideră că trebuie apreciaţi şi 
promovaţi sunt oamenii de marketing, negustorii 
de energie denumiţi  ca un cuvânt neromânesc 
”traderi”, ei ajung să dea sfaturi şi soluţii să pună 
verdicte şi rezoluţii în problemele de decizie 
privind evoluţia şi viitorul energiei în România. 

În motivaţia şi  argumentarea necesităţii 
reformei piatra unghiulară a construcţiei întregii 
justificări era introducerea, promovarea şi 
dezvoltarea concurenţei în activităţile de 
comercializare şi de producere a energiei 



Gândul Anonimului nr. 37-38                                                                            Iunie 2010  

27 

susţinută de reglementarea  profesională, 
competentă, obiectivă , transparentă şi 
nediscriminatorie a activităţilor economice cu 
caracter de monopol natural generate de existenţa 
infrastructurii reţelelor electrice de transport şi 
distribuţie, care reprezintă infrastructura comună 
a derulării tranzacţiilor pe piaţă, asimilată 
adeseori tarabei şi spaţiului fizic în care se 
desfăşoară aceste tranzacţii. Sarcina de 
reglementare, complicată şi de mare importanţă 
în economia modelului de piaţă a industriei 
energetice a fost gândită ca aparţinând unei 
autorităţi a statului ale  cărei principale cerinţe 
erau obiectivitatea, nediscriminarea între 
participanţii la piaţă, corectitudinea în luarea 
deciziilor şi mai ales independenţa decizională şi 
neutralitatea ei faţă de interesele economice ale 
participanţilor la piaţă , ale consumatorilor şi ale 
politicilor economice ale guvernului. Această 
autoritate concepută în primul rând pe criterii de 
competenţă şi cunoaştere detaliată şi precisă a 
proceselor fizice , a caracteristicilor economice 
ale activităţilor a mecanismelor de funcţionare a 
pieţelor concurenţiale era creată şi chemată şi să 
definească regulile jocului pe piaţă ea având rol 
de arbitru şi supraveghetor sever al respectării 
acestor reguli. 

Ideal, construcţia teoretică părea că 
funcţionează ireproşabil şi că va duce la crearea 
unui climat concurenţial perfect  invocându-se,  
într-o simplificare destul de naivă modelul 
economic al lui Adam Smith elaborat în secolul 
al XIX-lea în cu totul alte condiţii şi circumstanţe 
socio-economice decât cele actuale şi afirmându-
se cu tărie  acţiunea cererii şi ofertei ca suficient 
mecanism de reglare, prin care “mâna nevăzută” 
a pieţei va trage preţurile în jos va echilibra  
cantităţile oferite şi dorinţele de a se produce cu 
mărimea cererii de consum de electricitate şi  va 
obliga la creşterea calităţii serviciilor şi 
produselor oferite. Ca să   se realizeze aceste 
dorinţe primul pas a fost separarea activităţilor de 
bază, producere, transport, distribuţie şi 
comercializare a energiei electrice şi 
contractualizarea relaţiilor dintre ele, cu alte 
cuvinte crearea instrumentelor fundamentale 
pentru explozia comerţului cu energie, 
deschizând astfel mina de aur, căutată cu 
febrilitate de negustori, din care să se alimenteze 
şi să se dezvolte marile averi şi afaceri profitabile 
ale multor întreprinzători, sau susţinători ai 
acestora, din România de azi. Bazaţi pe datele  şi 
rezultatele economice, înregistrate de cei mai 

importanţi  negustori de energie  din această 
tagmă, cum ar spune tragicul sluger Tudor, se 
poate spune că aceste companii au obţinut şi 
obţin anual profituri de zeci de milioane de Euro 
din comercializarea  energiei produsă din sursele 
şi instalaţiile sistemului energetic  din România, 
sistem realizat din munca de zeci de ani a mii şi 
mii de oameni, parte din ei astăzi şomeri sau 
pensionari, trăind la limita sărăciei, în condiţiile 
în care ţara se împrumută zeci de milioane de 
euro pentru a plăti pensiile şi salariile. Este de 
reţinut că toate centralele care vând energia 
comercializată aparţin statului român, care 
teoretic trebuie prin politicile, şi programele, sale 
să lucreze sută la sută, pentru prosperitatea, 
siguranţa şi progresul material şi spiritual, al 
contribuabililor săi care sunt toţi cetăţenii 
României. 

Hidrocentralele din România au fost 
construite de-a lungul a zeci de ani de muncă 
îndârjită cu eforturi si costuri uneori 
supraomeneşti si cu intenţia nobilă de a realiza in 
România o infrastructură energetică capabilă să 
susţină nu ceea ce noi numim azi piaţa de 
energiei, o sintagmă generalizatoare, adeseori 
lipsită de conţinut, din anumite puncte de vedere, 
deoarece  nu spune nimic concret despre 
destinaţia energiei produse, ci pentru a susţine 
eforturile de industrializare a economiei 
româneşti de valorificare a imensului potenţial 
uman de creaţie şi dezvoltare a poporului roman.  
Pentru o ilustrare mai exactă a dimensiunii 
demiurgice a actului şi eforturilor de proiectare, 
construire si finalizare a  unei hidrocentrale 
putem lua ca exemplu hidrocentrala de la 
Ciunget şi centralele de pe Lotru. Lungimea 
totală a tunelurilor de acces  şi a  galeriilor 
subterane săpate în munte pentru realizarea 
aducţiunilor dintr-un bazin hidrografic cu 
suprafaţa de 500 km2 , este de 186 km,  şi se 
spune că fiecare Km a secerat o viaţă, dar cert 
este că între 1965 când au început lucrările şi 
1972 când s-a pus în funcţiune şi cel de al treilea 
grup întreprinderi româneşti , cu muncitori din 
România au înfăptuit totul, grandiosul obiectiv 
cuprinzând construcţia a 4 baraje în arc cel de la 
Vidra înalt de 140 m, şi centralele Brădişor de 
118 MW, Mălaia de 18 MW şi Ciunget de 510 
MW. Nu a fost nevoie de firme de consultanţă 
străine, nici de experţi proiectanţi de peste mări 
şi ţări plătiţi cu miliarde de euro rambursabile în 
zeci de ani. Oamenii aceia simpli care au muncit 
cu profesionalism, de multe ori cu dăruire şi 
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entuziasm, oameni săraci şi modeşti dar nu lipsiţi 
de valoare şi mândri de faptul că priceperea, 
eforturile şi munca lor este răsplătită şi 
valorificată ei netrebuind să cerşească pentru a 
trăi decent în raport cu standardele vremii,  acei 
oameni au făcut cu adevărat istorie glorioasă în 
dezvoltarea economiei şi infrastructurii din 
România. Toţi împreună şi fiecare în parte erau 
convinşi că lucrează şi pentru viitorul copiilor şi 
nepoţilor lor, ei nu şi-au închipuit niciodată că o 
să vină zeiţa reformă, care va face din rezultatul 
muncii lor motorul de rotunjire si sporire 
necontenită  a fabuloaselor  averi ale unor 
oameni care nu au avut absolut nici o contribuţie 
şi nici un merit în realizarea fascinantelor 
amenajări hidrotehnice şi a hidrocentralelor din 
care se scoate energia cumpărata si revânduta de 
aceştia. Constructorii (dulgheri, zidari, fierari 
betonişti, macaragii etc.) minerii, energeticienii, 
electricieni, monteuri, maşinişti etc., mulţi din ei 
dispăruţi din cauza vârstei, iar cei care mai 
trăiesc pensionari în marea lor majoritate azi 
amărâţi şi trişti, nu aveau cum să bănuiască că 
reforma va pune pe copiii şi pe nepoţii lor în 
situaţia de a ajunge şomeri, sau de a pribegi pe 
drumurile şi prin ţările Europei în căutarea unui 
loc de muncă  de cele mai multe ori sub 
calificarea lor, trataţi ca oameni toleraţi, plătiţi de 
regulă sub salariile  băştinaşilor, şi etichetaţi de 
autorităţi ale României cu porecla de căpşunari, 
marea lor majoritate fiind nevoiţi să lucreze 
sezonier la cules de căpşuni, mulţi ajungând să 
cerşească pe străzile marilor capitale şi oraşe din 
Uniunea Europa sau din alte părţi ale lumii. Acei 
oameni nu-şi puteau imagina că nepoţii şi copiii 
lor vor trăi după reformă într-un stat care va 
trebui să se împrumute din greu pentru a plăti 
pensiile şi salariile. De câte ori aud rostită cu 
gura plină eticheta de căpşunari, spusă uneori cu 
dispreţ şi ironie, alteori cu îngăduinţă şi preţuire 
din partea câte unui oficial ce preţuieşte banii 
aduşi în ţară de aceşti dezrădăcinaţi, mă fulgeră 
un gând tulburător ce transformă roşul aprins al 
căpşunilor înlocuindu-l cu albul strălucitor al 
măciuliilor de bumbac, sau  maroul boabelor de 
cafea, culese de alţi amărâţi şi obidiţi ai sorţii, pe 
mari plantaţii din alte locuri ale planetei şi din 
alte epoci istorice. Şi dacă atunci, în anii ’70-80, 
în acea perioadă de construcţie a 
hidrocentralelor,  poporul român cu toate 
etichetele diverse  pe care mulţi europeni i le pun 
în zilele noastre, în marea lor naivitate 
pardonabilă dar uneori şi cu  maliţiozitate şi rea 

credinţă, muncea din greu şi proba că  poate 
construi economia României, astăzi după 20 de 
ani de reformă, când suntem cetăţeni europeni 
conform prezicerilor unui mare corifeu şi 
orchestrator al evenimentelor din decembrie, 89 
ianuarie 90, care ne tulbura în acele zile fierbinţi 
ale istoriei României, sufletele şi minţile şi aşa în 
stare de exaltare şi mai multă sau mai  puţină  
confuzie, cu informaţii mincinoase şi 
înfricoşătoare,  de genul anunţului, cifrei de  
60000 de morţi victime ale evenimentelor din 
decembrie, şi  în opinia căruia românii de rând 
constituiau o masă de 20 milioane de “stupid 
peole”(oameni proşti n.a.),  şi după atâtea 
succese şi progrese măreţe ale reformei, 
guvernanţii fac contracte cu firme de peste mări 
şi ţări pentru lucrări mult mai simple decât cele 
menţionate anterior,  lucrări cum sunt 
autostrăzile şi raportează cu mândrie că una din 
aceste autostrăzi, ce va fi plătită din greu, e 
complicată foarte,  are cca. 35 de Km de tuneluri 
care nu sunt nici pe departe atât de impresionante 
şi greu de proiectat şi realizat ca tunelurile de 
acces  şi   galeriile  subterane de aducţiune, 
construite la Lotru, pe Argeş, pe Someş, în 
bazinul Cerna-Motru-Tismana, pe Râul Mare  şi 
în multe alte locuri. 

Ce constatăm aşadar că a rezultat din 
această perspectivă din reformă? S-a născut 
măria sa contractul,  şi acest formidabil şi 
necesar instrument juridic şi economic 
reprezentând legea părţilor, reflectând un acord 
de voinţă, în care părţile se prezintă cu interesele 
lor subiective de regulă strict confidenţiale, şi-a 
intrat în drepturi şi a început să producă efecte. 
Climatul comercial rezultat la început am putea 
spune în copilăria modelului de piaţă a favorizat 
actorii, îndrăzneţi, şi foarte adeseori 
experimentaţi în activitatea comercială, care au 
ştiut, cu abilitate şi nu arareori cu agende 
ascunse, să valorifice foarte profitabil toţi factorii 
economici, sociali, politici, comportamentali, ce 
puteau să contribuie la determinarea preţurilor pe 
lângă cerere şi ofertă a căror acţiune era gândită 
în modelul teoretic ca fiind determinantă în 
condiţiile în care toţi ceilalţi factori de care 
depinde determinarea preţului sunt constanţi,  şi 
au aceeaşi influenţă şi pondere pentru toate 
contractele care se încheie, condiţie şi ipoteză 
foarte idealizantă şi  simplificatoare cum 
spuneam,  o realitate de domeniul evidenţei, 
observată şi  acceptată de orice privitor cu bun 
simţ. 
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Iniţial recrutarea, selectarea şi angajarea 
personalului de conducere cu rol decizional 
semnificativ în companiile şi instituţiile nou 
create s-a făcut prin concurs, chiar dacă foarte 
adesea concursul era formal,  treptat însă regulile 
s-au modificat şi posturile se ocupă prin numiri 
care nu mai au nevoie nici măcar de acoperirea 
formală a unui exerciţiu de organizare a 
concursului. 

În confuzia de evaluări a contribuţiilor la 
obţinerea rezultatelor economice despre care am 
vorbit anterior, şi considerând multele obligaţii şi 
constrângeri pe care le au cei ce trebuie să ia 
aceste decizii s-a ajuns la situaţia paradoxală în 
care experienţa, pregătirea profesională, şi în cele 
din urmă competenţa reală să conteze tot mai 
puţin şi uneori să nici nu intre între criteriile de 
selecţie, sub acoperirea formală dată de 
principiul managerial conform căruia cei ce 
conduc trebuie să folosească ”privirea din 
elicopter” imaginea de ansamblu detaliile 
rămânând întotdeauna în seama unor lucrători 
care trebuie să–şi facă treaba corect şi despre 
care se presupune acest lucru. Dacă nu 
competenţa şi experienţa sunt criteriile majore de 
selecţie atunci totuşi care sunt acestea ? Practica 
o demonstrează că sunt fidelitatea şi loialitatea 
faţă de cel care a făcut numirea, capacitatea de a 
nu crea probleme şi de a nu lua decizii incomode 
şi neproductive în raport cu tot felul de priorităţi 
dintre care multe netransparente şi uneori de 
neînţeles. 

Riscurile derivate din acest climat sunt, pe 
de o parte un mecanism de decizie alterat, şi 
afectat uneori de alte interese şi influenţe altele 
decât cele rezultate din necesităţile şi priorităţile 
industriei energetice, pe de altă parte inhibarea  
preocupărilor de autoperfecţionare a 
personalului, în absenţa posibilităţii de a  pune în 
aplicare  celebra deviză napoleoniană conform 
căreia ”În raniţa fiecărui soldat se află bastonul 
de mareşal!”,   scăderea atractivităţii companiilor 
din sector, tendinţa celor tineri de migra spre 
mediul privat după ce s-au format ca specialişti, 
au confirmat valoarea lor profesională şi cunosc 
problemele tehnice şi/sau de organizare şi 
funcţionare a pieţei.  

În ultimul articol despre reformă din seria 
de 10 din perioada ’99-2000 publicate în Impuls 
am încercat să identific aşteptările principalelor 
părţi ale societăţii interesate sau afectate de 
schimbările din sectorul energiei, de la reforma 
în acest sector. Încă sistemul politic pe atunci nu 
era atât de perfecţionat ca cel de azi şi mai avea o 
brumă de respect pentru fondul lucrurilor şi deşi 
tentaţia superficialităţii era foarte mare, aceasta 
nu producea erodări atât de vizibile ale 
credibilităţii instituţiilor şi structurilor create prin 
reformă. Iată de ce atunci în seria de aşteptări 
enumerate nu am menţionat şi pe cele ale 
partidelor politice. Azi acest lucru este observabil 
uşor , partidele aşteaptă posturi pentru clienţii 
lor, fie membri de partid fie susţinători ai 
campaniilor electorale, posturi   în general foarte 
bine plătite şi dacă vin la putere şi numărul 
acestora nu este suficient prin restructurare 
înfiinţează atâtea câte trebuie. În anumite cazuri 
nici această măsură nu este suficientă şi atunci 
fac tot felul de maşinaţiuni şi presiuni pentru  a 
da la o parte experţi angajaţi pe competenţă şi 
neînrolaţi politic pentru a-şi satisface nevoile de 
numiri. Acest registru de rezultate ale reformei 
este poate cel mai dăunător pe termen lung în 
măsura în care va deveni o practică încetăţenită, 
care va face ca după fiecare schimbare la putere 
toţi oamenii acestei ţări care îşi închipuie că pot 
trăi pe picioarele lor, bazaţi pe strădania de a fi 
serioşi şi pe eforturile de a se menţine competenţi 
într-un domeniu, fără a se implica din punct de 
vedere politic, cu alte cuvinte fără a fi putut să fie 
convinşi de unul dintre partide că merită să 
activeze pentru el, trebuie să fie pregătiţi pentru a 
plăti această atitudine demnă cu preţul alunecării 
pe scara promovării profesionale.  

Ca şi în precedentul articol, optimist 
gândind, ne exprimăm speranţa că aceste stări de 
fapt sunt trecătoare şi că aspectele critice sesizate 
vor fi considerate corespunzător în evoluţiile 
viitoare ale reformei, ale cărei rezultate le vom 
comenta şi în numerele viitoare şi a cărei 
dezvoltare este departe de a se fi încheiat. 

 
Gheorghe Indre                                                                 
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  Prof. univ.  Dr. Ioan SCURTU 

Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din 
România 

 
23 AUGUST 1944 

SEMNIFICAŢII  ŞI CONTROVERSE 
 
 Deşi au trecut 65 de ani de la 
evenimentele din 23 August 1944, acestea 
continuă să fie controversate. 
 Cauza principală este de natură politică, 
nu ştiinţifică. De-a lungul timpului, accesul la 
documente a devenit mai larg, astfel că acestea 
pot fi consultate de cei interesaţi. Fondurile  
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Casa Regală, 
Cabinetul Mareşalului Antonescu, Ministerul de 
Interne , Ministerul Afacerilor Externe etc., sunt 
accesibile de multă vreme. Au văzut lumina 
tiparului zeci de volume de documente, lucrări 
monografice şi de sinteză, astfel că, din punct de 
vedere ştiinţific, problemele sunt studiate şi 
analizate. Concluzia esenţială este că 23 August 
1944 a reprezentat un moment fundamental în 
istoria poporului român şi a celui de Al Doilea 
Război Mondial. 
 Controversele  de natură politică sunt 
generate mai ales de memorialişti şi politicieni. 
Contextul internaţional în care a evoluat 
România în aceşti 65 de ani , a influenţat de 
asemenea, aprecierile asupra semnificaţiei zilei 
de 23 August 1944. 
 Persoanele care au făcut parte din Casa 
Regală (Ioan Mocsony-Stârcea, Mircea Ioaniţiu, 
Constantin Sănătescu), au pus accentul pe rolul 
suveranului, care printr-un act de curaj l-a 

destituit pe mareşalul Antonescu, a ordonat 
Armatei să înceteze lupta alături de trupele 
germane şi să înceapă acţiunea de eliberare a 
nord-estului Transilvaniei, ocupat de Ungaria în 
urma dictatului de la Viena, din 30 august 1940. 
Memorialiştii naţional-ţărănişti (Ioan Hudiţă, 
Gh.Zane, Zaharia Boilă) au pretins că partidul lor 
a avut un rol determinant. Iuliu Maniu fiind 
liderul opoziţiei, recunoscut de marile Puteri 
Aliate, a negociat încheierea armistiţiului în 
vederea ieşirii României din războiul purtat 
alături de Germania. 
 La rândul lor, activiştii P.C.R. (Emil 
Bodnăraş, Petre Constantinescu-Iaşi, Constantin 
Agiu) au considerat  că partidul lor a fost 
principalul făuritor al actului de la 23 August, 
invocând faptul că a fost, de la început, împotriva 
dictaturii antonesciene şi a războiului 
antisovietic, a militat pentru coalizarea tuturor 
forţelor democratice şi antihitleriste, iar în seara 
zilei de 23 august 1944, mareşalul Antonescu a 
fost reţinut într-o casă conspirativă a P.C.R. 
 Foştii coilaboratori ai lui Antonescu 
(gen.Constantin Pantazi, col.Gh.Magherescu, 
Gh.Barbul) au relatat pe larg despre acţiunile 
mareşalului şi ale lui Mihai Antonescu vizând 
ieşirea din război şi încheierea armistiţiului cu 
Naţiunile Unite. Aceştia apreciau că 23 august 
era un act de trădare naţională, deoarece 
România a fost lăsată la cheremul Rusiei 
Sovietice , care urmărea ocuparea şi comunizarea 
acesteia. 
 Evident, fiecare memoralist şi om politic 
avea dreptatea sa, dar o subestima, sau chiar o 
nega pe a celorlalţi. 
 Documentele arată că regele nu putea să-l 
aresteze pe Antonescu şi nici să proclame ieşirea 
României din războiul purtat alărturi de Reich, 
dacă nu se baza pe forţele politice care 
alcătuiseră, la 20 iunie 1944, Blocul Naţional-
Democrat (P.N.Ţ., P.N.L.,P.C.R. şi P.S.D.) şi pe 
comandanţii militari. De altfel, la câteva ore de la 
transmiterea la radio a Proclamaţiei sale, Mihai I 
a părăsit capitala  şi s-a refugiat în Oltenia, 
lăsând conducerea ţării în mâinile unui guvern 
abia numit (condus de generalul Sănătescu ), dar 
care nu a apucat să se întrunescă şi să depună 
jurământul legal, iar comanda armatei a 
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încredinţat-o generalului Mihail, eliminat în 
septembrie 1940 din rândurile Armatei de 
Antonescu, astfel că el nu cunoaştea foarte bine 
situaţia concretă de pe front. 
 Iuliu Maniu purta negocieri cu aliaţii, dar 
ele nu s-au finalizat, astfel că ieşirea României 
din război a fost un act unilateral, pe care 
Uniunea Sovietică, Marea Britanie şi SUA îl vor 
recunoaşte abia la 12 septembrie 1944. P.N.Ţ. a 
participat la crearea B.N.D., dar Iuliu Maniu a 
refuzat cu obstinaţie, inclusiv în dimineaţa zilei 
de 23 August 1944, să prezideze guvernul ce 
urma să se constituie după înlăturarea lui 
Antonescu. El nu a fost de găsit în după amiaza 
şi seara zilei de 23 August, apărând abia a doua 
zi dimineaţă, la Palatul Regal, care fusese deja 
bombardat de aviaţia germană. Evident, nu a 
putut discuta cu regele (plecat din Capitală) şi a 
trebuit să meargă în subsolul Băncii Naţionale a 
României, unde, pe la prânz, a avut loc prima 
şedinţă a noului guvern, din care el făcea parte, 
în calitate de ministru secretar de stat. 
 P.C.R. a fost împotriva războiului, 
deoarece aşa indicase Cominternul, inclusiv în 
privinţa luptelor pentru eliberarea Basarabiei şi a 
nordului Bucovinei, ocupată de sovietici în urma 
notelor ultimative din iunie 1940. P.C.R. a 
contribuit la constituirea B.N.D., dar este 
limpede că el nu putea să dea ordine armatei să 
înceteze lupta împotriva Naţiunilor Unite 
(aceasta era o prerogativă regală) şi nici să preia 
conducerea tării (nu avea nici forţă politică, nici 
cadrele necesare). 
 Aşadar, 23 August 1944 a fost rezultatul 
unui consens naţional, la înfăptuirea căruia au 
participat principalele forţe politice, precum şi 
armata, jandarmeria şi celelalte structuri ale 
statului român. 
 Documentele atestă faptul că mareşalul 
Antonescu a urmărit, după încheierea bătăliei de 
la Stalingrad (februarie 1943), găsirea unei 
soluţii pentru ieşirea din război (a aprobat 
deplasarea lui Barbu Ştirbey la Cairo, a fost 
preocupat de evoluţia negocierilor de la 
Stockholm etc.), dar realitatea este că el nu a 
făcut pasul decisiv, iar "ora H" l-a prins în 
alianţă cu Hitler. Iar istoria reţine, în primul 
rând rezultatele şi consecinţele faptelor 
respective. 
 În anii 1944-1945, actul de la 23 August 
1944 a fost numit lovitură de stat. Într-un 
interviu acordat la 21 august 1945, fruntaşul 
comunist Lucreţiu Pătrăşcanu a vorbit despre 

lovitura de stat a regelui Mihai, sprijinit de 
partidele politice, P.C.R. fiind cel mai consecvent 
şi hotărât în lupta sa pentru răsturnarea dictaturii 
şi scoaterea României din războiul hitlerist. 
Acelaşi punct de vedere a fost susţinut şi de 
celelalte partide, cu deosebirea că subliniau rolul 
liderilor lor politici. 
 După înlăturarea monarhiei, la 30 
decembrie 1947 şi preluarea întregii puteri 
politice de către P.C.R., ziua de 23 August a fost 
proclamată Ziua Naţională a României 
(sărbătorită până în 1990). 
 În anii 1948-1957 a fost numită şi "ziua 
eliberării României de sub jugul fascist de către 
glorioasa Armată Sovietică".  După retragerea 
Armatei Roşii din România (iulie 1958) s-a 
adoptat denumirea de insurecţie armată, apoi de 
insurecţie naţională armată, de insurecţie 
naţională antifascistă şi antiimperialistă, iar din 
1947 de revoluţie de eliberare socială şi 
naţională, antifascistă şi antiimperialistă. 
  Aceste denumiri  nu erau exprersia unor 
concluzii ale cercetării de către istorici a 
evenimentelor, ci a contextului politic :ocupaţia 
sovietică, revenirea la valorile naţionale, 
exacerbarea rolului P.C.R. 
Denumirile arată că 23 August nu a fost actul 
eliberării României de către Armata Sovietică, 
deoarece în acea zi aceasta se găsea pe frontul 
din Moldova şi a ajuns la Bucureşti la 30 august, 
intrând într-un oraş din care inamicul (trupele 
germane) fusese deja alungat de armata română. 
 Nu a fost o insurecţie armată, întrucât 
23 August a fost un act politic, înfăptuit de rege 
şi partidele politice, iar armata a răspuns 
ordinului comandantului ei suprem, transmis prin 
Proclamaţia difuzată la radio, în seara acelei zile 
şi materializat apoi prin Directivele operative ale 
generalului Mihail, şeful Marelui Stat Major. 
 Nu a fost o revoluţie, deoarece nu a dus 
la schimbarea structurii economice, sociale, 
culturale etc. a statului, ci a marcat doar o 
schimbare politică la vârf, o modificare a 
regimului politic.  
 După 1989, s-a înregistrat, din partea 
factorilor politici şi a unor istorici (cei mai mulţi 
specialişti în istorie veche şi medievală), tendinţa 
de a exagera rolul regelui la 23 August 1944, cu 
conotaţia contemporană, materializată în lozinca: 
"Monarhia salvează România". Interesant este că 
şi conducerea P.N.Ţ.-C.D. a adoptat această 
lozincă, fapt ce pune în umbră rolul liderului său 
istoric (Iuliu Maniu). Contribuţia P.C.R. era 
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negată sau trecută sub tăcere, accentrul fiind pus 
pe ideea că acesta era un partid minor (avea doar 
1000 de membri) şi era un instrument al 
Moscovei. 
 După anul 2000, ca urmare a atitudinii 
regelui Mihai, care a revenit în ţară, şi a apărut 
adesea alături de Ion Iliescu, preşedintele 
României, monarhiştii şi-au redus tonul, 
ajungând să nu mai dorească să afle "adevărul 
despre 23 August". Au preferat să-l ignore . 
 Se mai aud glasuri (mai ales la TV) ale 
unor "anti comunişti", (mulţi cu studii făcute la 
Academia de partid Ştefan Gheorghiu), care 
apreciază că 23 August a deschis calea ocupării 
României de către Armata Roşie şi impunerii 
regimului stalinist. Realitatea istorică este că 
sovietizarea României nu a fost rezultatul actului 
de la 23 August 1944, ci al înţelegerii " la vârf" 
între Marile Puteri, care au stabilit (în 1943-
1944) sferele de influenţă, ţara noastră fiind 
plasată în zona de dominaţie sovietică (primul 
ministru britanic, Winston Churchill a stabilit în 
octombrie 1944 chiar procentul: 90%- sovietici, 
10%- alţii, adică englezi şi americani). Aşadar, 
soarta României nu s-a hotărât la Bucureşti, ci 
la Kremlin, Londra şi Washington. 
 Din punctul de vedere al istoricului, 23 
August 1944 a îmbrăcat forma unei lovituri de 
stat, deoarece s-a înfăptuit prin încălcarea legii 
fundamentale. În acel moment România nu avea 
o Constituţie, cu un drept regal, din 6 septembrie 
1940, cu caracter constituţional, care prevedea că 
preşedintele Consiliului de Miniştri era 
conducătorul statului, însărcinat cu depline 
puteri. Noul preşedinte  al Consiliului de 

Miniştri, numit de rege în seara zilei de 23 
August, nu mai era nici Conducătorul Statului şi 
nici nu avea depline puteri. S-a revenit la spiritul 
Constituţiei din martie 1923, care va fi pusă 
(parţial) în vigoare ulterior, prin decretul regal 
din 31 august 1944, publicat în Monitorul Oficial 
din 2 septembrie 1944. Guvernul a funcţionat 
"ilegal" până la 13 septembrie, când miniştrii au 
depus jurământul în faţa regelui (revenit atunci la 
Bucureşti). 
 Oficialităţile statului român de după 1989, 
au adoptat o atitudine echivocă. În anii 90, 
evenimentele de la 23 August 1944 au fost 
marcate, inclusiv printr-o sesiune ştiinţifică 
desfăşurată în Sala de Marmură a Cercului 
Militar Naţional, transmisă în direct la postul 
naţional de Radio. Apoi, treptat, ele au fost lăsate 
în umbră, pentru ca în 2009, deşi se împlineau 65 
de ani de la acel eveniment, să-l ignore complet. 
În fond, aceasta este o atitudine de dispreţ faţă de 
istoria naţională, precum şi faţă de jertfa ostaşilor  
căzuţi pe câmpul de luptă, de răniţii şi invalizii 
de război, inclusiv a celor de astăzi, ajunşi la 
vârste respectabile. Toţi aceştia şi-au făcut 
datoria faţă de PATRIE, luptând acolo unde li 
s-a ordonat: la Ţiganca, la Stalingrad, la Cotul 
Donului, dar şi la Oarba de Mureş, la Budapesta 
şi în Minţii Tatra. 
 Dincolo de disputele trecătoare şi de 
ignoranţa unor semeni de-ai noştri, 23 August 
1944 rămâne o dată memorabilă, care se înscrie 
în lungul şir al luptei românilor pentru unitate şi 
libertare naţională, avându-şi locul său distinct în 
CARTEA de AUR a PATRIEI. 

                                                                     Prof. univ. Dr. Ioan Scurtu 

 
 
             Dr.Gelu NEAMŢU 

 

 
TRANSILVANIA LA 1848* 

 

 Transilvania, cea mai frumoasă şi 
mai bogată provincie a României are o întindere 
de circa 102.000 km2, cu ceva mai puţin de 
jumătate din suprafaţa ţării. 

 Este aşezată în interiorul arcului 
carpatic şi are un relief extrem de variat, de la 
câmpii domoale până la munţi înalţi, lacuri şi 
râuri, dealuri şi podişuri. 

 Lanţul Carpaţilor a încins 
întotdeauna Transilvania ca un brâu care s-o lege 
strâns de Muntenia şi Moldova, iar Munţii 
Apuseni s-au ridicat la 1848-49 ca o adevărată 
fortăreaţă dacoromână inexpugnabilă. 
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 De-alungul timpului, Transilvania 
a avut o istorie zbuciumată şi a fost vatra 
preamultor suferinţe nemeritate. 

 Românii au constituit dintodeauna 
marea majoritate a locuitorilor acestor chinuite 
dar şi binecuvântate locuri. Ei erau „oamenii 
locului”, pământenii. Alături de ei au venit apoi 
să locuiască şi maghiari, saşi, armeni, evrei şi 
alte seminţii deoarece ţara era largă, generoasă şi 
bogată. Era pământ şi apă pentru toţi. 

 La 1848 Transilvania constituia o 
mare etnică românească în care pluteau tot felul 
de alcătuiri: cmitate, scaune, districte, oraşe 
libere, opide nobiliare, pământ crăesc ş.a.m.d., 
toate în aşa fel gândite şi implementate, ca doar, 
doar să destrame, să disloce, să spargă enorma şi 
compacta masă de români. 

 Istoria a dovedit că a fost o 
zadarnică trudă, o vană opintire. 

 Şi e păcat, deoarece în zbaterile 
acestea s-au irosit imense energii care meritau a 
fi cheltuite pentru o cauză mai bună şi mai 
dreaptă. 

 Dacă starea din punct de vedere 
etnic era clar în avantajul majorităţii româneşti, 
din punct de vedere social, avantajul era în mâna 
celor puţini, a nobililor maghiari care se bazau pe 
privilegiile lor feudale. 

 La 1848, măruntele insuliţe ale 
nobilimii maghiare au încercat imposibilul – 
adică, să înghită marea românească a iobagilor; 
subţirea noastră clasă mijlocie şi tânăra noastră 
intelectualitate ce devenise tocmai purtătoarea 
făcliei conştiinţei naţionale româneşti s-au opu 
însă cu succes. 

 Nobilimea, în disperare de cauză, 
a recurs la un gest necugetat: anexarea 
Transilvaniei la Ungaria în condiţii de teroare. 

 Paradoxal, suferinţele şi 
nenorocirile au venit pe mănosul pământ 
transilvan odată cu zorile unei noi orânduiri, când 
alte popoare ale Europei sărbătoreau o epocă în 
care cuvintele de libertate, egalitate şi fraternitate 
erau pe buzele a milioane de oameni. 

 E semnificativ că George Bariţiu, 
unul din marii istorici ai evenimentelor de la 
1848 şi participant activ la ele, era de părere că 
ori venea impulsul revoluţiei de la Paris, ori nu, 
în Transilvania tot ar fi izbucnit revoluţia, atât de 
crâncenă era oprimarea socială şi naţională. 

 Veştile despre ceea ce se întâmpla 
în Europa erau aduse în Transilvania de modesta 
presă ardeleană, de comercianţii călători şi de 

scrisorile primite de diverşi particulari. Ştirile cu 
evenimentele de la Viena, Bratislava, Pesta, se 
răspândeau fulgerător, Transilvania fiind 
cuprinsă astfel de noua epocă a transformărilor. 

 Starea de spirit provocată de 
aceste ştiri era foarte diversă şi se manifesta 
diferenţiat în cadrul principalelor grupuri sociale. 

 Speranţa şi veselia, sentimentele 
tonice pentru poporul oprimat atâta amar de 
vreme, cuprind mulţimile şi spontan acestea se 
grupează în jurul intelectualilor: studenţi (fii de 
iobagi), preoţi ce împărţeau greutăţile cu ţăranii, 
tineri profesori şi avocaţi, câţiva publicişti, 
singura forţă socială capabilă în acel moment 
istoric să le călăuzească prin tumultul noilor 
evenimente, având cultură şi un ideal democratic 
incomparabil superior celui feudal. 

 Starea de spirit a nobilimii feudale 
din Transilvania se înscrie de pe acum în întreg 
spectrul negativ: de la nelinişte la îngrijorare şi 
apoi la frică. Cu experienţa ei politică atât 
nobilimea conservatoare cât şi cea liberală şi-a 
dat rapid seama că pentru a-şi salva poziţiile 
sociale şi dominaţia etnică, trebuia ca pe 
platforma naţionalistă a uniunii forţate a 
Transilvaniei cu Ungaria, să-şi dea mâna şi să 
accepte sacrificiul ştergerii iobăgiei, care oricum, 
date fiind vremurile nu se mai putea menţine sub 
nici o formă. 

 Programul revoluţiei româneşti se 
va clarifica şi se va consolida odată cu prima 
adunare de la Blaj din Duminica Tomei (30 
aprilie) şi apoi la aceea din 3/15 Mai, când el se 
va cristaliza definitiv. Pentru aristocraţie, chiar 
de la începutul evenimentelor, lozincile de 
libertate, egalitate, fraternitate, sunt doar pentru 
faţadă, scopul principal acoperit de către acestea 
era de a apuca prin orice mijloace Transilvania 
pentru a o anexa. Fapt recunoscut chiar de către 
unul din cunoscuţii oameni politici maghiari, 
Szász Károly care mărturisea: „ei sub masca 
democraţiei vânează interesele lor aristocratice”. 

 În ultimă analiză, autorităţile 
maghiare din Transilvania nu fac altceva decât să 
impună restricţii, să urmărească, să întărească 
paza, să-şi înarmeze oamenii, să aresteze, şi încă 
în „zorii revoluţiei” să proclame starea de asediu 
(statariul) în 25 aprilie, care până în iunie se 
generalizează în toată ţara. Peste tot pe unde 
putreziseră de mult sau dispăruseră 
spânzurătorile ridicate pentru români la 1784, se 
înălţau acum altele noi în mojlocul satelor sau pe 
culmile din apropierea lor. 
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 Ideea convocării unei mari adunări 
româneşti cu rol de Congres naţional se naşte mai 
întâi la Blaj şi Târgu Mureş. 

 Prima adunare, cea din 30 aprilie 
de la Blaj convocată prin manifestul lui Aron 
Pumnul şi interzisă de guberniu şi de episcopul 
Ioan Lemeni, va avea totuşi loc, şi deşi la ea n-au 
luat parte decât circa 6000 de oameni, a constituit 
totuşi repetiţia generală pentru Adunarea de la 
3/15 Mai 1848 de la Blaj. Elementele cele mai 
active au fost Ioan Buteanu, Avram Iancu, Al. 
Papiu Ilarian şi desigur Simion Bărnuţiu. 
Revărsându-se spre Blaj, e semnificativ că sătenii 
din Feisa declară că nu vor trimite doar doi 
delegaţi aşa cum suna invitaţia, ci, „Noi, de ni-or 
frige; de ni-or fierbe, de-om şti că ni-om potopi 
cu toţii acolo, tot om mere pe ziua pusă în Blaj, 
cu satu”. 

 În final, Adunarea din Dumineca 
Tomii, a mai deschis orizontul poporului asupra 
stării sale, a reactivat conştiinţa naţională, a 
câştigat încredere în forţele proprii şi mai presus 
de toate a făcut cunoscuţi de-acum conducătorii. 

 În răstimpul de două săptămâni 
dintre Adunarea din Duminica Tomii şi aceea 
programată pe 3/15 Mai 1848, viaţa politică a 
Transilvaniei a fost deosebit de tensionată. 

 Guvernatorul Teleki József cere 
mereu armată pentru a executa satele iobăgeşti ce 
nu mai voiau să presteze robotele şi cât mai 
multă armată pentru a putea ţine sub control noua 
adunare de la Blaj. 

 Ajunul adunării, 2/14 mai cădea 
într-o duminică. Simion Bărnuţiu va ţine în 
catedrala Blajului conferinţa pregătitoare. 

 Celebrul discurs al său este bine 
echilibrat: în prima parte se expun relaţiile din 
trecut între unguri şi români; în a doua parte se 
analizează scopurile uniunii, iar în cea din urmă 
Bărnuţiu răspunde întrebării: ce ar trebui să facă 
românii din Transilvania? 

 Discursul a exercitat o influenţă 
hotărâoare asupra documentelor adunării. A doua 
zi, poporul se întinde pe larga câmpie a Libertăţii 
cum va fi numită de aci înainte şi ascultă cu sete 
învăţăturile tribunilor, preoţilor şi fruntaşilor săi. 

 Acum se vor proclama cele 16 
puncte, programul revoluţionar românesc care 
poate sta cu cinste alături de orice program 
naţional revoluţionar din Europa, depăşindu-l în 
liberalism chiar şi pe cel din Ungaria. Se 
revendicau practic toate libertăţile democratice, 
cerându-se desfiinţarea iobăgiei fără de nici o 

despăgubire din partea ţăranilor iobagi. Se cerea 
ştergerea privilegiilor; libertatea cuvântului, 
tiparlui, fără cenzură şi fără cauţiune. 
Reprezentanţi în dieta Transilvaniei proporţional 
cu numărul românilor. Libertatea adunărilor. Şi 
după alte importante puncte, în cel de al XVI-lea 
se cerea ca naţionalităţile conlocuitoare să nu ia 
în discuţie în vechea dietă feudală, cauza uniunii 
cu Ungaria, până când naţiunea română nu va fi 
naţiune constituită şi organizată cu vot 
deliberativ şi decisiv în camera legislativă, iar din 
contră, dacă dieta Transilvaniei ar voi a se deda 
totuşi la pertractarea acelei uniuni, de „noi fără 
noi”, atunci naţiunea română protestează cu 
solemnitate. 

 Trecând peste somaţia Adunării de 
la Blaj, încălcând punctul 16 al acesteia, dieta 
feudală de la Cluj în care nu se afla nici un 
român ca reprezentant al naţiunii române, 
hotăreşte în 29-30 mai uniunea Transilvaniei cu 
Ungaria, în condiţii de teroare, la adăpostul 
trupelor de secui ce terorizau satele româneşti şi 
sub lozinca „Uniune sau moarte”. Românii n-au 
recunoscut uniunea iar G. Bariţiu a calificat-o 
drept ceea ce era. Un act de trădare. Vânzarea 
unui stat către alt stat, izvorâtă în ultimă analiză 
din frica de adevărata democraţie reprezentativă. 

 Documentele spun clar că numai 
2/7 din populaţia Ardealului dorea uniunea, iar 
celei 5/7 ale acesteia nu i se va putea impune 
uniunea decât prin violenţe regretabile. Alte 
documente sunt şi mai precise, vorbind de 8.000 
de locuitori din 10.000 care resping uniunea. 

 Până la ce-a de-a III-a Adunare de 
la Blaj, din 15 sepembrie 1848, tensiunea socială 
şi naţională creşte constant şi ţara e răscolită în 
principal de două masacre abominabile, cel de la 
Mihalţ din 2 iunie 1848, când sunt împuşcaţi este 
50 de ţărani şi vreo 70 răniţi, iar în 12 septembrie 
sunt împuşcaţi alţi 30 de ţărani la Luna 
(Arieşului). 

 În 18 iunie se înregistrează un 
scurt moment de relaxare, prin ştergerea iobăgiei, 
când au răsunat clopotele toată ziua şi toată 
noaptea în întreaga Transilvaniei. Bucurie a fost, 
dar n-a fost entuziasm, căci întrebau ţăranii 
nemulţumiţi şi nedumeriţi, ce fel de abolire a 
iobăgiei era aceea că nu-şi puteau recupera 
pământurile jefuite cu ocazia comasărilor, iar 
drepturile regaliene (cârciumărit, pescuit, vânat 
etc.) rămâneau toate doar în mâna foştilor nobili 
proprietari. 
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 Alegerile de deputaţi din vară, 
care erau destinate să trimită reprezentanţi 
„legali” ai Transilvaniei în dieta ungară de la 
Pesta, au fost o bătaie de joc la adresa 
conceptului de democraţie, românii fiind 
înlăturaţi din start prin prevederile unei legi 
electorale de tip feudal. Arestările şi teroarea se 
dezlănţuie cu şi mai mare furie împotriva 
românilor, iar aceştia îşi vor consolida şi mai 
mult atitudinea antiunionistă refuzând în paralel 
să dea recruţi pentru statul ungar dovedind cu 
actele în mână că recrutările ordonate de guvern 
erau ilegale în Transilvania şi că ele nu erau 
ratificate prin semnătură imperială. Sute de sate 
refuză să dea recruţi, şi pentru a oferi un singur 
exemplu asupra atmosferei, îl cităm pe cel din 9 
septembrie, când gălăţenii din Făgăraş declarau 
judelui că „pentru împărat pleacă la război cu 
muieri şi copii, dar pentru unguri niciodată”. 

 La mijlocul lunii septembrie, patru 
luni după marea Adunare de la Blaj din 3/15 Mai 
1848, revoluţia democratică a românilor din 
Transilvania a ajuns în pragul unei noi faze, 
aceea a confruntării. 

 Aici s-a ajuns din cauza poziţiei 
ruginite a nobilimii maghiare şi a egoismului ei 
etnic. Românii constituind elementul însetat de 
libertate şi democraţie. Este semnificativă în 
acest sens, aprecierea chiar a unui funcţionar 
ungur, din spusele căruia cităm: „Poporul acesta 
valah, este un popor foarte foarte ciudat. Abia i-
au crescut fulgii şi ar vrea să se înalţe pe aripi de 
vultur”. 

 Adunarea spontană începută în 15 
septembrie şi care va ţine până la 28 septembrie 
1848, e cunoscută sub numele de cea de-a III-a 
Adunare de la Blaj şi va fi de data aceasta 
înarmată. 

 Vin tineri de la Orlat în frunte cu 
Ioan Axente, sosesc şi foşti iobagi maghiari, iar 
parte şi saşi. În 16 septembrie încep lucrările 
adunării prin prezentarea unei petiţii către 
Capitlul greco-catolic din Blaj, înmânată de 
„necăjiţii fraţi ardeleni”, în care se enumeră 
multitudinea abuzurilor aristocraţiei împotriva 
poporului şi se cere: 1) suspendarea legii 
recrutării ca nesancţionată de împărat 2) 
eliberarea deţinuţilor politici şi 3) ţinerea unei 
noi adunări naţionale în termen de 7 zile. 

 Comisarul Vay vrea să dizolve 
adunarea şi vine cu ameninţări catastrofice, dar 
practic este făcut aproape ostatic şi obligat să 

accepte suspendarea recrutărilor, fiind ţinut la 
Blaj, până ce o serie de deţinuţi politici de la 
Aiud şi din alte părţi vor fi eliberaţi. La adunare 
au luat parte circa 60.000 de oameni. 

 În 25 septembrie 1848, dimineaţa, 
sosesc de la Orlat, S. Bărnuţiu, A.T. Laurian, şi 
Al. Papiu Ilaran, păziţi de locotenentul Novac şi 
aşteptaţi cu nerăbdare de popor. După o serie de 
discursuri înflăcărate, conducătorii şi poporul se 
constituie şi sub aspect formal, pe acelaşi Câmp 
al Libertăţii în Adunarea Naţională, concomitent, 
tot acolo se desfăşurau şi exerciţii de mânuire a 
armelor. Se reînnoiesc hotărârile Adunării 
Naţionale din 3/15 Mai, fiind adoptate în plus şi 
cele ale adunării de la Orlat şi Năsăud. Între 25-
28 septembrie se mai încheie un protocol 
cuprinzând mii de exemple de abuzuri. În final se 
respinge încă o dată valabilitatea uniunii 
Transilvaniei cu Ungaria. 

 În 27 septembrie 1848 se tipăreşte 
o „Declaraţie” iar în 28 septembrie, o foaie 
volantă intitulată „Spre cunoştinţă” în care se dă 
de ştire tuturor că poporul român prezent la Blaj 
în adunare, a hotărât a lua armele în mâini şi a 
forma o gardă naţională. S-au ales prefecţi, 
tribuni, centurioni etc. şi s-a schiţat planul militar 
al apărării Transilvaniei împărţită în 15 
prefecturi, fiecare dispunând de legiunile ei. 

 Astfel se adopta oficial opţiunea 
din 21 septembrie a lui Avram Iancu din fruntea 
celor 6.000 de moţi înarmaţi care rostea la acea 
dată, cel mai scurt disscurs de pe Câmpul 
Libertăţii: „Pretenţiile noastre sunt sfinte, precum 
e sfântă dreptatea, şi noi românii vom fi gata a le 
apăra cu orice preţ”. Spusele şi le sublinie prin 
descăracrea pistolului în aer, şi astfel, în 
aclamaţiile poporului el puse pecetea caracterului 
ultimativ pe lucrările celei de a III-a Adunări de 
la Blaj. 

 La sfârşitul lui septembrie 1848 
Programul revoluţiei democratice româneşti nu 
mai putea fi înfăptuit pe cale paşnică, iar românii 
nu-şi mai puteau apăra fiinţa naţională grav 
primejduită decât ridicând armele împotriva 
terorii ajunse la paroxism, ca ultimă soluţie 
justificată de istorie prin dreptul popoarelor la 
rezistenţă împotriva oprimării. 

 În final, se va declanşa un război 
civil, în cazul românilor cu caracteristici de 
război de eliberare naţională.  
 
                      Dr. Gelu Neamţu
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Poezie 
 

Gl. Bg. (r) dr. Gheorghe VĂDUVA

 

ILUMINĂRI 
Am primit zilele acestea, de la domnul Gheorghe 

Indre, mai multe versuri semnate de General de 
brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA. Mărturisesc că 
sunt obişnuit într-o oarecare măsură cu surprizele 
venite de la Gheorghe Indre, el însuşi un împătimit al 
culturii şi un dăruit condeier, care împodobeşte orice 
spaţiu al existenţei cu înalte trăiri spirituale. De aceea, 
n-am fost cu totul surprins aflat în faţa unor profunde 
cugetări îmbrăcate în alesele veşminte ale poeziei. De 
la Vasile Cârlova şi până astăzi, ofiţerimea neamului 
nostru mereu a îmbogăţit capitolele istoriei literaturii 
române, lăsând posterităţii nemuritoare opere literare. 
Astăzi, constat că, în ciuda vremurilor vitrege, această 
tradiţie spirituală şi spiritualizantă,  în egală măsură,  
se propagă prin mereu proaspete distilări ale metaforei 
sigilate în vers. Gheorghe VĂDUVA este un melancolic 
al anotimpului romantic, cultivator al unei clasicităţi 
profunde şi clare, refuzând, în favoarea versului 
limpede, experimente inutile, atât de uzitate astăzi. În 
esenţă, poetul este un contemplativ al trecerii noastre 
prin această convalis plorationis, perspectivă din care 
judecă strategia atitudinii pe care o luăm în raport cu 
vestirea iubirii: 

Uneori, a trebuit să lăsăm timpul iubirii să 
treacă, 
Să-şi facă efectul, să crească în suflet copacul de viaţă  
Şi-n muguri de soare să stingă-n amurguri lumina de 
gheaţă... 
Alteori, a trebuit să lăsăm cursul iubirii să meargă. 
 
Uneori, a trebuit să ne-amintim ce n-am ştiut vreodată, 
Când oamenii citeau şi viaţa le-o cerea să-nveţe şi să 
ştie 
Ce-nseamnă ei în lumea asta şi cum ar trebui să fie…  
Deseori, a trebuit să nu uităm ce-înseamnă niciodată. 
(Uneori, alteori) 
 
Aparenţa unei trăiri crude, aflate sub semnul 
paradoxului, nu este decât o poveste în ramă, o amplă 
metaforă seducătoare în învelişul ei, căci autorul îşi 
spulberă în final „rătăcirile” din „târgul lumii”  
salvându-se prin artă: 
 
De-o vreme nu-mi găsesc un loc sub soare,   
N-am tot ce am, fac ce nu cred că fac,  
Mă cert mereu cu cine-mi este drag, 
M-alung din mine-n lumea fără zare. 
 

Dar uit măgarii-n târgul plin cu vite, 
Sunt rătăcit la fel cum sunt şi ei, 
Un exilat de viaţă-în anii mei,  
Pe care-i prind cu stele pe copite.  
(Rătăcire) 
Meditativ şi  mereu înclinat spre cugetare, poetul 
traieşte simfonic bucuria vieţii, sugerând cu 
sensibilitate şi talent plenitudinea splendoriii sufleteşti: 
 
Splendoarea Vieţii fermecată-n mare, 
La ţărm, mai toarce-un fir de nostalgie, 
Atâţia oameni vor ca să-şi mângâie 
Iubirea lor din splendida Uitare...   
  
S-asculte-un vers, să simtă-o adiere 
Să regăsească magica chemare 
Adusă pe un val din depărtate... 
O vorbă, un sărut, o mângâiere. 
 
Prietenia-înnobilează viaţa,  
Iar viaţa creşte-n noi prietenie, 
Ca iarba mângâiată de câmpie, 
Când soarele sărută dimineaţa... 
(Splendoare) 
Despre General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA 
vom mai auzi cu siguranţă, căci starea sa de nobilă  
nelinişte este de ordin artistic, iar cei care sunt hărăziţi 
să poarte blestemul frumos al poeziei trăiesc de-a 
pururi  povara de aur a  desăvârşirii  întru Cuvânt. 
 

Jurnalist şi scriitor Alexandru Mihailă 
 

 
 
Alexandru Mihăilă reporter de război în războiul 

din Yugoslavia 
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Gând şi vânt 
 
Nu-mi place să-mi duc gândul în ispită,  
Şi nici să-l scot din lumea lui de gând, 
Să-l pun ca pe-o umbrelă pe-un cuvânt,  
Sau să-l transform în haină ponosită. 
 
Nu-mi place să-mi scot gândul la plimbare 
Pe străzile uitate în tăceri 
Şi nici să-i aflu locul nicăieri, 
Prin lumea condamnată la-nchistare. 
 
Dar mă gândesc ades la gându-mi aruncat 
În labirinturi şi maidane reci, 
În paşii şerpuitelor poteci, 
Copil din flori în vânt abandonat…  
 
Un gând sărac adus la strâmtorare…   
Atâtea gânduri trec, atâtea doruri bat 
La porţile din omul ferecat 
În lumi nebune sau năucitoare… 
 
Şi nu mai pot să-mi umplu disperarea  
De am sau nu mai am vreun dor de gând, 
De gând nechibzuit sau doar de vânt 
Ce trece prin memorii ca uitarea. 
 
Dar n-am de-ales, nu-s gânduri la păstrare… 
Când lumea s-a-nrobit de libertăţi 
Şi vântul trece liber prin cetăţi,  
Nu poţi gândi la gând cu detaşare… 
 
Nu-mi place să-mi iau gândul la purtare, 
L-aş mai păstra pentru vreun dor uitat, 
Când florile de colţ s-au scuturat 
Şi soarele lumină a-ntunecare. 
 
Dar, ce să fac, tot gândul se gândeşte 
Şi trece-n viaţă ca un nor pe cer, 
Ca visele care apar şi pier 
Ca vântul ce din vânturi se nutreşte…  
 
Cuvânt ce creşte-n vorbe din tăceri  
Şi gând ce-nseamnă doar un strop de vânt 
Un vânt ce trece singur, ca un gând, 
Ce nu-şi găseşte locul nicăieri… 
În lumea noastră plină de tăceri… 
 
 Gheorghe Văduva 

 
 

 
Uneori, alteori 

 
Uneori, a trebuit să lăsăm timpul iubirii să treacă, 
Să-şi facă efectul, să crească în suflet copacul de viaţă  
Şi-n muguri de soare să stingă-n amurguri lumina de 
gheaţă... 
Alteori, a trebuit să lăsăm cursul iubirii să meargă. 
 
Uneori, a trebuit să ne-amintim ce n-am ştiut vreodată, 
Când oamenii citeau şi viaţa le-o cerea să-nveţe şi să 
ştie 
Ce-nseamnă ei în lumea asta şi cum ar trebui să fie…  
Deseori, a trebuit să nu uităm ce-înseamnă niciodată. 
 
Uneori, a trebuit să încropim minciuni ca adevăruri, 
Pe vieţi, pe imnuri, pe case, pe cocioabe, temniţi şi 
palate, 
Pe gândul bun, pe gândul rău, pe amintiri pierdute şi 
uitate, 
Să generăm mereu, din voci, tăceri şi, din tenebre, 
ceruri. 
 
Uneori, ne stingem în sloiuri de viaţă pe suflet durate 
Prin cuburi de gheaţă-n paharul ce-l beau dimineaţa 
coralii 
Şi-n munţi de zăpadă, să-i care, prin soarele mării, 
hamalii 
Să umple planeta cu gerul din nordurile lumii-ngheţate.   
 
Dar nu putem lăsa timpul iubiri din oameni uitarea să-l 
fure 
Să-l schimbe pe colbul din larguri nebune de mare, 
Să-îngheţe lumina, să-aprindă coralii, să spargă 
vapoare, 
Să crească în lume doar teama cumplită de soare, 
Să lase în inimi doar geruri, vulcani şi uitare 
Ce viaţa din oameni şi vremuri nu poate de-acuma să-
ndure… 
 
            Timpane 
 
Aud, în timpane, ce vreau să n-ascult 
Mi-e teamă de o zare cu-auzuri bizare, 
De-o lume ce urcă-n clepsidre amare, 
De-o vorbă frumoasă, nespusă demult. 
 
Suport, toată ziua, limbaje de lemn, 
De lemn paranoic setos de putere, 
Ce-şi bocăne paşii ca vântul prin ere, 
Făcând din penibil discursul solemn. 
 
E vremea-nlemnirii prin lemnul din noi,  
Dar lemnul ce cântă nu-nseamnă vioară, 
Iar lumea ce-ascultă nu-i sluga de-afară 
Cu tâmple cărunte, cu fruntea-n noroi. 
 
M-aplec doar la semne ce vin din pământ 
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Mai am, poate, şansa să urc Everestul 
K 2-ul din mine, Pamirul, tot restul, 
Să fiu mai aproape de vorbele-n vânt. 
 
       Gheorghe Văduva 
 
 
                 Splendoare 
 
Splendoarea Vieţii fermecată-n mare, 
La ţărm, mai toarce-un fir de nostalgie, 
Atâţia oameni vor ca să-şi mângâie 
Iubirea lor din splendida Uitare...   
  
S-asculte-un vers, să simtă-o adiere 
Să regăsească magica chemare 
Adusă pe un val din depărtate... 
O vorbă, un sărut, o mângâiere. 
 
Prietenia-înnobilează viaţa,  
Iar viaţa creşte-n noi prietenie, 
Ca iarba mângâiată de câmpie, 
Când soarele sărută dimineaţa... 
 
       Gheorghe Văduva 
 
                         Solitude 
Moi, je suis tout le temps un solitaire, 
La pluie des mots tombe sur mon cœur tranquille 
Par mon âme en glace ténébreuse et fragile, 
Dans un bruit de flammes et de tonnerre. 
  
Moi, je vois en moi un moi très haïssable,  
Un toi ensoleiller qui trouble ionosphère, 
Un geste de haine qui brise toujours les verres,   
Qui passe par nous comme un orage en sables, 
 
Moi, je me sens pressé de lassitude 
Comme un vieux dans les yeux d’une jolie fille  
Qui cherche la morte dans un palais de vie  
Et dans la foule un grain de solitude. 
 
       Gheorghe Văduva 
 
             Rătăcire 
 
Mă rătăcesc în propria-mi menire 
Şi nu mai ştiu să mă desrătăcesc, 
Rămân aşa, un amărât lumesc 
Un condamnat etern la rătăcire. 
 
Nu ştiu ce sunt, ce-am fost, ce-i rău, ce-i bine  
Nici la ce-am să pot să mă reduc,  
Pe ce cărări de gânduri s-o apuc 
Şi cum să fac ca să mă scap de mine. 
 

De-o vreme nu-mi găsesc un loc sub soare,   
N-am tot ce am, fac ce nu cred că fac,  
Mă cert mereu cu cine-mi este drag, 
M-alung din mine-n lumea fără zare. 
 
Ce-i pasă lumii dacă mie-mi pasă! 
În Eul pur, Non-Eu-i resemnat,   
Contează timpul ante-calculat 
Precum o socoteală de acasă. 
 
În târgul lumii-i altă socoteală, 
Făcută de pungaşi şi de samsari, 
Pe post de cai, voi cumpăra măgari, 
Şi-n loc de profunzimi, o simplă aiureală.  
 
Dar uit măgarii-n târgul plin cu vite, 
Sunt rătăcit la fel cum sunt şi ei, 
Un exilat de viaţă-în anii mei,  
Pe care-i prind cu stele pe copite.  
 
       Gheorghe Văduva 
 
               Prea important 
 
Prea important e vântul spre-a-l risipi aiurea: 
Să mişte mori de apă sau să înalţe zmeie, 
Să murmure oceane, să poarte o idee, 
Să răcorească marea, să mângâie pădurea. 
 
Prea important e gândul spre-a-l osteni la toate: 
Să care meditaţii, să suie în memorii, 
Să fluture stindarde pe vârfuri iluzorii, 
Să spună cui l-ascultă ce-n lume nu se poate. 
 
Prea important e dorul spre a-l purta în cârcă,  
Povară necesară când eşti plecat de-acasă, 
Când eşti mereu departe şi viaţa te apasă,  
Când vrei să fugi din tine, iar drumul se bifurcă. 
 
Prea important e visul, când nu ai nici somn, nici 
noapte, 
Când vrei să uiţi de alţii şi să te-ntorci la tine, 
Când nu mai ştii ce-nseamnă ce-i rău şi nici ce-i bine, 
Când clopotele-ţi bat cuvinte lungi în şoapte. 
 
Prea important e cerul, când  spui o rugăciune, 
Când vrei s-aduni din lacrimi un strop de bucurie, 
Când ştii din nou de tine, dar nimeni nu te ştie, 
Când orice strop de zare înseamnă o minune. 
 
Prea importante-s toate, neimportante-s multe,  
Când cel de lângă tine-i o simplă adiere, 
Ce trece-n văzul lumii prin clipa de tăcere 
Pe care numai vântul mai ştie s-o asculte. 
 
                       Gheorghe Văduva 
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                 Dune 
 
Să fii acolo, singur, printre dune, 
Să vezi şi să cuprinzi nemărginirea, 
Să-ţi prinzi în patru vânturi amăgirea 
Că soarele ce arde va apune... 
 
Si fii acolo, singur, ca un Papă, 
Să-ţi iei din noapte-un patrafir de stele, 
Să-ţi umpli buzunarele cu ele  
Ca să le dai pentru-un pahar cu apă.  

 
Să fii acolo, singur, într-o noapte 
Să te gândeşti la verdele ursitei, 
La ochii din privirile iubitei, 
La buzele ei dulci şi parfumate... 
 
Şi să te muşte-un şarpe din nisipuri, 
De-un deget de la mâna ta cea  dreaptă 
Şi-ai să-nţelegi ce reprezintă-o faptă  
Din lumea veninoaselor nimicuri...  
 
De ai sau nu acum şi-aici ce-ţi spune, 
Şi-ai da un cal pe-o oază-ntr-un pustiu, 
Pentru acei ce nu mai ştiu că ştiu, 
Deşertu-nseamnă totdeauna dune... 
Şi-un soare care uită când apune... 
 
       Gheorghe Văduva 
 

 
       Gheorghe Văduva 
 
 
Vasile MOLDOVAN 
 

Sonete                                
        
   În  palma aspră  ţin  mărgăritare 
 
În palma aspră ţin mărgăritare: 
Sfârcuri fierbinţi şi mici de fată mare. 
În van a încercat să şi-i ascundă, 
Căldura lor tot trupul mi-l inundă, 
 
Iar bustul ei e ca o lumânare, 
La ceas de rugă, lângă sfinte-altare, 
Mai alb ca însuşi voalul pentru nuntă... 
Mi-e sete , Doamne, de-o fântână-adâncă, 
 
Să potolesc  pe de-a întregul focul 
Care atom după atom mă arde 
Şi să-mi găsesc şi eu odată locul, 
 
De linişte şi-odihnă să am parte, 
Dar nu-mi lua , Doamne, înapoi norocul... 
Mi-l lasă-aşa cum e, pe mai departe. 
 
       Vasile Moldovan 
 
Iubirea-i sub zăbrele,  ca o  fiară 
 
Amarnic eşti iubito de avară! 
Te-nchizi în tine ca într-o cetate 
Să n-auzi oaspetele care bate 
Şi pe furiş doar tu priveşti afară. 
 
E, Doamne,-n lume-atâta strâmbătate, 

Iubirea-i sub zăbrele, ca o fiară, 
Iar doru-adânc în piept a prins să doară, 
Rugina înfloreşte pe lăcate. 
 
Eu n-am habar cum tu a îndura mai poţi 
Singurătatea asta rece, stearpă. 
Pune-n dreaptă cumpănă, dacă socoţi 
Aleanul pur şi aşteptarea calpă. 
 
Uitării să-i abandonezi pe toţi, 
Dă-mi mijlocul tău suplu ca o harpă. 
 
 Vasile Moldovan 
 
    Ce  taină  ’nchide– n  ea  iubirea? 
 
Din nou te dă de gol privirea. 
De chipul cui ţi-e ochiul plin? 
Ieri a fost ploaie, azi senin... 
Capricioasă-ţi este firea. 
 
Ce taină  ’nchide-n ea iubirea? 
Când miere toată, când venin. 
Icoanei tale să i mă-nchin? 
O fac ades cu-nchipuirea. 
 
Sălăşuieşte-n mine-un taur 
Ce-mi sfâşie adânc rărunchii... 
Şi trup şi suflet, totu-i rană... 
 
Mă simt într-un pustiu coclaur, 
Pătruns din creştet până-n unghii 
De o iubire-absurdă, vană. 
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      Vasile Moldovan 
 
 Pat  al   lui  Procust... 
 
Pat al lui Procust, zice-se,-i  sonetul: 
Arunci la câini ce-a depăşit măsura, 
Versu-l frângi în două cu cezura 
Şi-l şlefuieşti încetul cu încetul. 
 
Aidoma pietrarului poetul 
Materia o bate fără ură, 
În verbe taie ca în piatra dură, 
Ideile le-ncinge cu corsetul. 
 
Cu metrul iambic numără silabe, 
În plus sau minus el nu lasă una 
Şi izgoneşte orice versuri slabe. 
 
La masa lui de lucru-l lasă Luna, 
În zori pe când ea după deal pogoară... 
Ar pune punct... lipseşte-o rimă rară. 
 
        Vasile Moldovan 
 
Măria sa sonetul 
 
Sie-şi de-ajuns, nu admite-n plus un vers, 
E împăcat cu-atâtea câte are 
Şi ca pe-un brav ostaş la defilare, 
După statură-l ştii şi după mers. 
 
În el poate-ncăpea un Univers 
Şi-o muzică celestă-n rime rare, 

Dar un cuvânt de două ori arare, 
Şi nicidecum vreunul  palid, şters. 
 
Cu metrul iambic  poţi să îl măsori, 
Se-ntrupează-ncetul cu încetul, 
În grele munci se naşte-ades sonetul, 
Te năpădesc creîndu-l reci sudori... 
 
Asemenea lui Făt-Frumos din carte, 
Măria Sa este scutit de moarte. 
 

Vasile Moldovan 
 
Câmpia  mesopotamiei 
 
Obraji-ţi sunt pufoşi ca păpădia, 
Când mâna mea ţi-i căpătâi de pat. 
Ascunzi în ochi şi clipa şi vecia-, 
Ţi-s slugă presupusă şi-mpărat. 
 
Bidivii focoşi ies, iată, la arat: 
Degetele-mi răscolindu-ţi iia; 
Între două fluvii – Tigru şi Eufrat –  
Regăsesc deschisă larg câmpia 
 
Şi-o străbat încet, cu autostopul. 
Cerului mă rog să-mi lumineze Calea. 
Calc apăsat . Pe-aici a fost potopul. 
 
Ce humus negru! Va fi mănoasă valea, 
Dar primăvara-i scurtă. Cu tot zorul, 
Purced să ar, din hat în hat, ogorul. 
 

Vasile Moldovan
 
Gheorghe INDRE 
 
Acrostihuri 
 
                              23 Mai 2001 
 
Alăturat lui  doi şi adunat cu el trei face cinci 
Dar cinci e mai e soare şi lumină şi-ţi dă puterea să învingi 
Răzbind pe drumuri de pericol, sau pe alei cernute cu petale 
Înaintând spre lumea de-mpliniri şi crez din visurilor tale 
Adesea admirată, iubită, şi cântată, sau agresată de invidii şi de răi 
Nebuni ce nu ştiu că în suflet ascunzi comori şi forţe şi tainice văpăi 
Alintătoare de dăruire pline ce vindecă prin zâmbet şi te opresc să plângi. 
 
Bucură-te aşadar în mângâierea razelor de soare 
Alungă şi în urmă lasă griji poveri sau stări tulburătoare 
Luând din plin când simţi că ţi se dă o clipă de răgaz sau fericire 
Urarea mea mai spune că greul e urmat mereu de-o izbăvire 
Tu caută s-ajungi, urcând pe muntele vieţii chiar dacă-i plin de gheaţă, 
Acolo unde strălucirea clipei pe cei buni cu daruri sfinte îi răsfaţă. 
 

Gheorghe Indre 
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                         21 mai 2009 
 
Eclatant parmi les nuages, toujours accompagné de la peur 
La coupe de foudre peut allumer de flammes 
Et détruire dans un moment   très cher et précieux valeur 
Néanmoins, elle peu aussi envahir et exalter  les âmes 
Alors quand nous sommes prépare et nous  avons une bonne humeur! 
 
Malheureusement ça y arrive et il se passe souvent trop tard 
Une chance, il nous faut, donne, de Son pouvoir et grâce,  par le Seigneur 
Rêves vont se naître dans ce moments bénit et protégé sur l’amoure standard 
Enfant nous devenons tout  pleins de joie de vivre  et d’un spécial bonheur 
 Ainsi ils pensent les hommes quand une jolie femme ils  le la regardent! 
 
                               Gheorghe Indre                                                                
                      
                           28  mai 2009 
  
Rostul întâmplărilor şi-al lucrurilor toate  
O forţă nevăzută le-a născut şi-n ordine le-aşează 
De bine să te bucuri, din  greu înţelepciune şi putere scoate,   
Iubirea e salvarea, ea pururea îndrumă şi veghează 
Ca drumul vieţii niciodată să nu-l dai pe cărare 
Acesta e secretu-naintării spre-ndepărtata fericirii zare! 
 
Bună să fii, cu cei ce ţi se pare că îţi aduc amar 
Înfruntă cu curaj şi bucurie ziua care vine din necunoscut 
Râzând să-ntâmpini  timpul cu tot ce-ţi dă în dar  
Stăpână fii pe tine şi fiecare clipă să ţi se par-un început 
Astfel vei reuşi să-nvingi, să şti, luptând, să  izbândeşti 
Nicicând să nu regreţi că n-ai făcut ce ţi-ai dorit şi ai visat 
Eliberându-te de spaime, de griji, pe cei dragi să-i fereşti 
Să îi ajuţi, să-i ocroteşti, să dai din tine tot ce e mai curat 
Cu sufletu-mpăcat urcuşul ce ţi-e dat uşor să-l cucereşti 
Un astfel de parcurs e tot ce am găsit eu astăzi de urat! 
 
                      Gheorghe Indre                                                     
             

 May 21, 2008  
 
Enlighten facts and things and merits and even the mistakes 
Long term, rewards and thanks, more sweet than homemade tasting cakes 
Enjoyable and shining in the sunset calmly light of day 
Nine times more valuable gifts, you will receive and you will say 
Always it worth to work for people because they won’t forget to pay! 
 
Rarely can find a place to do such a gauges and tremendous mission 
And is important to be able to understand and to maintain the vision 
Trying to reach and take a breath on highest mountain peak of your serpent 
Climbing is challenging and it provides the glory of the magic moment 
Under which you will feel yourself like in the heaven getting the permission! 
                                                                    
                            Gheorghe Indre 
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30 0ctombrie 2008 

Renaşte-n fiecare zi speranţa noastră 
Adusă de lumina razelor de soare 
Din ea hrănim parfumul florilor din glastră 
Un dar divin ce vieţii dă valoare! 
 
Cu gândul fulgerăm nemărginirea  
O desenăm cu drumuri de lumină 
Nimic nu poate-nlocui privirea 
Sortită să ne facă viaţa plină  
Tot orizontul cuprinzându-l într-o clipă 
Alungă spaima cu forţa  fascinant-a minţii   
Nebănuid puterea din noi, necunoscutul ţipă 
Tăcerea ce urmează e lumea-n care sfinţii  
In marea lor iubire de  oameni şi dreptate 
Ne dau la fiecare drept răsplată libertate! 
 
 

 
 Livia Baciu (Ţilea)                                      

                                                              
  Chemare către Eminescu 
 
Din ‘nalte ceruri albăstrii 
De ce nu vii? De ce nu vii?  
Ori, nu ştii tu, că de-ai veni, 
Un alt destin ţi-ai făuri? 
 
N-ar trebui, din prag în prag,  
Să umbli singur şi pribeag, 
Căci te-aş lua la mine-n sat 
Şi  ţi-aş zidi măreţ palat . 
 
Şi-un ban că nu mi-ar trebui, 
Ci te-aş ruga să scrii, să scrii, 
În orice clipă, iarnă, vară, 
Din zori de zi şi până-n seară . 
  
Iar când de scris vei isprăvi, 
Tomuri întregi de poezii, 
 Îţi voi  ‘nălţa o scară, eu, 
Să te întorci la Dumnezeu. 
 
    Baciu (Ţilea ) Livia 
 
Marelui  poet 
Au înflorit şi-acum teii în crânguri, 
Şi păsări, care cântă-n cor sau în duet, 

Cu trilul lor duios, ne-aprind  în inimi, 
Acelaşi dor nemărginit, de-un drag POET. 
 
Pe lacuri, nuferii-şi închid corola 
Şi stelele în cer se-aprind încet, încet. 
Alunecă uşor, în linişte, gondola, 
În luna când s-a stins nemuritor POET. 
 
Luceafăr blând, ivit pe bolta cea senină, 
Înfige-şi razele-n amurgul violet 
Şi mângâie, uşor, flori de grădină, 
Albastre flori, cântate de-un iubit POET. 

                                                                       
Coboar-apoi, alunecând pe-o rază,                                                                         
Pătrunde, pe furiş, în casa mea, încet, 
Pe cartea ce-o citesc, uşor se-aşează, 
Nepreţuită carte, scrisă de marele POET.                                                                                     
 
J'ai encore un desir  
(Mai am un singur dor)     
 
J'ai encore un désir,                                                           
Dans le silence du soir:                                               
Laissez-moi mourir                                                            
Au bord de la Mer Noir;                                           
Oue mon sommeil soit doux                                            
Tout près de la forêt,                                                  
Sur les vastes marais                                                  
Mon ciel sera tout bleu.                                                     
Sans d'immenses bannières,                                      
Sans le plus riche cercueil,                                                 
Tressez-moi un lit                                                               
De jeunes saules pleureurs.                                       
Personne autour de moi                                                       
Ma morte ne doit pleurer, 
L'automne laissera chanter 
Le feuillage ephémère. 
Quand on entend tombant 
 Les sources éternelles, 
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Que la lune passe, glissant 
Par de longues branches de sapin. 
Que la sonnaile pénétre 
Le vent froid du soir, 
Au-dessus de moi, le saint tilleul 
Secouera son rameau. 
Comme je ne serai errant 
Dès lors et pour toujours, 
Doux et vieux souvenirs 
 S'empareront de moi. 
Des étoiles des bergers 
De l'ombre d'aiguilles, 
Mes chers amis etant, 
Me souriront gentiment. 
Gemira de passions 
L'âpre chant de la mer ... 
Et moi, je serai poussière 
Dans ma solitude. 
 
Au milieu de la foret..  
    ( La mijloc de codru...) 
    Au milieu d'épaisse forêt                                              
    Tous les oisseaux sortaient, 
    De l'ombre du noisetier, 
    Au joyeuse clairière 
    Qui contourne le marai 
    Et, parmi les hautes roseaux 
    Dans les vagues se balançant 
    Au profondeur pénétrant 
    Soit la lune, soit le soleil 
    Soit des oiseaux voyageur                                                               
    Soit la lune, soit les étoiles.                                      
    Soit le vol des hirondelle 
    Soit le joli visage de ma belle. 
       
        Baciu (Ţilea ) Livia 
   
Mamei                                                                          
 
Există oare-n lumea asta cineva,                                            
Să nu fi scris un gând de mama sa?                                        
Chiar dacă nu te naşti poet,                                                     
Mamei îi scrii mereu câte-un sonet.                                        
Cuvânt lângă cuvânt, aşterne-vei,                                           
Ţesând, cu drag, povestea vieţii ei.                                         
Fie cu pana, cu arcuşul ori cu dalta,                                        
Povestea ei e una şi totuşi, mereu alta.                                    
 

Poveste care-apoi, în vremea viitoare,                                     
Se schimbă-n melodii nemuritoare,                                          
Ce dăinuie prin ani şi vor rămâne,                                            
Romanţele de ieri, de azi, de mâine 
     
   Baciu (Ţilea ) Livia 
   
   Mama 
 
  Ochii – două viorele, 
  Gura – ca cireaşa-n pârg, 
  Părul – spice gălbenele, 
  Braţe, ce la piept mă strâng. 
 
  Faţa blândă şi senină, 
  Ochii ce zâmbesc şi plâng, 
  Fruntea-n nimbul de lumină, 
  Braţe, ce la piept mă strâng. 
 
  Vocea dulce, cristalină, 
  Suflet nobil şi adânc, 
  Răspândind în jur lumină, 
  Braţe, ce la piept mă strâng. 
                                                                                                
  Iată chipul mamei mele, 
  Chip de sfânt, cioplit în lut,  
  Ocrotindu-mă de rele 
  Şi făcând din trupu-i, scut. 
      
       Baciu (Ţilea ) Livia 
 
 
Ce tristă esti ...                                                             
Ce tristă eşti, măicuţa mea,                                           
În vechea ta căscioară,                                                  
Când singurică ai rămas                                                
Şi jalea te doboară.                                                        
 
Munceşti şi-acum, munceşti , de zor,                            
Cât mare-i ziulica                                                           
Şi-aştepţi s-apară în pridvor,                                         
Azi fiul, mâine fiica.                                                      
 
Ei au plecat spre alte ţări,                                              
Trudind, din zori în seară                                             
Iar tu, priveşti tăcută-n zări,                                           
Oare-or veni la vară ?                                                 

                                                                                                                     Baciu (Ţilea ) Livia  
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Actualitate şi trecut la Luna 

 
Comuna  LUNA la 740 de ani de atestare documentară 
Mesajul de felicitare adresat de prof. Dr. Ioan Scurtu 
 

 
 
„Am, citit cu plăcere cărţile publicate de domnul colonel (R) Ion Mazere –Luneanu 
despre trecutul comunei Luna, din care am aflat că aceasta este una dintre cele mai 
vechi aşezări  din Transilvania, că locuitorii ei s-au implicat activ în toate marile 
evenimente care au marcat evoluţia istorică a poporului român.  

La împlinirea a 740 de ani de existenţă documentară a localităţii Luna, urez 
cetăţenilor ei să adauge noi şi frumoase pagini de realizări notabile, spre cinstea lor şi 
spre binele patriei noastre România”.  

Prof. univ. Dr. Ioan Scurtu 
Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 
Bucureşti, Martie 2010 
,                                                   Ion Scurtu. 
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Col. (r) Ion Mazere şi prof. univ. Dr. Ion Scurtu                        Monumentul eroilor din LUNA 
în ziua oferirii cărţilor Comuna Luna Istorie şi                            care s-au jertfit în războiul de  
Masacrul de la Luna                                                                      întregire şi în cel de al doilea război          

        mondial construit 1922, renovat 1990 
Toamnă de război la Luna în 1944  
Fragment din manuscrisul  6 săptîmâni de război la Lnna în 1944 
 

REFUGIUL        
 
Evenimentele inaugurate la 23 August 

1944, m-au surprins tinerel în activitate la 
Industria sârmei Câmpia-Turzii şi locuiam în 
familie, însă nu eram cu armata făcută. 

În momentele acelea unice de supremă 
încercare sufletească, soarta ne-a adus în prag 
toată şansa pierdută, după atâţia ani de 
încercări şi dezamăgiri. 

Bucurii unanime ţeseau speranţe, că în 
curând războiul se va termina, astfel atâtea 
aşteptări îşi vor găsi izbăvirea. 

Prieteni, leat de-al meu, triumfau la 
gândul că vor scăpa de încorporare şi trimiterea 
pe front – carne de tun – spectru ce ne păştea.  

Simţeam însă ca prin ceaţă cum pluteşte 
pericolul invaziei armatelor germano-hortiste 
din interes pentru a păstra autoritatea asupra 
Ardealului de nord, ce reducea bucuriile şi 
întunecau speranţele. 

Geografic eram foarte aproape de 
frontiera vremelnică, cu Ardealul de nord – 
cedat; trupele sovietice se aflau departe, iar 
cele române majoritatea răvăşite, în Moldova. 

Temerile, păcat nefast, s-au adeverit, 
aşa că la 5 septembrie 1944 ca un trăznet cade 
vestea, privitor la invadarea teritoriului din 
nord, de către armata hortistă. 

Trupele române din rezerva aArmatei a 
6-a de acoperire erau prea puţine şi dispersate, 
nu le-a putut stăvili iniţial înaintarea. 

Panica se extinde cu repeziciune. 
Porţile uzinei se deschid, iar muncitorii se 
răspândesc fulgerător şi dezorientaţi spre 
vetrele lor, să pună la adăpost ce se mai putea. 
Apoi să ia în drumul, încotro ar crede fiecare. 

Satul nostru semăna a fi cuprins de un 
vacarm fără ieşire. În ogrăzi vite înjugate 
aşteptau; bărbaţi, femei, copii alergau haotic, 
grămădind în care şi căruţe ce puteau. 

Alţii cu traiste ori saci în spate, grupuri, 
grupuri, pe toate drumurile se îndreptau peste 
câmp, spre sud, în neştire. 

Unele familii cu bătrâni, bolnavi şi 
copii mici, sau nu se puteau decide să-şi 
părăsească gospodăria, au rămas pe loc în voia 
soartei. 

În familia noastră situaţia îmbrăca 
ambele aspecte, tata cu mine şi al doilea frate, 
Romică, cu câte am putut lua într-o traistă, 
lenjerie şi alimente pentru drum, am hotărât să 
ne refugiem, de teamă să nu fim înrolaţi cu 
forţa în armata germano-hortistă. 

Către orele 15 – 16 am pornit-o pe 
drumurile pline cu care şi mulţimea de oameni 
grăbită. Cu jalea în suflet, duceam cu noi 
nesiguranţa, despărţindu-ne cu mare durere de 
cei rămaşi în sat. 

Spre seară grupul în care ne aflam – 30 
– 40 persoane – ce ne deplasam solitar pe jos, 
am ajuns pe dealul Călăraşilor. Era ultima 
înălţime de unde se vedea satul amestecat în 
umbra serii, dispărând. 
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Am văzut atunci mai la o parte pe tata şi 
câţiva consăteni în etate, îngenunchind cu faţa 
spre sat, exprimând încet: „Să ne ajute 
Dumnezeu, să ne vedem cu bine”. Apoi după 
un mic popas am reluat deplasarea, peste râpe 
şi prin păduri necunoscute, noaptea în condiţii 
grele, cu teama continuă să nu fim ajunşi de 
trupele inamice. 

Bieţii oameni, cum mergeau tot înainte, 
fără să crâşneasă unul, în atmosfera 
melancolică şi răcoroasă de noapte. 

Gânduri năvalnice şi griji simţeam cum 
ne apasă sufletul, câte unul din când în când, 
oftând profund. 

Era atâta tăcere în cale, că nu se auzea 
decât răpăitul paşilor noştrii, întrerupţi din când 
în când de ţipătul strident al vreunei păsări de 
noapte. 

Aerul curat şi plin de miresmele 
pădurii, ne umflă plămânii şi ne dă vogoare, 
care ne mai echilibra potenţele, în contrast cu 
starea morală zdruncinată. 

La jumătatea drumului până la Aiud, 
am întâlnit o subunitate de infanterie, română, 
care ne mai da speranţe. 

Soldaţii păreau bătrâni, bărbosi şi cu 
mustăţi murdari. Se deplasau probabil pentru 
acoperirea unei direcţii. Deodată un soldat se 
desprinde din masa celorlalţi aflaţi lungiţi, în 
repaus, pe iarba umedă de rouă, care ne-a cerut 
unele informaţii referitor la drumul parcurs. 

În continuare m-am deplasat obosit, 
fără interes şi fără să bag de seamă, pe unde mă 
purtau paşii. Ţineam tot aproape de ceilalţi, ca 
o curcă plouată. 

Cu spatele încovoiat, copleşiţi de 
destinul defavorabil, alunecând greu pe poteca 
denivelată, după miezul nopţii am zărit într-un 
luminiş, în marginea unei grădini cu pomi, o 
casă frumoasă. Era izolată de restul caselor din 
sat la câţiva kilometri, aşezată pe o pantă în 
marginea unei păduri bătrâne.  

Cum eram pătrunşi până la oase de 
umezeală, iar foamea ne încerca stomacul, ne-
am oprit să ne odihnim la această căsuţă ieşită 
în cale, care spre surprindere era goală de 
locuitori şi plină cu de toate. 

O părăsise de curând sărmanii, probabil 
din aceleaşi pricini ca şi noi. 

Pe paturi erau aşternuturi curate, cu feţe 
de perini cusute înflorat de mâna gospodinei. 
Într-un colţ icoana şi la mijlocul peretelui 
oglinda. Grădina plină cu păsări, pomi încărcaţi 

cu fructe, în pivniţă cartofi, varză şi morcovi la 
nisip, toate oglindeau pe omul cu simţ 
gospodăresc şi harnic. 

Impresionaţi de atâta belşug părăsit, 
abia acum ne cuprindea neliniştea, cu gândul la 
ce am lăsat fiecare acasă. 

Reţin şi acum, că într-un cui în perete 
după uşă atârna o armă de vânătoare veche, 
alături o centură cu cartuşe, roasă şi ea de 
vremuri şi un corn cu mai multe brăţări 
galbene. 

În căldura plăcută a odăii am cinat vreo 
12 pribegi, alţii pe afară, ce aveau în traistă, că 
nu era timp să ne permitem alte preparate, deşi 
erau din belşug. 

Când adunam restul merindelor, pentru 
a continua pelerinajul spre locul încă nedefinit, 
am văzut cum se apropie de noi un bătrân 
gârbovit, ce se ivi din bezna întunecoasă 
înaintând grijuliu ca şi cum nu dorea să ne 
deranjeze. 

Cu un surâs blând nuanţat de respect şi 
umilinţă,  ne spune că el este stăpânul casei. Că 
în zori a încărcat ce a putut din casă, 
îmbrăcăminte şi de a le gurii de prin ogradă, 
apoi a plecat cu căruţa şi nepoţii, la o rudă în 
alt sat, mai în adâncime, până vin ai noştri. 

După ce se destăinuie fără resentimente, 
cu zmerenie, face o închinăciune, privind 
icoana din colţ. 

În fine, cu o privire pătrunzătoare ocoli 
odaia, holbat ca un arhanghel, ne fixează lung 
şi mult, până ce i se umeziră ochii. Apoi greoi, 
domol, cu vocea suspinată – „Eu mă duc, voi 
rămâneţi cu bine cât aţi vrea, pe mine mă 
aşteaptă nevasta şi copii, să le mai duc ceva, 
uitasem”. 

Se apleacă peste laviţa de lângă uşă şi 
întinzând mâna, tremurând de emoţie, îşi luă 
arma din cui. Îi mângâie ţeava cu mâneca 
aspră, aruncă centura peste umăr, cu cornu în 
mâna stângă, îşi îndreaptă privirea spre podele, 
apoi îl încearcă plânsul. 

“O uitasem la plecare, grăbit – Sunt 
pădurar, atâta mai iau din casă. O am de la tata, 
a fost tot pădurar”. 

Ieşind în curte cu spinarea aplecată – 
noi îl urmam în tăcere, ca într-un ceremonial 
tainic, trăind pentru a doua oară emoţia 
sfâşietoare a despărţirii de casă, de ai noştrii – 
povestea lui era şi povestea noastră. 

E greu să reconstitui în cuvinte starea 
de spirit şi pasiunile nepotolite, ce se degajau 
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din soarta pribegiei noastre, mai cu seamă că 
ascundea atâtea necunoscute, nici măcar unde 
ne vom opri din mersul în curs…. Darmite 
altele. 

În noaptea aceea am înţeles mai bine ca 
oricând, acolo aproape de moşu, măcar în 
parte, ce înseamnă războiul. Ce efemeră este 
soarta omului şi câtă nelegiuire şi nesiguranţă îl 
paşte, când nici nu se aşteaptă. 

 Îi simţeam atunci toată furtuna ce îi 
răscolea sufletul moşului acela, deposedat 
printr-o conjunctură a soartei, de căsuţă şi 
gospodioara organizată simplu, după gustul şi 
priceperea sa. Aceasta poate era singura 
mângâiere a bătrâneţelor sale, ce-i încovoiau 
trupul spre tina pământului, în care curând avea 
să intre, pentru veşnicie, în uitare. 

Ochii lui mari deschişi spre cer, îmi 
spuneau clar toate acestea. 

Sufeream alături, văzându-l cum cu 
picioarele târâte se mişcă în jurul axei sale 
descriind un arc de cerc, ca şi cum ar fi ocolit 
întreg pământul, trage o privire prin grădină, 
apoi lasă capul să-i cadă moale în jos şi îşi 
mângâie căţeluşa care se gudura în jurul său. 

S-a despărţit de noi, privind pădurea cu 
frunzele în mişcare, ce lăsa să se vadă printre 
arbori, pe culme departe, luna care coborând, 
un timp a stat nemişcată între copaci, ca un 
felinar, între coloanele unei mânăstiri. Faţa lui 
ca de ceară în lumina pală, făcea ca misterul în 
jurul mişcărilor sale fantastice să sporească. 
Apoi încet cu paşi mărunţi, luând-o la vale, 
uşurel, mutând cârja, când piciorul, copăcel, ca 
un copilaşi ce se forţa să-şi lege primii paşi. 

Cine era acesta… şi cum îl cheamă? 
Nu mai pot ghici acum. 
Ştiu numai atât, că moşul pare acum 

pentru mine ca un mag, ce a dispărut în ceaţa 
vremii, ca mulţi alţii. Ducând fără pretenţii cu 
el, noianul amintirilor pierdute, a unor timpuri 
ce nu mai sunt azi. 

Poate numai pădurea fremătând 
continuu în bătaia vântului, le mai răscoleşte 
amintirile, unindu-le într-o orgă a suspinelor şi 
durerilor înăbuşite, foşnind ca nişte litanii. 

Noi pe altă potecă continuăm aceeaşi 
soartă, diferită de a moşului, prin ani, care îmi 
dă prilejul să descopăr, dând la o parte colbul 
gros şi covorul de frunze suprapuse, ce acoperă 
imaginea legendară a moşului. 

Fără a putea răspunde – ce cugetări 
nemărturisite se mistuiau în acel moment în 

sufletul acelui biet “sihastru”, care fără să mai 
scoată un cuvânt, a dispărut în umbra stejarilor 
– ce l-au creat, ca o necontenită şi imensă 
comuniune între pădure şi om şi între toţi la un 
loc, cu vastitate vieţii în procesul ei 
regenerator. 

Când nu se mai vedea, parcă îl simţeam, 
plecat de mult în aspra singurătate a pădurii, 
proiectată pe cerul albastru şi pe fondul milenar 
al pantelor line, mistuindu-se ca un dac urcat pe 
acea colină, pentru a aduce cine ştie cărei 
nemiloase zeităţi, suprema jertfă. 

După scurtul popas şi întâlnirea 
misterioasă, prilej al atâtor reflecţii, îndârjiţi, 
când mai era până la ziuă 3-4 ore, pe 
întrunericul atât de nepătruns, continuam să 
mergem gâfâind, încât mi s-a părut o veşnicie, 
până la ziuă. 

În zori am ajuns într-un luminiş de 
pădure din apropierea oraşului Aiud, era 6 
dimineaţă, zi mohorâtă şi umedă de-ţi năclăia 
sufletul. 

Când mai marii noştri bătrâni, din grup, 
au hotărât să ne odihnim câteva ore în acel 
luminiş, eram aşa de satisfăcut deoarece 
nedormiţi oboseala ne-a decimat forţele de-a 
binelea. 

Liniştea a fost însă repede spulberată de 
o escadrilă de avioane nemţeşti care ne-a 
surprins, bombardând şi mitralierând Aiudul, 
împrejurimile şi două garnituri de tren cu 
vagoane cisterne, din gara aflată în apropiere. 

Aici am cunoscut botezul focului. 
Era înspăimântător să vezi jeturi de foc 

ţâşnind din garniture, iar pe şosea camioane, 
căruţe răsturnate şi mulţimea de oameni care se 
retrăgeau spre sud înebunită, ţipând, încercând 
să folosească orice cută de pământ pentru 
adăpostire. 

Panica a fost aşa de mare pentru noi, că 
nu ne-am adunat 3-4 ore, răsfiraţi ca 
potârnichile în toate părţile, prin pădure. Unul 
singur din grupul nostru a fost rănit uşor de o 
schijă, dacă ţin bine minte Ilie…… 

Prima zi a debutat tristă şi posomorâtă, 
gata, gata să plouă, dar nu aveam curajul să ne 
apropiem de oraş. 

Abia spre seară pătrundeam cu orice 
risc la periferie. Oraşul avea aspectul unui 
furnicar răscolit. Oameni agitaţi, într-o mişcare 
dute vino…. după pâine, adăpost, fie şi pentru 
o noapte. 
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Casele erau tixite de rubedenii şi 
prieteni în refugiu, chiar în sala de aşteptare a 
gării nu puteai pătrunde, cu toate că trenurile 
nu mai circulau. 

Peste tot nelinişte, neputinţă şi toate ţi 
se înfăţişau în dezordine, pe fondul unui pericol 
ce te pândeşte continuu, că la ce te puteai 
aştepta în acele condiţii. 

Cu greu câţiva tineri prezentându-ne ca 
ucenici refugiaţi, am fost cazaţi la internatul 
şcolii profesionale. 

Bucuria a fost de scurtă durată, întrucât 
dimineaţa a început şi refugiul internatului, 
spre Alba Iulia. În atare situaţie spaţiul, 
oarecum firească pentru noi, ne-am complăcut 
a ne pierde în rândurile mult îngroşate, ce 
migrau spre sud. 

Din văzduh, din când, în când, pe 
neaşteptate, formaţiuni de avioane inamice 
bombardau şi mitraliau coloanele de oameni şi 
vehicole, făcându-ne să grăbim deplasarea 
haotic şi cu spaimă în oase, care ne îngreuna 
picioarele, peste câmpuri şi văi, pe unde greu 
îţi vine a crede azi. Speram continuu că în acest 
interval vom întâlni sosirea forţelor militare 
româno – ruse, capabile să stăvilească 
înaintarea inamicului, care ne urmărea de 
aproape. 

După un lung drum şi multe peripeţii 
am ajuns în apropierea istoricei aşezări 
transilvane Alba Iulia. Cum priveam spre 
înălţimea din dreapta a cetăţii îmi făcea 
impresia instinctiv că un legionar roman din  
armata împăratului Traian a apărut pe platoul 
din faţă, martor al gloriei trecute, ca să ne 
îndrepte pe calea izbăvirii. Acela a  făurit viaţa 
poporului român, pusă azi la grea încercare. 

La 8 septembrie pe la prânz, un puternic 
bombardament s-a declaşat deasupra oraşului 
arhiaglomerat. A făcut victime, distrugeri şi pe 
noi a înţelege, că rămânerea în oraş este foarte 
periculoasă. 

După aceasta am poposit adăpostiţi prin 
acoperirile din jur, sub cerul liber, unde ne-am 
obişnuit, numai ploaia ne deranja uneori. 

Aici am aflat de la alţi refugiaţi 
adăpostiţi în apropierea noastră, că înaintarea 
trupelor hortiste a fost oprită în jurul oraşului 
Aiud. 

Ne-am înapoiat în grabă să ne 
convingem, însă nu era chip să pătrundem în 
oraş, armata ne interzicea. 

Parcă văd mulţimea chinuită şi 
obsedată, de dorinţa a se înapoia cât mai 
grabnic acasă. Îmi sunt proaspete imaginile 
cum alergau cu ochi bulbucaţi, într-un iureş 
nesfârşit căutându-şi hrana şi adăpostul care, 
erau mereu altele din ce în ce mai rele. 

Hainele pe noi… ce să mai spun, de 
atâta tăvălit pe jos şi culcat pe unde putem  

( pe paie, frunze ) sub cerul liber.  
Nu exagerez o iotă dacă redau un singur 

exemplu. Nemaiputând sta pe câmp, 6 tineri de 
vârstă apropiată, prieteni şi vecini de familii, 
constituiţi în grup independent, dorind să ne 
îmbunătăţim condiţiile de viaţă, ne-au cazat 
provizoriu într-un grajd ( nu din cele mai bune 
) în comuna Stremuţi – Alba. 

Grajdul nostru după ce l-am curăţit şi 
am aşternut pe jos paie, devenise chiar 
confortabil. Cel puţin ne proteja de vânt şi 
ploaia de sus, în rest nici noi nu eram mai 
primeniţi ca să emitem pretenţii. 

Frontul însă era aproape, aglomeraţia de 
refugiaţi mare, peste tot sărăcie, iar aviaţia 
inamică făcea dese incursiuni producând 
victime, incendii şi panică, că nu mai ştiai care 
sunt limitele frontului şi ale siguranţei. 

După câteva zile petrecute la noul 
domiciliu, lipsurile de tot felul despărţirea de ai 
mei, nesiguranţa, îmi creau stări psihice 
paralizante. Rămâneam minute în şir pe paie cu 
ochii înfipţi în bârnele grajdului, măcinate de 
carii, simţind adesea parcă se năruie grajdul pe 
mine. Amărăciunea condensată, deprimarea 
morală şi nervii, mă doborau. Mă consideram 
un năpăstuit al soartei. 

La 9 sau 10 septembrie mare bucurie, 
am văzut primele coloane mecanizate ale 
coloanei roşii, cum treceau cu repeziciune spre 
front, care nu era departe. Ruşii mi s-au părut 
ca toţi oamenii, chiar veseli. M-a frapat la ei 
disproporţia de vârstă, 17-50 ani, bărbaţi şi 
multe femei.Din câte am înţeles, toţi aveau un 
singur ţel, prin întrebarea adesea întâlnită “ 
Kuda Berlin”, “Nementehi Kăput…” 

Erau mulţi şi tehnica militară diferită, 
după unele camioane se puteau vedea şi 
bucătării pe roţi cu obadă de lemn. Multe 
camioane descoperite cu încarcături diferite, iar 
deasupra soldaţi ce radiau încredere. Am văzut 
cum dintr-un camion a căzut o femeie pe care 
au îngropt-o în curtea bisericii, apoi omul şi-a 
continuat drumul. 
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În oraş pe strada principală s-au adunat 
mulţi cetăţeni, care gustau bucuria şi speranţa 
diferit privind izbăvirea suferinţelor noastre. 

În adierea uşoară de vânt şi freamăt de 
mulţime, care se manifesta zgomotos, în faţa 
magazinului central am recunoscut pe Anton 
Mihai şi Pruneanu Gheorghe, ambii muncitori 
la Industria Sârmei. Am înţeles de la ei 
preocuparea de a pătrunde printre primii în 
Câmpia Turzii, pentru a organiza sindicatul 
muncitorilor desfiinţat imediat după eliberarea 
oraşului. Era primul semnal înregistrat privind 
noua conjuctură socială ce mi se oferea. 

Până seara coloana de toate armele nu 
se mai sfârşeau în iureşul lor, încât aveam 
impresia că trec peste inamic, fără să se mai 
oprească. O părere, pentru că greul abia acum 
începe. 

În acest peisaj în adâncul sufletului meu 
a încolţit întrebarea şi s-a conturat un răspuns. 

Victoria armatelor aliate este singura 
şansă, pentru a-mi vedea familia în libertate şi 
întregită ţara.  

În extaz parcă vedeam satul natal, 
fabrica, gara Câmpiei-Turzii, care în curând nu 
va mai fi ultima pentru trenurile interne. Îmi 
reapărea locul din dreapta peronului, unde stă 
fixată zdravăn o lozincă lungă de 4 m – “nici o 
brazdă românească nu se uită”, instalată acolo 

odată cu cedarea Ardealului de Nord ca un 
îndemn profetic. 

Privind la imensele coloane cu trupe, ce 
nu se mai sfârşeau, îmi vin în minte multe, 
printre care un zvon care circula printre copii 
că “în localitatea Feleac se află un 
comandantde pichet de grăniceri care la 
căderea Ardealului de nord s-a angajat să nu-şi 
radă barba până la întregirea Ardealui  şi 
restabilirea frontierei României mari ”. 

Câtă actualitate încărcată de speranţă 
îmbracă acum şi imaginea demonstraţiei din 
comuna Luna, cu ocazia monstruosului dictat 
de la Viena. Atunci “Bumbărăsăsai” pe numele 
adevărat Tulai Gheorghe cu o creangă mare de 
stejar purtată în semn de drapel în fruntea 
coloanei formate adhoc, ( cred tot satul ) într-
un marş răscolitor, străbătând satul de la un 
capăt la altul iar noi copiii după ei în alai, 
mulţimea îşi manifesta dezacordul. Toţi 
cetăţenii satului la un semnal erau capabili să 
se înroleze în armată, pentru a lupta împotriva 
cedării Ardealului de nord. Mulţi din ei 
participanţi la Marea întrunire de la Alba Iulia 
din decembrie 1918.  
 
Ion Mazere Luneanu

                           
Dic Ion cu soţia erou din Luna în al                               Pătruşcă Gheorghe revoluţionar, sponsor  
doilea război mondial al cărui tată a fost                       şi cititor consecvent al revistei Gândul  
erou căzut în războiul de întregire                                 Anonimului 
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Comuna Luna este satul meu natal 
 
Publicaţia nostră continuă tradiţia începută în 2009 de acordare a unui premiu pentru  cel mai 
bun elev dintre absolvenţii şcolii generale de la Luna şi a solicitării unei opinii elevului premiant 
care în acest an a fost Florina Patricia Mazere.   
 

 
 
    elevă Florina Patricia Mazere 
Comuna Luna este satul meu natal, un sat de 

care sunt mandră, un sat cu o istorie     
nemaipomenită! 

În anul 1848, atunci când mulţi luneni şi-au 
pierdut viaţa pentru satul lor, luptând cu vitejie 

pentru familie, onoare şi dreptate, luneni de care 
vorbesc cu mândrie şi satisfacţie. 

Mă numesc Mazere Florina Patricia, şi sunt 
binecuvântată de a trăi şi a învăţa în acest sat 
frumos, cu oameni harnici şi muncitori care nu se 
feresc de muncă, un sat care a fost bătut de soartă, 
dar care s-a ridicat la o mareţie de nedescris. 

Aceşti oameni, pe care satul nostru îi cinsteşte 
şi îi aclamă, şi-au dat viaţa pentru noi şi libertatea 
noastră, datorită lor acum suntem liberi de a trăi pe 
meleagurile noastre, de a munci pământul sfânt din 
preajma noastră. 

În data de 10 iunie 2010 am fost premiată de 
către editura “Gândul Anonimului” cu trei cărţi 
valoroase: “Masacrul de la Luna”, “Comuna Luna 
istorie”, şi “Un destin asumat”.Acestea mi-au fost 
înmanate de către colonelul Ion Mazere Luneanul, 
un om deosebit, un om care şi-a iubit şi încă işi 
iubeşte satul, o persoană înţeleaptă cu glasul de 
aur. 

 
Aceste cărţi trebuie preţuite şi transmise mai 

departe, nu sunt carţi care mai apoi sa fie uitate în 
bibliotecă şi să fie prăfuite de asprimea timpului, 
sunt comori care nu le gaseşti oriunde, cărţi scrise 
cu dragoste şi mândrie. 

Atunci când voi pleca din satul meu, când îmi 
voi lasa părinţii pentru a merge să studiez, am să-
mi reprezint satul şi şcoala cu onoare, am să fiu 

mândră căci sunt luneancă, un sat cu oameni 
minunaţi şi iubitori.Nu am să-mi uit niciodată 
satul, casa mea, locul unde mi-am petrecut 
copilăria. 

Îmi iubesc satul şi sunt mândră căci sunt 
luneancă! 

 
Elevă Florina Patricia Maze

 
Experienţă Parohială la Luna 

 
 

 
               Preot Nicolae Popescu  
Cititor şi sprijinitor consecvent al revistei  

Mesaj către LUNENI CEI CU 
SFÂNT  RENUME 

 
Ca preot în localitatea LUNA, am 

cunoscut felul de a fi al gospodarilor din Luna 
şi am constatat că sunt reprezentativi pentru 
neamul românesc.  Adică aflăm în LUNA toate 
însuşirile frumoase ale locuitorului de pe 
plaiurile mioritice ale României, dar aici sunt 
mai evidente , sunt scoase în relief, sunt clasice 
, sunt renumite. 
 Îi fericim pe toţi lunenii cu ocazia 
sărbătoririi a 740 de ani de atestare 
documentară a localităţii Luna  şi facem şi un 
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îndemn după cuvântul Mântuitorului Iisus 
Hristos: RUGĂCIUNE ŞI ACŢIUNE 
PUTERNICĂ. „ Privegheaţi şi vă rugaţi 
neîncetat să scăpaţi de toate acestea” (toate 
necazurile care vor veni) ( Luca 21, 36) 
„Eu sunt viţa voi mlădiţele... Fără mine nu 
puteţi face nimic” (Ioan 15.5) 
„ Îndrăzniţi ! Eu am biruit lumea”( Matei) 
„ Iată Eu sunt cu voi până la şfârşitul 
neamului” (Matei 28) 

„ Din zilele lui Ioan Botezătorul Împărăţia 
Cerurilor se ia prin luptă” ( Matei 11.12) 
„Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează după 
DREPTATE, că acelora este Împărăţia 
Cerurilor” ( Matei 5.6) 
23.06.2010                                                                       
Preot Nicolae Popescu                                                                             
Parohia Sf. Andrei                                                                                     
Alea Parva 1 sector 6 Bucureşti 

 
Cărţi primite la redacţie

 
Sărută-mă singurătate 
 de Alexandru Mihăilă 

 
Sarută-mă singurătate 

Recenzie 
  Romanul aparut la Editura Estfalia din 
Bucuresti si semnat de Alexandru Mihaila este 
gandit ca o succesiune de istorisiri a unor 
povesti de dragoste traite in epoci diferite de un 
sir de barbati descendenti ai familiei de boieri 
moldoveni  Vuza, ale caror destine sunt 
presupuse a fi afectate de blemestemul  aruncat 
asupra stramosului lor Dumitrascu Vuza, ofiter 
superior in armata ruseasca a lui Rumiantev ce 
a luptat cu turcii ,in adoua parte a secolului al 
XVII-lea, razboi in  care boierul moldovean 
Dumitrascu dupa ce s-a incarcat de gloria  
 
 
 

vitejiei pe campul de bataie, a cazut prada unei 
tradari in dragoste si manat de razbunarea i-a 
trecut prin sabie pe  iubita sa si  pe amantul 
grec cu care il inselase, atragand asupra lui si a 
urmasilor de parte masculina din familia sa 
efectele necrutatoare ale unui blestem ce va 
dura peste veacuri si va afecta dramatic si 
dureros multe existente. Toate aceste 
intamplari sunt relate de Costi Vuza, reporter 
de razboi, el insusi reprezentant al lungului sir 
de victime, si confruntat cu tentatia inceputului 
unei noi povesti de dragoste derulata in vreme 
de razboi.     

Este o carte rascolitoare a carei lectura 
captiveaza total cititorul rupand toate puntile cu 
realitatea imediata pentru a intra intr-o lume de 
basm in care stralucesc deopotriva splendoarea 
iubirii romantice capabila de trairi inaltatoare si 
visari adolescentine illustrate de exemplele 
oferite de modele de cupluri célèbre de 
indragostiti  create in literatura universala, 
durerea iubirii neimpartasite, eterna poveste a 
tradarilor feminine prezenta in epoci si conditii 
de o mare varietate de la sangerosul ev mediu 
cu razboaiele sale de cucerire din Balcani la 
epoca moderna a balcanilor cu tot spectacolul 
ei de evenimente politice conflictuale, cu 
eleganta saloanelor boieresti ale Iasului de la 
mijlocul secolului al IXX-lea, cu aerul 
patriarhal si provincial al strazilor si 
mahalalelor orasului.  In alt plan temporal de 
inceput de secol XX povestea  tragica de 
dragoste  a tânărulu Tiberiu Vuza se desfăşoară 
pe fundalul incetosat rece si confuz al imaginii 
de cosmar al orasului Odesa ales ca loc de 
refugiu de o parte a aristocratiei Bucurestiului 
si invadat de violenta razboiului mondial si mai 
ales de cruzimea si violenta discursurilor si 
actiunilor unui inceput de revolutie sangeroasa 
ce avea sa aduca in istoria omenirii o radicala 
rasturnare de valori, o noua ordine  sociala 



Gândul Anonimului nr. 37-38                                                                            Iunie 2010  

52 

bazata pe egalitarism, intoleranta , cruzime, 
ateism si lipsa de libertate, istorisire urmata de 
o incursiune in destinul tragic al unui tanar 
ofiter roman din al doilea razboi mondial cazut 
prada propriei sale povesti de iubire cu o 
frumoasa rusoaica  inregimentata la partizani, 
pentru a culmina cu relatarea iubirii traita de 
eroul principal in atmosfera supertehnologizata 
a sfarsitului de  secolul XX cutremurat  de forta 
distructiva si amenintatoare a razboaielor 
contemporane ilustrata de razboiul din 
Jugoslavia anului 1999 si razboiul din 
Transnistria dezlantuit in 1992 impotriva 
tanarului stat independent Moldova.  

Este indiscutabil o carte de fictiune in 
care insa grija mare a autorului este de 
reconstrui in cele mai mici detalii si cu foarte 
mare acuratete atmosfera epocilor si locurilor 
in care se deruleaza atat intamplarile relatate 
cat si experientele sufletesti de mare 
profunzime si diversitate traite de personajele 
cartii. Toate interioarele, vestimentatia, gestica, 
modul de a vorbi cu exprimari arhaice si 
regionalisme, sau cu pretiozitatea cu  care sunt 
utilizate expresii din limba  franceza sau greaca 
la moda, continutul si modul de derualre a 
gandurilor si de prezentare a intereselor, 
marturisite sau nu in mod deschis, sunt relatate 
cu minutiozitate cinematografica de parca un 
obiectiv sau mai precis un mare numar de 
obiective  ale unor camere de luat vederi ar fi 
fost martore la toate evenimentele relatate in 
paginile cartii. 

Peformanta reconstituirii credibila, 
comvingatoare si captivanta reflecta fara nici o 
tagada  marele talent literar al autorului dar si 
eruditia sa impresionanta , o precupare 
permanenta pentru rigoarea stilului, care nu 
afecteaza insa cu nimic, ci dimpotriva 
amplifica capacitatea de a transmite cititorului 
o curiozitate vie si incitanta, precum si o stare 
de emotie si implicare sufleteasca, insamantand 
simpatii si antipatii fata de personaje, un acut 
sentiment al participarii la spectacolul 
destinelor descrise  nu ca simplu spectator 
pasiv ci ca martor si observator ce sufera 
alaturi de eroii cartii, se entuziasmeaza, si se 
bucura in momentele lor de exaltare, judeca si 
condamna atitudinile, gandurile, si 
comportamentele ascunse si rau intentionate ca 
si cum i-ar afecta propria sa liniste si existenta. 
Prin aceasta atmosfera acaparatore impodobita 
cu forta metaforelor abundente, cu  referirea 

unor texte de mare importanta si valoare din 
cultura omeniriii, din religia si traditia mai 
multor neamuri, romani, sarbi, evrei, greci, 
rusi, turci, cartea se dovedeste a fi si un vehicul 
de informare si educare, de fixare a unui set 
essential de valori pe care se intemeiaza 
atitudinea intelectuala si morala a autorului fata 
de incercari cu care se confrunta existenta 
umana in planul devenirii ei sociale si istorice, 
dragostea, credinta, speranta, patriotismul, 
civismul, sentimental datoriei s.a. 

Asocierea dragostei si a razboiului a 
tentat marile spirite creatoare deoarece sunt 
doua experiente care marcheaza pe o anumita 
dimensiune essential umana, limitele de 
confruntare cu realitatea trairii prima marcata 
de extaz si clipe astrale de fericire care ai dori 
sa nu se sfarseasca niciodata, cea dea doua de 
de momente de groaza, de spaima ce insoteste 
prezenta durearoasa si distrugatoare a mortii 
care ai dori sa nu o traiesti niciodata iar atunci 
cand se intampla astepti cu rasuflarea taiata in 
anumite clipe sa se termine si sa fie inlocuita cu 
pacea si linistea atat de necesare vietii. În 
literatura interbelica de o mare densitate 
ideatica marele scriitor Camil Petrescu,  creator 
de portrete de oameni superiori, personaje de 
proza si teatru, stralucitoare si fermecatoare de 
prin cultura lor si prin capacitatea lor de a 
analiza si intelege lumea, ne-a lasat atragatorea 
si emotionanta poveste a lui Stefan 
Gheorghidiu combatant in primul razboi 
mondial, relatata in paginile cunoscutului 
roman Ultima noapte de dragoste intaia 
noapte de razboi.  

Costi Vuza nu este combatant el 
participa la razboi in linia I-a ca reporter cu 
misiunea de +a informa corect si obiectiv 
asupra cursului ostilitatilor, asumandu-si 
misiunea cu devotement si cu un inalt simt 
civic  si de responsabilitate. Reverberaţiile 
estetice , morale , filosofice şi etice ale 
mesajelor din paginile cărţii, răscolitoare prin 
profunzimea şi dimensiunea lor umană, trimit 
cu gândul la marea literatură universală a lumii 
în care tot de pe poziţii de reporter de război 
marele scriitor american Ernest Hemingway a 
îmbogăţit zestrea culturală a omenirii cu 
valoroasele romane, de dragoste şi război  Adio 
Arme şi Pentru cine bat clopotele.  Toate 
personajele masculine din istorisirile cartii, ale 
căror exaltări şi nefericiri, iluyii şi speranţe,  le 
relatează Costi Vuza sunt  victime ale trădării 
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în dragoste aşa cum am spus, existenţe cu 
destin tragic care se frânge nedrept  înainte de 
vreme şi care au avut contact direct cu ororile 
razboiului in calitate  de combanti sau de 
martori, traitori in vremuri de razboi.   

Lectura cartii imbogateste pe  cel care o 
face cu o aventura intelectuala plina de farmec 
si surprize placute.  

In paginile revistei  am publicat un 
fragment din aceasta  frumoasa carte ca pe o 
invitatie pentru cititorii revistei de a o parcurge 
si a o savura in integralitatea ei. 
                          Dr. ing. Gheorghe Indre 
 

 
Volumul Dacii Liberi- Momârlanii de ieri şi 
de azi, )6 pagini, Editura Alma Craiova, 2009 
Autor Sever Constantin Răduică. 
 O carte care ttezeşte interes după titlu şi 
cuprins scris de un miner care a lucrat 14 ani în 
subteran la Mina de la Uricani. Talent 
incontestabil autorul în timpul liber cutreiera 
munţii şi văile cu micile aşezări umane din 
zonă pentru astudia viaţa localnicilorşi a relatat 
în acest volum dintr+o perspectivă inedită 
traiul şi istoria neamului care a asigurat 
perenitatea pe aceste meleaguri-Momârlanii- de 
pe Valea Jiului, consideraţi o ramură a Dacilor 
liberi, care au supravieţuit perpetuându-şi 
datinile şşi speţa , iyolaţi în munţi cu centrul lor 
spiritual Muntele  Sacru –Kogoianu din 
preajma vârfului Parâng. Loc unde se întâlnesc 
periodic  dintr+o minimă nevoie socială de a 
comunica , de a schimba opinii, de a-şi reînnoii 
ataşamentul şi credinţa , bun prile, după cay, de 
a seînrudi prin cumetrii. Un fel de Muntele 
Găina pentru moţii apusenilor. 

 Excursul autorului despre Momârlani 
urmaşi ai Dacilor liberi se bazează pe date 
istorice cunoscutedar şi pe supoziţii personale 
destul de convingătoare aflate la limita dintre 
legendă şi istorie, după cum apreciază şi Petru 
Birău în Cuvânt înainte. 

Considerăm meritorie, generoasă şi 
lăudabilă preocuparea autorului de a lăsa 
frumoase pagini scrise  despre locul, 
meleagurile şi prietenii alături de care a muncit 
în minerit el însuşi îmbrăcându-le portul (foto 
Coperta). 

Autorul nu este un începător în ale 
scrisului, deoarece a mai publicat 6 volume de 
proză, 3 de versuri şi continuă să fie activ cu o 
altă lucare în curs de elaborare. 

Noi îi urăm mult succes dearece talent 
are , iar voinţa şi puterea de muncă nu îi lipsec. 
( I.M.-L.) 

Bucureşti 31.05.10. 
17 februarie 2010, Bechet 
 
Scrisoarea adresată redacţiei de autorul cărţii. 

 
Stimate domnule colonel Ion Mazere, 

 
 Îmi cer scuze că vă răpesc câteva clipe 
din preţiosul dvs. timp răscolindu-vă amintirile, 
un timp care nu se mai întoarce. 

Graţie bunăvoinţei , d-lui colonel Florea 
Puiu Ciobanu, becheţean de origine, un trăitor 
al locului de baştină până la „veneraţie” şi OM 
de o deosebită nobleţe sufletească, am intrat în 
posesia adresei dvs. Pe care o căutam de mult. 

Numele meu este Răduică Constantin 
(Sever), originar din comuna Amărăşti de Jos      
(fost Romanaţi), sunt pensionar şi locuiesc  în 
Bechet, judeţul Dolj. „Damblaua  scrisului” am 
căpătat-o din tinereţe, şi susţin cu „mândrie” că 
reprezint un „condei muncitoresc”, modest 
împătimit de adevăr şi frumos în dauna 
minciunii ridicată,  uneori, la rang de demnitar. 
Cu sau fără valoare? Mult sau puţin ?, o va şti 
posteritatea! 

Ca un TRECĂTOR-TRĂITOR prin 
viaţă, încerc să mai las câteva urme, 
alăturându-mă confraţilor şi înaintaşilor mei, 
pentru cei care vin: Blestemul scrisului, este 
rostul nostru prin menirea şi harul lui 
Dumnezeu. ”Lucrurile pe care nu le spui se 
pierd”! 

Domnule Colonel, personalitatea dvs. A 
rămas în memoria becheţenilor ca fiind a unui 
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„OM –deosebit”, comunicativ , îngăduitor: Aşa 
am găsit-o eu în memoria locului. În ciuda 
hainei de grănicer, păstorii înşiruiţi cu stânele 
de-a lungul digului, spun că stăteaţi de vorbă cu 
ei, rugându-i să vă povestească din viaţa lor, 
întâmplările şi legendele locului... 

Istoricul şi arheologul D. Tudor, v-a 
numit confidentul şi însoţitorul său în căutarea 
urmelor istorice, pierdute din varii motive, prin 
negura timpului, cercetând zona de sud şi malul 
Dunării la pas ca un turist iubitor de NATURĂ.   

Sunt numai câteva argumente, adunate 
de la localnicii din zonă, rămase în memoria 
timpului trecut, ce se va pierde într-un viitor 
apropiat, argumente care definesc OMUL, 
însetat de cunoaştere, cătându-şi urmele... 

Domnule Colonel, aşa după cum v-a 
spus şi domnul colonel Ciobanu, încerc să 
întregesc istoria acestor locuri din zona 
Bechetului, cu referire în special , la Amărăştii 
de Jos, dar mai ales la Bechet. 

V-aş fi foarte recunoscător dacă m-aţi 
putea ajuta cu câteva informaţii din 
consideraţiile profesorului D. Tudor cât şi din 
memoria dvs. cu care să întregim patrimoniul 
istoric( şi cultural) al acestor locuri. 

Informaţiile vor fi reproduse cu 
ghilimele de rigoare şi vor fi legate de numele 
autorului. 

Un interes deosebit îl reprezintă urmele 
istorice din Lunca Dunării şi mal, precum şi 
legende , întâmplări, etc., petrecute de-a lungul 
timpului. 

Oricum, vă mulţumesc şi vă doresc 
viaţă lungă şi sănătate. 
P.S: M-aş bucura să vă cunosc personal şi chiar 
să facem un pescuit la Bechet , „inbălsămând” 
o ciorbă de peşte cu o ţuică de corcoduşe ... 
 
Cu multă stimă şi respect:                                                                               
 
S.C. Răduică, Bechet 
Vămulţumesc pentru revistă! 
 Răduică Constantin Sever 
  Strada Drumul Sării, 19 
 Oraş Bechet, cod 207060 
  Judeţul Dolj 
                                                            
 

 
Am primit la redacţie o frumoasă carte cu un 
titlu mai aparte – O viaţă în slujba lui 
Dumnezeu şi a patriei, editura ROWEX 
CONS, 113 pagini, 2010, autor Col.(r) Profir 
V. Ursu, cu o prefaţă de Gh. Cristian Popa. 
 Autorul veteran de război , basarabean 
la origine care a luptat pe front pentru Unirea 
Basarabiei natale cu ţara, respective şi a familei 
sale. 
 Cartea este redactată sub forma unor 
file de jurnal cu foarte multe date pe zile şi 
chiar ore din copilărie şi până la trecerea în 
rezervă în 1982 de unde rezultă că ofiţerul ţinut 
un jurnal zilnic  al cărui conţinut este pus de 
această dată în valoare în carte. 
 L-am cunoscut direct , ca om de om dei 
o meticulozotate deosebită, un ofiţer competent  
care se remarca prin demnitatea cu care îşi 
îndeplinea misiunile încredinţate. Ştiu toate 
aceste detalii deoarece am lucrat împreună la 
Turnu Măgurele 10 ani de zile, el fiind notat în 
toţi aceşti ani cu calificativul foarte bine.  

Îl preţuiesc în mod deosebit şi îl felicit 
pentru stăruinţa cu care a scris această carte în 
condiţiile de mare suferinţă trupească pe care le 
îndură. (I.M.-L.) 
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Semnal editorial 
 

 
 Cartea mai précis albumul cu titlul-
Atunci şi acum, editat de-Andromeda 
Câmpulung, 2009, 247 pagini , brăşată. Autori, 
un grup de colegi absolvenţi ai Şcolii de ofiţeri 
de transmisiuni Sibiu, promoţia 1949 la 50 de 
ani de la absolvire, Coordonator Mihai Radu. 
 Din conţinutul lucrării care depăşeşte 
interesul limitat la cei în cauză rezultă: 
 O adevărată bancă de date stocate în 
descrierea fiecărui ofiţer cu destinul său 
începând cu familia, copilăria, pregătirea , 
gradul , funcţii succese şi insuccese pe timpul 
armatei şi după într-o perioadă istorică critică 
atât pentru ei cât şi pentru armată. 
 Din 289 de candidaţi ( p.-156) doar 80 
au reuşit să primească gradul de locotenent, 
mulţi au fost eliminaţi pe traseu pe bază de 
dosarsau alte subiectivităţi cadristecare făceau 
legea ca de exemplu elevul Florică Boşoianu, 
eliminate în anul întâi, considerându-se 
neîndreptăţită candidature la Şcoal de ofiţeri de 
securitate şi ajunge ofiţer în garda personală a 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej după ce la 
transmisiuni nu a fost bun. O situaţie de-a 
dreptul dramatică pentru cei în cauză. 
 Promoţia celor 80 de ofiţeri rămaşi a dat 
până la trecerea în rezervă  2 generali şi 30 de 
colonei, un număr de ingineri, cercetătorişi 
câţiva condeieri. 

 În finalul lucrării atrag atenţia textele 
semnate de Ionel Dumitru , Mihai Radu şi 
Victor Mihail Vernescu care se opresc şi asupra 
unor colegi nedreptăţiţi . 
Cartea album prezintă interes şi pentru istoria 
armateişi nu numai.(I. Mazere-Luneanu). 
 

Ecouri în presă 
 
Observatorul Militar 
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Femei şi mame remarcabile  din trecutul comunei Luna 

 

                                                  
 
 

 
 
Anul 2010 marchează scurgerea a 740 de ani de la prima atestare documentară a 

comunei Luna. Schimbările de după decembrie 1989 au adus posibilitatea reconsiderării 
trecutului prin prisma semnificaţiilor sale socio–culturale care reprezintă cărămizile din care s-a 
durat şi se construieşte specificitatea umanităţii ce a populat vatra satului şi continuă să 
vieţuiască în mirificul teritoriu al comunei Luna de astăzi .  

În acest climat de deschidere lunenii au organizat în 1990 prima întâlnire cu fiii satului 
pentru a comemora 720 de atestare documentară. Era în entuziasmul organizatorilor de atunci o 
angajare plină de speranţă şi încredere în viitorul şi continuitatea existenţei seculare a comunei. 
Aşa  cum fost marcat evenimentul prin baterea unei medalii jubiliare, reconstituirea 
monumentului eroilor construit în 1922 şi completarea cu înscrierea  numelor eroilor căzuţi în al  
doilea  război mondial, au fost comandate tricouri cu imprimarea evenimentului sărbătorit, el s-
a constituit ca un moment importat în evoluţia contemporană a comunei noastre.  
 Eforturile făcute de în 2007, 2008 şi 2009 de domnul colonel Mazere de a finaliza şi 
publica evocarea profesorului Mazere Nicolae, a Istoriei comunei şi a rememorării tragicului 
eveniment din septembrie 1848, ce a reliefat determinarea, înaltul nivel de conştiinţei civice şi 
mai ales rezistenţa eroică a strămoşilor noştri, secondate de editarea în formă tot mai 
îmbunătăţită a revistei Gândul Anonimului, sunt menite să adăncească şi să nuanţeze 
dimensiunea culturală evoluţiei comunei şi să transmită generaţiilor actuale respectul şi 
interesul pentru istoria satului şi personalităţile care s-au născut aici şi au iluminat valoarea 
oamenilor din aceste locuri.  

Este însă foarte important ca şcoala din comună, biserica  şi autorităţile ei să depună 
eforturi constante de menţinere a flăcării de veghe care trebuie să amintească corect  
generaţiilor de copii actuale şi viitoare  personalităţile şi evenimentele semnificative care 
mărturisesc despre  meritele strămoşilor care ar trebuie să le fie modele în formarea propriilor 
personalităţi. 

Cu aceste gănduri de bine în minte urăm comunei Luna un sincer şi de bun augur  
” La mulţi ani!” 

 
Redacţia revistei Gândul Anonimului 

Maria Anton din Sâncrai ( căsătorită În Luna cu  Mazere 
N. ) cu fratele ei Iacob înainte de căsătorie în ţinută de 
sărbătoare din anii 1920 

Susana Giurgiu femeie din Luna cu 
atitudine  princiară purtând  ţinută de 

sărbătoare specifică zonei 


